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 Chegou a esta Comissão cópia da documentação referente a pedido da Secretaria 

Municipal de Educação para formalização de parceria com a Fundação de 

Desenvolvimento Educacional e Cultural do Sistema de Crédito Cooperativo – 

Fundação SICREDI para realização de parceria visando dar continuidade ao Programa 

União Faz a Vida, desenvolvido desde 2015, visando colaborar para a educação integral 

de crianças e adolescentes do Município de Lavras do Sul, por meio de educação 

cooperativa, baseada em projetos para o desenvolvimento de princípios de cooperação e 

cidadania. 

 

 Registre-se que aportaram aos autos a documentação da OSC referente à 

habilitação em cópia simples, mas que é sabido por esta Comissão que os originais já se 

encontram postados via Correio. 

 

 Encaminhamos à autoridade superior, em anexo, cópia do pedido com a 

documentação e plano de trabalho apresentado pela entidade, para que diga sobre o 

interesse da Administração no processamento da parceria. 

 

 A nosso sentir está presente o interesse público, porquanto a reconhecida 

importância de atividades de desenvolvimento cooperativo e multidisciplinar em 

Escolas públicas de séries iniciais e ensino finamental em geral. 

 

 De prima, informamos que a nosso sentir - caso seja tomada a decisão de dar 

início aos procedimentos legais para realização da parceria, que seja feita na modalidade 

Inexigibilidade de Chamamento Público, visto que a entidade é a única capaz de 

cumprir com os objetivos e metas (comprovado o interesse público) apresentados ao 

Município, de modo que fica inviável a competição entre entidades, em razão da 

natureza singular do objeto e ainda porque as metas só podem ser atingidas pela 

entidade em questão. 

 

Lavras do Sul, 28 de agosto de 2019. 
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