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1. Introdução 

A lei 13.019/2014, também conhecida como Marco Regulatório das Organizações da 

sociedade civil, foi promulgada em 31 de Julho de 2014 e reconhece o papel central das 

organizações da sociedade civil na implementação de políticas públicas, legitimando sua 

atuação e instituindo mecanismos que permitem elevar o controle social e a transparência 

sobre essas parcerias. Nela, são definidos procedimentos padronizados e transparentes para 

os processos de seleção, monitoramento, avaliação e prestação de contas destas parcerias. 

O seguinte manual apresenta sugestões para as publicações de matérias oriundas da 

Lei Federal 13.014/2014 –Termo de fomento, Termo de colaboração, Acordo de cooperação, 

Edital de chamamento público,  entre outros – no Diário Oficial da Cidade, que, por força da Lei 

Municipal nº 5.075/1956 e do Decreto n° 46.195 de 10 de Agosto de 2005, é o meio de 

publicação de toda matéria de caráter oficial e/ou obrigatória da Administração Pública 

Municipal direta e indireta, da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do Município. 

 

2. Tópicos importantes 

Antes de iniciar sua publicação atente-se aos seguintes pontos para reduzir a 

possibilidade de  erros. 

 

Porque a modalidade convênio deixou de ser usada nos casos de 

parcerias com Organizações da Sociedade Civil? 

O artigo 70 do Decreto Municipal nº 57.575/2016 estabelece que: “convênios são 

acordos, ajustes ou qualquer outro instrumento que disciplinam a transferência de recursos 

financeiros de dotações consignadas no orçamento municipal e que tenha como partícipe, de 

um lado, órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, direta ou indireta, e, de outro 

lado, órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta de qualquer esfera de 

governo, visando a execução de programa de governo, envolvendo a realização de projeto, 

atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua 

cooperação”. 

 

 

 

 

  

 

 Parcerias celebradas entre a Administração Pública e Organizações da Sociedade Civil 

não utilizam o instrumento “convênios”, nem contratos de gestão, mas sim, termos 

de colaboração, fomento ou acordo de cooperação. 
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Quando utilizar a modalidade “Contrato de Gestão”? 

Os contratos de gestão são instrumentos de parcerias realizadas entre a Administração 
Pública e as Organizações Sociais  e não com as OSCs (Organizações da Sociedade Civil). A 
modalidade só deve ser utilizada quando o termo assinado for regido pela legislação 
pertinente lei federal nº 9.637, de 15 de  maio de 1998. 

 

 

 

 

Qual a diferença entre a modalidade “Chamada Pública” e o 

evento “Edital de Chamamento Público”? 

As parcerias MROSC, reguladas pela Lei 13.019/2014 e pelo Decreto Municipal nº 

57.575/2016, são celebradas por meio de procedimento de chamamento público e não de 

chamada pública. O procedimento de chamada pública esta ligado a compra de alimentos 

através dos programas de compras públicas destinados à agricultura familiar. É importante 

estar atento a esta diferença para que não haja confusões no momento das publicações. 

 

 

 

 

Como devo publicar justificativa de dispensa ou inexigibilidade 

referentes aos processos regidos pela Lei 13.019/2014? 

Quando a dispensa ou a inexigibilidade forem referentes aos processos de celebração 

de parcerias regulados pela Lei 13.019/2014 e pelo Decreto Municipal nº 57.575/2016, o 

usuário deverá primeiro selecionar como opção de modalidade “Termo de Fomento”, “Termo 

de Colaboração” ou “Acordo de Cooperação”, para depois, em evento, selecionar a opção de 

dispensa ou inexigibilidade. 

 

 

 

 

 

 

 
Não confunda Contrato de Gestão e Convênio com Termos de Fomento, colaboração 

e Acordo do Cooperação 

 

 

Não confunda “Chamada Pública” com “Chamamento Público” 

 
Não selecione como Modalidade a opção de Dispensa ou Inexigibilidade 
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3. Alterações realizadas 

Em Junho de 2016 a equipe da Divisão de Parcerias Público-Terceiro Setor (DPTS) 

formulou, em conjunto com a Coordenadoria de Gestão de Documentos Públicos (CGDP), as 

alterações necessárias para que os instrumentos previstos na Lei Federal 13.109/2014 fossem 

publicados de maneira correta e dentro dos parâmetros legais. 

