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7. Como publicar - Edital de Chamamento Público que originará um Acordo de
Cooperação
Para publicar um novo acordo de cooperação, o usuário deverá clicar em “Prefeitura
da Cidade de São Paulo” e logo em seguida em: “Publicar Licitação”, conforme figura 1.

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 Acordo de Cooperação, 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 figura7.
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Figura 7

Após clicar em avançar, abrirá uma tela em que o usuário deverá selecionar a natureza
do acordo de cooperação, 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 8.
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Figura 8

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.

8. Como publicar - casos de Dispensa, seja termo de fomento, colaboração ou
acordo de cooperação
Para publicar uma dispensa de chamamento público, 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 Termo de Fomento, Termo de Colaboração ou Acordo de
Cooperação, dependendo do objeto da parceria. No campo “Número” colocar o número da
Dispensa, se houver, caso contrário, o usuário deverá colocar o número do próprio processo
de dispensa que originará um Termo de Fomento, Colaboração ou Acordo de Cooperação e no
campo “Evento” selecionar a opção de Despacho/Justificativa Dispensa. Por fim, clicar em
avançar, conforme figura 9:

Figura 9:

Após clicar em avançar, abrirá uma tela em que o usuário deverá selecionar a natureza
da parceria, ou seja, se o termo tem como objeto um projeto ou uma atividade.

Depois o usuário deverá preencher o objeto da parceria, o número do processo, o local
de execução do processo, inserir a síntese de publicação, a data de publicação no diário oficial,
inserir o total previsto da parceria e anexar o Despacho de Dispensa na íntegra e assinado,
conforme figura 10:
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Figura 10

Por fim, clicar em “Publicar”, em seguida em “Assinar”, digitar novamente a senha de
acesso ao sistema Pubnet e imprimir ou salvar o comprovante de publicação.

