
 

 
 
 
 
PROCESSO SEI nº 6024.2019/0000266-0 
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
SAS - Mooca,  
EDITAL nº: 061/SMADS/2019,  
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 
- Modalidade: NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSO, 
CAPACIDADE: 200. 
NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS: 01 
DATA DE REALIZAÇÃO: 17/04/2019 às 14 horas. 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 05 
COMISSÃO DE SELEÇÃO (designada conforme publicação no DOC. de 02/02/2019), a saber: 
Titulares - Maria das Merces Aguiar - RF: 787.562.2; Edna Regina da Silva -RF: 643.292; Ana Paula 
Pimentel Michel - RF: 671.503.6 
DADOS DE QUEM LAVROU A ATA: Ana Paula Pimentel Michel - RF: 671.503.6 
A abertura da sessão pública foi feita pela Sra Maria das Merces Aguiar, Presidente da Comissão de 
Seleção e em seguida conduzida pela Presidente da Comissão de Seleção. 
Registrou-se que não houve a presença de membro do COMAS-SP ou outro Conselho Específico. 
SEQUENCIA DOS TRABALHOS: Após a instalação da mesa foi demonstrada a inviolabilidade do 
envelope, tornando assim público o recebimento da proposta. Envelope - OSC Centro Social Nossa 
Senhora do Bom Parto, conferida documentação apresentada em acordo com o Edital, contendo: Plano de 
trabalho, Certificado de Matrícula, COMAS –SP, CEBAS e comprovante de experiência prévia. 
Foi aberta a oportunidade para pronunciamentos, a representante da OSC solicita que se tenha um olhar 
mais específico para esta tipologia, valorizando-a com a finalidade de maior atendimento aos idosos uma 
vez que há demanda aguardando vaga de 200 idosos. A comissão orienta que esta questão deva ser 
apresentada em outro colegiado, como COMAS com o intuito de demonstrar a necessidade e importância 
desta tipologia. A comissão de seleção, após leitura do plano solicitará à OSC, se for o caso, 
esclarecimentos e/ou complementações por correspondência eletrônica. Foi informado que o extrato 
desta Ata estará disponível no sitio eletrônico da SMADS a partir do dia útil seguinte a esta sessão 
pública e publicada no Diário Oficial da Cidade na data mais próxima possível a este ato. Foi informado 
ainda que esta Comissão de Seleção terá o prazo de até 7 (sete) dias úteis para o julgamento das 
propostas apresentadas, observando os critérios descritos nos artigos 24 da Instrução Normativa 
03/SMADS/2018. A seguir elaborará parecer técnico conclusivo acerca da proposta vencedora e 
publicizará o resultado em lista classificatória no sitio eletrônico da SMADS e no Diário Oficial da 
Cidade. Não havendo mais nenhuma manifestação e nada mais a tratar, a audiência pública foi encerrada. 
A ata desta sessão pública na íntegra encontra-se no Processo citado na inicial e no sitio eletrônico da 
SMADS. 
São Paulo, 17 de abril de 2019 
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