 

 

 

 

 

 

3.1.  Novas Modalidades 

Três novas modalidades foram criadas de modo a sanar a necessária adequação do 

sistema: Termo de Colaboração, Termo de Fomento e Acordo de Cooperação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A partir de Janeiro de 2017 estarão disponibilizadas novas modalidades e 

novos eventos no portal do PUBNET, sendo este o canal utilizado para as 

publicações que saíram no Diário Oficial da Cidade. 

 

            Termo de Colaboração 
Art. 2º, VII – termo de colaboração: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias 

estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de 

finalidades de interesse público e recíproco propostas pela administração pública que envolvam a 

transferência de recursos financeiros; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

 

              Termo de Fomento 
Art. 2º, VIII – termo de fomento: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias 

estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de 

finalidades de interesse público e recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil, que 

envolvam a transferência de recursos financeiros; 
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3.2. Novos eventos 

Foram criados novos eventos publicizáveis capazes de abarcar as novas 

modalidades previstas pela Lei Federal 13.019/2014. Estes são divididos em eventos 

passíveis de publicação somente em “Nova Publicação” e eventos passíveis de 

publicação em “Buscar Licitação”. 

 

 Nova Licitação 3.2.1.

Três novos eventos foram incluídos no PUBNET em Nova Licitação, são eles: 

 

Edital de Chamamento Público 

Neste evento deverá ser publicado o Edital de Chamamento Público que será 

aberto. Nele, estarão contidos os seguintes campos: Número, Natureza (Projeto; 

Atividade), Grupo, Objeto, Processo, Síntese, Data de Publicação, Nota, Total Previsto e 

um campo para a Submissão da íntegra do edital.  

 

Justificativa de Dispensa 

Neste evento deverá ser publicado o extrato da justificativa de dispensa de 

chamamento público. Nele, estarão contidos os seguintes campos: Número, Natureza 

(Projeto; Atividade), Grupo, Objeto, Processo, Síntese, Data de Publicação, Nota, Total 

Previsto e um campo para a Submissão do extrato da justificativa.  

 

 

 

            Acordo de Cooperação 
Art. 2º, VIII-A - acordo de cooperação: instrumento por meio do qual são formalizadas as 

parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a 

consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos 

financeiros 
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Justificativa de Inexigibilidade 

Neste evento deverá ser publicado o extrato da justificativa de inexigibilidade 

de chamamento público. Nele, estarão contidos os seguintes campos: Número, 

Natureza (Projeto; Atividade), Grupo, Objeto, Processo, Síntese, Data de Publicação, 

Nota, Total Previsto e um campo para a Submissão do extrato da justificativa.   

  

 Buscar Licitação 3.2.2.

Os novos eventos criados em “Buscar Licitação” são: Ata do chamamento 

público; Extrato do termo de fomento/colaboração; Extrato do acordo de cooperação; 

Rescisão e Ata da audiência pública. 

 

Ata do chamamento público 

Evento que permite a publicação da ata do Chamamento Público. Deve ser 

utilizado quando as propostas para o chamamento público já houverem sido recebidas 

e classificadas em lista definitiva. 

 

Extrato do termo de fomento 

Evento para publicar o extrato do termo de fomento da parceria. 

 

Extrato do termo de colaboração 

Evento para publicar o extrato do termo de colaboração da parceria. 

 

Extrato do acordo de cooperação 

Evento para publicar o extrato do acordo de cooperação da parceria. 

 

Rescisão 

Evento utilizado para publicar o extrato do termo de rescisão da parceria, 

quanto for rescindida. 

 

Ata da audiência pública 

Evento para publicar a ata resultante da audiência pública. 
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3.3. Novos campos 

Novos campos e opções de campos foram criados e/ou alterados, são eles:  

 

Natureza 

 Lista suspensa em que o usuário deverá selecionar a opção de atividade ou projeto. 

Ou seja, o usuário deverá selecionar se a parceria que será celebrada tem como objeto um 

projeto ou uma atividade. 

Vale ressaltar que o artigo 2º, incisos III-A e III-B, da Lei Federal nº 13.019/2014 

disciplina o que é projeto e o que é atividade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data e hora do Edital 

O usuário deverá colocar a data e a hora em que o Edital será publicado. 

 

Data e hora da proposta 

O usuário deverá colocar a data e a hora em que a unidade começará a receber as 

propostas. 

 

Data e hora do Chamamento Público 

O usuário deverá colocar a data e a hora em que ocorrerá o Chamamento Público. 

