
 
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA  
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2019/0008295-8  , SAS – MB, EDITAL nº: 331/SMADS/2019, TIPOLOGIA 
DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV – Modalidade 
NUCLEO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-NCI, CAPACIDADE: 100 vagas, sendo 60 presenciais e 
40 em domicílio. Aos 03 dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, reuniram-se as 12:30 
(doze horas e trinta minutos) 06 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 12:40 
às 13:00 horas. A abertura oficial foi realizada pela Sra. Supervisora da SAS M Boi Mirim – 
Maria Lucia Viana, Comissionada – Boa tarde, declaro aberta a sessão pública conforme a 
publicação no diário oficial. A mesa coordenadora foi composta pela Comissão de Seleção 
designada conforme publicação no DOC de 08/01/2019, vindo a ser: Tatiana Lemos Moyano 
RF: 0850999-9, tlmoyano@prefeitura.sp.gov.br, Efetiva; Denise Harfuch Navarro RF: 830395-9, 
dtavares@prefeitura.sp.gov.br; Taline Santos de Jesus Cerqueira - RF: 851011-3,  
tsantosjesus@prefeitura.sp.gov.br,  dos componentes da Comissão de Seleção, 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 foi demonstrada a inviolabilidade do 
envelope e em seguida, aberto, sendo conferida a documentação nele contido a saber, 
CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO: Plano de Trabalho, documentos que comprovam a 
atuação na Proteção Social Básica e Especial, histórico da OSC, comprovante de atuação na 
educação, certificado CMDCA, COMAS, protocolo de manutenção COMAS, endereço eletrônico 
da OSC, Cerificado CEBAS, Certificado de matrícula SMADS, tornando assim público o 
recebimento da proposta. Foi aberta a oportunidade para pronunciamentos, o presidente da 
OSC, Sr. Nelson Crisóstomo de Souza, inicia sua fala desejando boa tarde, apresenta o Padre 
José Hercilio Pessoa de Oliveira, responsável pela Cáritas filial Maria Mãe da Igreja onde 
funcionará o NCI. Padre Nelson reintera a necessidade de uma ILPI na região. Encerra 
agradecendo a parceria com a Assistência Social. 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 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 Denise Harfuch Navarro RF: 830395-9  e vai assinada pelos 
membros da Comissão de Seleção, presidentes e representantes da OSC proponente e demais 
participantes. 
 
 

Tatiana Lemos Moyano RF: 0850999-9 _____________________________________________ 

Denise Harfuch Navarro RF: 830395-9 ___________________________________________ 

Taline Santos de Jesus Cerqueira - RF: 851011-3 _____________________________________ 

José Hercilio Pessoa de Oliveira RG: 334995991_______________________________________ 

Nelson Crisostomo de Souza RG: 537832014 _________________________________________ 

Maria Lucia Viana  RF: 3081753 ___________________________________________________ 

mailto:tlmoyano@prefeitura.sp.gov.br
mailto:dtavares@prefeitura.sp.gov.br

