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SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
Divisão de Gestão de Parcerias

Rua Libero Badaró, 119, 3º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000
Telefone: 3113-8000

Informação SMDHC/DP/DGP Nº 027827046

São Paulo, 08 de abril de 2020

 

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO, no exercício das atribuições legais conferidas por Lei, torna público o extrato da jus�fica�va de
dispensa de chamamento público, nos termos do ar�go 32, § 1º da Lei Federal nº 13.019/2014, com
fundamentos no ar�go 30, inciso II, da Lei 13.019/2014, no ar�go 30, inciso II, do Decreto Municipal nº
57.575/2016, no Decreto Municipal nº 59.291/2020, no ar�go 8º do Decreto Municipal nº 59.337/2020 e
no art. 6º, §2º da Portaria nº 121/SMDHC/2019, conforme previsto no Processo Administra�vo SEI nº
6074.2020/0002109-0, visando à formalização de Parceria, mediante Termo de Colaboração, a ser
celebrado com a en�dade CRUZ VERMELHA BRASILEIRA – FILIAL DE SÃO PAULO / CVB-SP, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 07.127.753/0001-01. Nesta senda, mister destacar que o Comitê Internacional da Cruz
Vermelha - CICV, en�dade fundada em 1863, a qual se vincula a CVB-SP, trabalha no mundo todo para
levar assistência humanitária às pessoas afetadas por conflitos e pela violência armada e para promover
as leis que protegem as ví�mas da guerra. É uma organização independente e neutra e o seu mandado se
origina essencialmente das Convenções de Genebra, de 1949. Com sede em Genebra, Suíça, a
organização tem cerca de 16 mil colaboradores em 80 países e é financiada principalmente por doações
voluntárias dos governos e das Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. São
mais de 150 anos de ações humanitárias - h�ps://www.icrc.org/pt/o-cicv/historia. Por sua vez, no Brasil,
foi inicialmente fundada com a denominação de Sociedade Cruz Vermelha Brasileira, em 05 de dezembro
de 1908, de acordo com as Convenções de Genebra, de 22 de agosto de 1864 e de 06 de julho de 1906.
Trata-se de uma organização de u�lidade internacional, conforme ato declaratório do Presidente da
República, editado em junho de 1912 e, na forma do Código Civil Brasileiro, é uma associação civil de
direito privado, sem fins lucra�vos, de natureza filantrópica, com prazo de duração indeterminado, sendo
regida por estatuto social devidamente aprovado pelo Decreto Federal nº 8.885/2016. O obje�vo do
presente ajuste é a implementação do programa Cidade Solidária,  ins�tuido pelo Decreto Municipal nº
59.337/2020, que visa a conjunção de esforços públicos e privados para o�mizar o esforço comum de
buscar a segurança alimentar e de saudabilidade básica da população carente, em especial, a ampliação
da capacidade de recepção, armazenagem e distribuição logís�ca de bens destnados ao referido
programa.

 

 
São Paulo,           de             de 2020.

 
(Assinado eletronicamente)

 
ANA CLAUDIA CARLETTO

Secretária Municipal

https://www.icrc.org/pt/o-cicv/historia
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Documento assinado eletronicamente por Ana Claudia Carle�o, Secretária Municipal de Direitos
Humanos e Cidadania, em 08/04/2020, às 10:56, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e
art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 027827046
e o código CRC E2490816.

Referência: Processo nº 6074.2020/0002109-0 SEI nº 027827046