 

4. Itens publicáveis 

A referida lei 13.019/2014 assim como o Decreto Municipal 57.575/2016 regulam a 

obrigatoriedade de publicação no Diário Oficial para alguns instrumentos legais. Abaixo está 

contida uma tabela síntese contendo o instrumento legal, a regulamentação que obriga a 

publicação, qual o tipo de publicação que deverá ser utilizado no PUBNET e quais os 

respectivas modalidades e eventos corretos.  

Atividade: conjunto de operações que se realizam de modo contínuo ou permanente, das quais resulta 

um produto ou serviço necessário à satisfação de interesses compartilhados pela administração pública 

e pela organização da sociedade civil. 

Projeto: conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto destinado à 

satisfação de interesses compartilhados pela administração pública e pela organização da sociedade 

civil. 
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Tabela 1: Resumo dos eventos publicáveis 

 

Fundamentação legal Instrumento 

legal 

Tipo de 

publicação 

Modalidade Evento 

Lei Federal 13.019/2014, Art. 

2°, alínea c, X - comissão de 

seleção: órgão colegiado 

destinado a processar e julgar 

chamamentos públicos, 

constituído por ato publicado 

em meio oficial de 

comunicação, assegurada a 

participação de pelo menos 

um servidor ocupante de 

cargo efetivo ou emprego 

permanente do quadro de 

pessoal da administração 

pública;          (Redação dada 

pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Designação da 

Comissão de 

Seleção 

Matéria NA NA 

Decreto Municipal nº 

57.575/2016, Art. 26. O edital 

deverá ser amplamente 

divulgado em página do sítio 

oficial da Administração 

Pública na internet e também 

no Diário Oficial da Cidade, 

com prazo mínimo de 30 

(trinta) dias para a 

apresentação das propostas. 

Edital de 

Chamamento 

Público 

Licitação - 

Nova 

Licitação 

Termo de 

Fomento; 

Termo de 

Colaboração 

ou Acordo 

de 

Cooperação 

Edital de 

Chamamento 

Público 

Decreto Municipal nº 

57.575/2016, Art. 32. Nas 

hipóteses dos artigos 30 e 31 

deste decreto, a ausência de 

realização de chamamento 

público será justificada pela 

Justificativa de 

Dispensa 

Licitação - 

Nova 

Licitação 

Termo de 

Fomento; 

Termo de 

Colaboração 

ou Acordo 

de 

Justificativa de 

Dispensa 
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autoridade competente. - § 

1º O extrato da justificativa 

previsto no "caput" deste 

artigo deverá ser publicado 

de imediato no sítio oficial da 

Administração Pública na 

internet e, eventualmente, a 

critério do administrador 

público, também no Diário 

Oficial da Cidade. 

Cooperação 

Decreto Municipal nº 

57.575/2016, Art. 32. Nas 

hipóteses dos artigos 30 e 31 

deste decreto, a ausência de 

realização de chamamento 

público será justificada pela 

autoridade competente. - § 

1º O extrato da justificativa 

previsto no "caput" deste 

artigo deverá ser publicado 

de imediato no sítio oficial da 

Administração Pública na 

internet e, eventualmente, a 

critério do administrador 

público, também no Diário 

Oficial da Cidade. 

Justificativa de 

Inexigibilidade 

Licitação - 

Nova 

Licitação 

Termo de 

Fomento; 

Termo de 

Colaboração 

ou Acordo 

de 

Cooperação 

Justificativa de 

Inexigibilidade 

Decreto Municipal nº 

57.575/2016, Art. 10, § 1º A 

convocação de audiência 

pública dar-se-á mediante 

publicação no Diário Oficial 

da Cidade ou em página do 

sítio oficial do órgão ou ente 

na internet, com prazo de 

Convocação - 

Audiência 

Pública  

Licitação - 

Buscar 

Licitação 

NA Comunicado 
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antecedência da data de sua 

realização que possibilite a 

efetiva divulgação. 

Decreto Municipal nº 

57.575/2016, Art. 23.  Para a 

celebração das parcerias 

previstas neste decreto, a 

Administração Pública deverá 

realizar chamamento público 

para selecionar as 

organizações da sociedade 

civil, o qual se pautará pelos 

princípios da isonomia, 

impessoalidade, moralidade, 

eficiência, publicidade, 

transparência e julgamento 

objetivo. 

