
19/04/2018 SEI/PMSP - 7846964 - Despacho Autorizatório

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=8507570&infra_sistema=100

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Despacho Autorizatório

INT.: SMDHC

ASSUNTO: Edital de chamamento público, que visa selecionar organizações da sociedade civil na área de
direitos humanos aptas a ofertar moradia temporária, apoio psicossocial a crianças, adolescentes e
jovens com diagnós�co de câncer ou transplantados de �gado e rins, em tratamento ou
acompanhamento, vindos de todo Brasil para serem atendidos nos grandes centros especializados de
tratamento do Sistema Único de Saúde/Hospitais Filantrópicos da cidade de São Paulo, e seus
acompanhantes, ofertando no mínimo 80 vagas por mês, de acordo com o Plano de Trabalho
apresentado pelas Organizações da Sociedade Civil que prestam esse �po de apoio.

 

D E S P A C H O

 

01. À vista dos elementos constantes do processo e cumpridas às formalidades legais em conformidade
com o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 57.575/2016, APROVO às
jus�fica�vas apresentadas pela Coordenação de Polí�cas para Criança e Adolescente no Termo de
Referência inserido no documento SEI 5190976 e documento SEI 5310597 AUTORIZO a abertura do
Chamamento Público SMDHC nº 005/2018, cujo obje�vo é selecionar 1 (uma) proposta para celebração
de parceria com Organização da Sociedade Civil - OSC, por intermédio da formalização de termo de
colaboração, cujo obje�vo é ofertar moradia temporária, apoio psicossocial a crianças, adolescentes e
jovens com diagnós�co de câncer ou transplantados de �gado e rins, em tratamento ou
acompanhamento, vindos de todo Brasil para serem atendidos nos grandes centros especializados de
tratamento do Sistema Único de Saúde/Hospitais Filantrópicos da cidade de São Paulo, e seus
acompanhantes, ofertando no mínimo 80 vagas por mês, de acordo com o Plano de Trabalho
apresentado e conforme condições previstas no Edital de Chamamento Público, pelo período de 12
(doze) meses.

 

02. Emita-se OPORTUNAMENTE a correspondente Nota de Empenho, a favor da en�dade selecionada,
onerando a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.39.00.00, deste exercício financeiro,
devendo o restante ser consignado em dotações próprias nos exercícios vindouros, observando-se o
princípio da anualidade e o disposto no Decreto Municipal nº 58.070/2018. Outrossim, Autorizo o
cancelamento de eventuais saldos de reserva e de empenho.

 

03. DESIGNO os seguintes servidores para compor a Comissão de Seleção do presente chamamento:
Adriana Palheta Cardoso RF 7497334; Sheila Mar�ns Menezes RF 8376069 e André Thiago Rebechi RF
793.266.9.

 

04. PUBLIQUE-SE.

 

05. Após à Coordenação de Polí�cas para Criança e Adolescente, para prosseguimento.
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São Paulo,       de abril de 2018.
 
 

ELOISA DE SOUSA ARRUDA
Secretária Municipal

 

Documento assinado eletronicamente por Eloisa de Sousa Arruda, Secretário Municipal de Direitos
Humanos e Cidadania, em 18/04/2018, às 18:15, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e
art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015
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