
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
PROCESSO SEI nº:6024.2018/0008216-6, SAS - MB, EDITAL nº: 408/SMADS/2018, TIPOLOGIA 
DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV – Modalidade NCI – 
NUCLEO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, CAPACIDADE: 100 (60 convivência e 40 domicílio). 
Aos 8  dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, reuniram-se  10 (Dez) pessoas na SAS 
M’ Boi Mirim – Rua Manoel Vieira Sarmento, 26 – Chácara Santana, em SESSÃO PÚBLICA para 
atendimento ao disposto no artigo 23 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, tendo em vista 
o recebimento de 01 (uma) proposta para o objeto do Edital citado na inicial. O 
credenciamento dos participantes ocorreu das 11:00 às 11:30 às  horas. A abertura oficial foi 
realizada pela Vanessa Helvecio Coordenadora do CREAS representando a Sra. Supervisa da 
SAS MB.  Ela deu boas vindas e desejou um bom trabalho. A mesa coordenadora foi composta 
pela Comissão de Seleção designado conforme publicação no DOC de 06/10/2018, vindo a ser: 
Eidi Santos, RF 845.798-1, eidisantos@prefeitura.sp.gov.br, efetivo; Ariane Aparecida 
Gonçalves dos Santos, RF 850.978-6, arianesantos@prefeitura.sp.gov.br, efetivo; Andréia Rosa 
da Fonseca Souza, RF 850.010-5, arfonseca@prefeitura.sp.gov.br, efetivo, ficando como 
presidente da comissão o primeiro nomeado.  Após a instalação da mesa foi demonstrada a 
inviolabilidade do envelope e em seguida, aberto por ordem de recebimento, sendo conferida 
a documentação nele contido a saber: Envelope único: foto com endereço do imóvel, plano de 
trabalho, currículo da OSC, termo de convênio com a SMADS, Educação, Termo de parceria 
com o SESC, Termo com a SENAD, certificados diversos endereço eletrônico da OSC, SEBAS, 
matricula da SMADS , COMAS e procuração de representante legal  tornando assim público o 
recebimento da proposta. Foi aberta a oportunidade para pronunciamentos, Nelson 
presidente da OSC proponente Caritas se pronunciou por estar contente com a sessão por 
estar contente com o trabalho e pelos idosos nessa região nessa oportunidade ele ressalta que 
temos mais de 60. Mil habitantes idosos nesta região, e mesmo que a capacidade do NCI seja 
de 100 já faz a diferença vem com a esperança de que o trabalho voltado a população idosa 
seja  multiplicado  na rede de Assistência Social. Aproveitando a oportunidade para mais uma 
vez sugerir  a  implantação   de   uma   IPLI   no   território.  A  Sra.   Alamires  Mendes  da  Silva 
também se pronuncia no sentido de agradecer a oportunidade de poder estar nesta sessão e 
pelo trabalho. Também agradece a Caritas e todos os presentes. O Sr. Lorival agradece o 
convite por participar dessa Sessão Publica e diz estar muito feliz e espera participar de muitas 
outras e também demonstra o contentamento no NCI. 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 
da proposta apresentada, observando os critérios descritos no artigo 24 da Inscrição 
Normativa 03/SMADS/2018. A seguir elaborará parecer técnico conclusivo acerca da proposta 
recebida e da vencedora e publicizará o resultado no sitio eletrônico da SMADS e no Diário 
Oficial da Cidade. Não havendo mais nenhuma manifestação e nada mais a tratar, a SESSÃO 
PÚBLICA foi encerrada. Esta ata foi lavrada por Andréia Rosa da Fonseca Souza e vai assinada 
pelos membros da Comissão de Seleção, presidentes ou representantes das OSCs proponentes 
(se presentes e devidamente credenciados) e demais participantes.  
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