Ata da 

audiência 

pública 

Licitação - 

Buscar 

Licitação 

NA Ata da 

audiência 

pública 

Decreto Municipal nº 

57.575/2016, Art. 23.  Para a 

celebração das parcerias 

previstas neste decreto, a 

Administração Pública deverá 

realizar chamamento público 

para selecionar as 

organizações da sociedade 

civil, o qual se pautará pelos 

princípios da isonomia, 

impessoalidade, moralidade, 

eficiência, publicidade, 

transparência e julgamento 

objetivo. 

Impugnação do 

edital 

Licitação - 

Buscar 

Licitação 

NA Impugnação 
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Decreto Municipal nº 

57.575/2016, Art. 23.  Para a 

celebração das parcerias 

previstas neste decreto, a 

Administração Pública deverá 

realizar chamamento público 

para selecionar as 

organizações da sociedade 

civil, o qual se pautará pelos 

princípios da isonomia, 

impessoalidade, moralidade, 

eficiência, publicidade, 

transparência e julgamento 

objetivo. 

Julgamento do 

Recurso 

Licitação - 

Buscar 

Licitação 

NA Julgamento 

Decreto Municipal nº 

57.575/2016, Art. 26. O edital 

deverá ser amplamente 

divulgado em página do sítio 

oficial da Administração 

Pública na internet e também 

no Diário Oficial da Cidade, 

com prazo mínimo de 30 

(trinta) dias para a 

apresentação das propostas. 

Republicação 

do Edital 

Licitação - 

Buscar 

Licitação 

NA Reabertura 

Decreto Municipal nº 

57.575/2016, Art. 29. A 

Administração Pública 

homologará e divulgará o 

resultado do chamamento 

com a lista classificatória das 

organizações participantes 

em página do sítio oficial da 

Administração Pública na 

internet e, se assim 

Publicação da 

Lista Prévia 

Licitação - 

Buscar 

Licitação 

NA Outras 
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considerar o órgão público, 

no Diário Oficial da Cidade 

Decreto Municipal nº 

57.575/2016,  Art. 28. Após a 

publicação do resultado do 

julgamento pela comissão de 

seleção, os proponentes e 

demais interessados terão o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis 

para apresentar recurso, bem 

como contrarrazões ao 

recurso apresentado em igual 

prazo, contado da intimação 

no Diário Oficial da Cidade ou 

por endereço eletrônico 

indicado pela organização 

para fins de intimação. 

Intimação à 

interposição de 

recurso e 

contrarrazões 

Licitação - 

Buscar 

Licitação 

NA Comunicado 

Decreto Municipal nº 

57.575/2016, Art. 23.  Para a 

celebração das parcerias 

previstas neste decreto, a 

Administração Pública deverá 

realizar chamamento público 

para selecionar as 

organizações da sociedade 

civil, o qual se pautará pelos 

princípios da isonomia, 

impessoalidade, moralidade, 

eficiência, publicidade, 

transparência e julgamento 

objetivo. 

Julgamento do 

Recurso contra 

o resultado 

Licitação - 

Buscar 

Licitação 

NA Julgamento 
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Decreto Municipal nº 

57.575/2016, Art. 29. A 

Administração Pública 

homologará e divulgará o 

resultado do chamamento 

com a lista classificatória das 

organizações participantes 

em página do sítio oficial da 

Administração Pública na 

internet e, se assim 

considerar o órgão público, 

no Diário Oficial da Cidade 

Publicação da 

Lista Definitiva 

Licitação - 

Buscar 

Licitação 

NA Outras 

Lei Federal 13.019/2014, Art. 

2°, alínea c, VI - gestor: 

agente público responsável 

pela gestão de parceria 

celebrada por meio de termo 

de colaboração ou termo de 

fomento, designado por ato 

publicado em meio oficial de 

comunicação, com poderes 

de controle e 

fiscalização;            (Redação 

dada pela Lei nº 13.204, de 

2015) 

Designação do 

Gestor da 

Parceria 

Matéria ou 

Licitação - 

Buscar 

Licitação 

NA Outras, se for 

publicado em 

Licitação - 

Buscar 

Licitação 

Lei Federal 13.019/2014, Art. 

