CIRCULAR Nº 001
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - PROCESSO Nº 25.317/2020
ABERTURA DIA 28/06/2021 ÀS 14 HORAS
Objeto: Celebração de parceria com Organização da Sociedade Civil (OSC), mediante
formalização de Acordo de Cooperação - Projetos Educacionais - Bairro Recanto Vista Alegre –
Cotia – SP.

ESCLARECIMENTO
Segue esclarecimento pertinente ao Chamamento Público supra, para conhecimento e providências que
se fizerem necessárias:
O processo administrativo n° 25.317/2020, que trata sobre chamamento público para assinatura de
acordo de cooperação com organização da sociedade civil NÃO ENVOLVE o repasse de recursos
financeiros, a teor da redação da lei federal de regência, a 13.019/2014, que conceitua esta figura em
seu artigo 2°, inciso VIII-A:
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;
As Organizações da Sociedade Civil são entidades privadas, sem fins lucrativos, que possuem receitas
diversas, constituídas de repasses do Poder Público, cessão de bens e mão de obra, doações, dividendos,
isenções tributárias, pagamento de contribuição associativa, aportes, sobras, excedentes operacionais.
O chamamento público em epígrafe traz em seu bojo, nos termos da proposta do plano de trabalho, a
cessão de recursos materiais e mão de obra por parte do Município como uma de suas obrigações, que
é constituído de alimentação (merenda escolar), transporte, kit de material escolar, uniforme, material
de expediente e professores.

Não se trata, também, de prestação de serviços, a qual é regulada pela Lei Geral de Licitações, possuindo
a proposta contornos outros, reguladas pela citada lei federal n° 13019/2014. Então, o chamamento
público para assinatura de termo de cooperação de que estamos tratando é um projeto educacional, com
obrigações recíprocas entre os partícipes, com metas a serem atingidas e outras particularidades que o
diferem dos contratos em espécie.
Cotia (SP), 08 de junho de 2021.

LUCIANO CORREA DOS SANTOS
Secretário Municipal da Educação

