
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA  
 
 
PROCESSO SEI nº:6024.2021/0000292-3, SAS -MB, EDITAL nº: 046/SMADS/2021, TIPOLOGIA 
DO SERVIÇO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - NCI, CAPACIDADE: 100 VAGAS. Aos 09 
(nove) dias do mês de abril de  dois mil e vinte e um, reuniram-se em sessão pública remota 06 
(seis) pessoas, Ricardo Santos da Silva, RG 29.991.476-8; Claudia Rodrigo Costa, RG 
23.848.423-3; Norina Rienzi Nunes, RG 3028807-1; na plataforma TEAMS por link 
disponibilizado por e-mail anteriormente pela comissão de seleção, com confirmação de 
recebimento dos participantes, em SESSÃO PÚBLICA para atendimento ao disposto no artigo 
23 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, tendo em vista o recebimento de 02 (duas) 
propostas para o objeto do Edital citado na inicial. O credenciamento dos participantes 
ocorreu às 10h30 horas. A abertura oficial foi realizada pela Supervisora Substituta Vanessa 
Helvecio que justificou a ausência da Supervisora em razão de estar de licença médica; essa é a 
nossa segunda sessão pública no modelo virtual em razão do decreto, agradece a participação 
de todos. A mesa coordenadora foi composta pela Comissão de Seleção designado conforme 
publicação no DOC de 12/02/21, vindo a ser: Elaine Maria  Grangeiro Almeida – RF 788.654.3 – 
e-mail: egrangeiro@prefeitura.sp.gov.br – efetiva, Michele Carolina Dias Micheletti – RF 
850.979-4 – e-mail: mcdmicheletti@prefeitura.sp.gov.br – efetiva, Edna de Araujo – RF 
779.371.5 – e-mail: ednaraujo@prefeitura.sp.gov.br - efetiva, ficando como presidente da 
comissão o primeiro nomeado. Não houve a presença de representantes do COMAS e de 
outros Conselhos. Após a instalação da mesa foram demonstradas a inviolabilidade dos 
envelopes e em seguida, abertos por ordem de recebimento, sendo conferida a documentação 
neles contidos a saber: Envelope 1 da OSC União Popular de Mulheres do Campo Limpo e 
Adjacências: Relatório de Visita Técnica como comprovante de experiência prévia, Ofício de 
entrega dos documentos, currículo da OSC, Certificado de matrícula em SMADS, Termo de 
Colaboração com a assistência social CDCM Mulheres vivas, Termo de Colaboração NCI Grupo 
Vida Ativa, Aditamento NCI Jd. Rebouças, Termo de Aditamento com a SMDHU na zona norte 
Rosangela Rigo, Termo de Parceria com a SME para MOVA, Termo de Convênio com SMDH 
para projeto Escola de Moda; Plano de Trabalho com e-mail oficial da OSC; Envelope 2 da OSC 
Associação Amigos e Terceira Idade Esperança do Jardim Monte Azul: Plano de Trabalho, Plano 
de aplicação financeira com e-mail oficial da OSC, currículo de experiência da OSC, Certificado 
de inscrição no COMAS com protocolo, comprovante de requerimento do Conselho Municipal 
do Idoso, certificado CMDCA, Comprovante de matrícula em SMADS. Tornando assim público o 
recebimento das propostas. Foi aberta a oportunidade para pronunciamentos, a senhora 
Claudia informou que está encaminhamento o protocolo de inscrição no COMAS e 
comprovante de inscrição no Conselho do Idoso, a OSC tem uma história de mais de 30 anos 
no território, onde atendem mais de 600 idosas, possui parceria com a Prefeitura desde 2013, 
o NCI do Capão redondo foi o primeiro NCI conveniado na cidade de São Paulo que atende 
atualmente 200 idosos e a OSC luta pela expansão desse atendimento. Sr. Ricardo, verbaliza 
que gostaria de frisar que a Esperança atua desde 2013, a OSC pode utilizar prédio próprio e 
entende a importância da continuidade desse serviço nesse território. Foi concedido o prazo 
de até 02 (dois) dias úteis para que a OSC União Popular de Mulheres do Campo Limpo para 
apresentação de complementação do seguinte documento: Comprovante de inscrição no 
COMAS e protocolo. 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 no artigo 24 da Instrução Normativa 
03/SMADS/2018. A seguir elaborará parecer técnico conclusivo acerca das propostas recebidas 
e da vencedora e publicizará o resultado com a lista classificatória no sitio eletrônico da 
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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 Michelle Carolina Dias 
Micheletti, RF 850.979.4 e vai assinada pelos membros da Comissão de Seleção, presidentes 
ou representantes das OSC proponentes tomaram ciência desta ATA através de leitura ao final 
da sessão pública através da Plataforma TEAMS. 
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