2°, alínea c, XI - comissão de 

monitoramento e avaliação: 

órgão colegiado destinado a 

monitorar e avaliar as 

parcerias celebradas com 

organizações da sociedade 

civil mediante termo de 

colaboração ou termo de 

Designação da 

Comissão de 

Monitoramento 

e Avaliação 

Matéria NA NA 
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fomento, constituído por ato 

publicado em meio oficial de 

comunicação, assegurada a 

participação de pelo menos 

um servidor ocupante de 

cargo efetivo ou emprego 

permanente do quadro de 

pessoal da administração 

pública;          (Redação dada 

pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Decreto Municipal nº 

57.575/2016, Art. 27. § 7º A 

critério da Secretaria, 

Subprefeitura ou ente da 

Administração Indireta, 

poderá ser convocada sessão 

pública para recebimento e 

avaliação das propostas, 

devendo ser publicada no 

Diário Oficial da Cidade a 

respectiva ata. 

Publicação do 

Resultado Final 

do 

Chamamento 

Licitação - 

Buscar 

Licitação 

NA Ata do 

Chamamento 

Público  

Decreto Municipal nº 

57.575/2016, Art. 34. Os 

extratos de termo de 

fomento e de termo de 

colaboração deverão ser 

publicados no Diário Oficial 

da Cidade, no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias a contar de 

sua assinatura, bem como 

disponibilizados na internet. 

Celebração - 

Assinatura do 

termo de 

fomento; termo 

de colaboração  

Licitação - 

Buscar 

Licitação 

NA Extrato do 

termo de 

fomento ou 

Extrato do 

termo de 

colaboração 
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Lei Federal 13.1019/2014, 

Art. 38.  O termo de fomento, 

o termo de colaboração e o 

acordo de cooperação 

somente produzirão efeitos 

jurídicos após a publicação 

dos respectivos extratos no 

meio oficial de publicidade da 

administração 

pública.         (Redação dada 

pela Lei nº 13.204, de 2015) 

Celebração - 

Assinatura do 

acordo de 

cooperação  

Licitação - 

Buscar 

Licitação 

NA Extrato do 

acordo de 

cooperação 

Decreto Municipal nº 

46.195/2005, Artigo 2º, inciso 

III. Serão obrigatoriamente 

publicados no Diário Oficial 

da Cidade de São Paulo os 

atos administrativos que 

exigem publicidade para 

adquirirem validade, em 

especial: III - despachos 

decisórios, inclusive os de 

autorização de 

despesa;Decreto Municipal nº 

57.575/2016, Art. 23.  Para a 

celebração das parcerias 

previstas neste decreto, a 

Administração Pública deverá 

realizar chamamento público 

para selecionar as 

organizações da sociedade 

civil, o qual se pautará pelos 

princípios da isonomia, 

impessoalidade, moralidade, 

eficiência, publicidade, 

Penalizar  Licitação - 

Buscar 

Licitação 

NA Penalidade 
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transparência e julgamento 

objetivo. 

Decreto Municipal nº 

46.195/2005, Artigo 2º, inciso 

III. Serão obrigatoriamente 

publicados no Diário Oficial 

da Cidade de São Paulo os 

atos administrativos que 

exigem publicidade para 

adquirirem validade, em 

especial: III - despachos 

decisórios, inclusive os de 

autorização de 

despesa;Decreto Municipal nº 

57.575/2016, Art. 23.  Para a 

celebração das parcerias 

previstas neste decreto, a 

Administração Pública deverá 

realizar chamamento público 

para selecionar as 

organizações da sociedade 

civil, o qual se pautará pelos 

princípios da isonomia, 

impessoalidade, moralidade, 

eficiência, publicidade, 

transparência e julgamento 

objetivo. 

Encerrar 

Parceria 

Licitação - 

Buscar 

Licitação 

NA Outras 
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Decreto Municipal nº 

46.195/2005, Artigo 2º, inciso 

III. Serão obrigatoriamente 

publicados no Diário Oficial 

da Cidade de São Paulo os 

atos administrativos que 

exigem publicidade para 

adquirirem validade, em 

especial: III - despachos 

decisórios, inclusive os de 

autorização de 

despesa;Decreto Municipal nº 

57.575/2016, Art. 23.  Para a 

celebração das parcerias 

previstas neste decreto, a 

Administração Pública deverá 

realizar chamamento público 

para selecionar as 

organizações da sociedade 

civil, o qual se pautará pelos 

princípios da isonomia, 

impessoalidade, moralidade, 

eficiência, publicidade, 

transparência e julgamento 

objetivo. 

Aditamento Licitação - 

Buscar 

Licitação 

NA Extrato de 

aditamento 

Decreto Municipal nº 

46.195/2005, Artigo 2º, inciso 

III. Serão obrigatoriamente 

publicados no Diário Oficial 

da Cidade de São Paulo os 

atos administrativos que 

exigem publicidade para 

adquirirem validade, em 

especial: III - despachos 

Rescisão Licitação - 

Buscar 

Licitação 

NA Rescisão 
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decisórios, inclusive os de 

autorização de 

despesa;Decreto Municipal nº 

57.575/2016, Art. 23.  Para a 

celebração das parcerias 

previstas neste decreto, a 

Administração Pública deverá 

realizar chamamento público 

para selecionar as 

organizações da sociedade 

civil, o qual se pautará pelos 

princípios da isonomia, 

impessoalidade, moralidade, 

eficiência, publicidade, 

transparência e julgamento 

objetivo. 

 

 

5. Como publicar -  Edital de Chamamento Público que originará um Termo de 

Fomento 

Para publicar um novo termo de fomento, o usuário deverá clicar em “Prefeitura da 

Cidade de São Paulo” e logo em seguida em: “Publicar Licitação”, conforme figura 1: 

Figura 1 
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Depois o usuário deverá efetuar o login no sistema do Pubnet, digitando a senha 

cadastrada na imprensa oficial, conforme figura 2: 

 

Figura 2 
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Ao efetuar o login, o usuário deverá selecionar a Secretaria no campo “Anunciante”, 

verificar se  os campos “Caderno” e “Seção” estão preenchidos corretamente, selecionar no 

campo “Modalidade” a opção de Termo de Fomento, colocar o número do Edital de 

Chamamento Público no campo “Número” e, no campo “Evento”, selecionar a opção de Edital 

de Chamamento Público. Por fim, clicar em avançar, conforme figura 3: 

 

Figura 3

 

 

Após clicar em avançar, abrirá uma tela em que o usuário deverá selecionar a natureza 

do termo de fomento, ou seja, se o termo tem como objeto um projeto ou uma atividade. 

Depois o usuário deverá preencher o objeto do Edital de Chamamento Público, o 

número do processo, o local de execução do chamamento, a data e hora em que o edital será 

publicado, a data e hora que a unidade começará a receber as propostas, bem como a data e 

hora em que está agendado o chamamento público. Ademais, deverá inserir a síntese de 

publicação, a data de publicação no diário oficial, o total previsto da parceria e anexar o Edital 

de Chamamento Público, conforme figura 4: 
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Figura 4 

 

 

Por último, clicar em “Publicar”, em seguida em “Assinar”, digitar novamente a senha 

de acesso ao sistema Pubnet e imprimir ou salvar o comprovante de publicação. 

 

6. Como publicar -   Edital de Chamamento Público que originará um Termo de 

Colaboração 

Para publicar um novo termo de colaboração, o usuário deverá clicar em “Prefeitura da 

Cidade de São Paulo” e logo em seguida em: “Publicar Licitação”, conforme figura 1. 
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Depois o usuário deverá efetuar o login no sistema do Pubnet, digitando a senha 

cadastrada na imprensa oficial, conforme figura 2. 
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Ao efetuar o login, o usuário deverá selecionar a Secretaria no campo “Anunciante”, 

verificar se  os campos “Caderno” e “Seção” estão preenchidos corretamente, selecionar no 

campo “Modalidade” a opção de Termo de Colaboração, colocar o número do Edital de 

Chamamento Público no campo “Número” e, no campo “Evento”, selecionar a opção de Edital 

de Chamamento Público. Por fim, clicar em avançar, conforme figura 5. 

 

Figura 5 

 

 

Após clicar em avançar, abrirá uma tela em que o usuário deverá selecionar a natureza 

do termo de colaboração, ou seja, se o termo tem como objeto um projeto ou uma atividade. 

 

Depois o usuário deverá preencher o objeto do Edital de Chamamento Público, o 

número do processo, o local de execução do chamamento, a data e hora em que o edital será 

publicado, a data e hora que a unidade começará a receber as propostas, bem como a data e 

hora em que está agendado o chamamento público. Ademais, deverá inserir a síntese de 

publicação, a data de publicação no diário oficial, o total previsto da parceria e anexar o Edital 

de Chamamento Público, conforme figura 6: 
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Figura 6 

 

 

Por último, clicar em “Publicar”, em seguida em “Assinar”, digitar novamente a senha 

de acesso ao sistema Pubnet e imprimir ou salvar o comprovante de publicação. 

 


