
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021

EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE S/A -
PRODABEL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.045.684/21-76

A Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A - PRODABEL,
CNPJ 18.239.038/0001-87, Inscrição Estadual 062.392.867.0033, Inscrição Municipal
312.694/001.5, NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS, por meio da utilização de recursos da
tecnologia da informação – INTERNET, torna público, para conhecimento dos interessados, que
mediante o presente CHAMAMENTO PÚBLICO, selecionará pessoa jurídica de direito privado
interessada em promover, através de patrocínio, a expansão das políticas de Inclusão Digital,
conforme o “Programa de Inclusão Digital BH 2021”, visando atuação junto ao Centro de
Recondicionamento de Computadores – CRC para o recondicionamento de computadores,
coleta de doações destinadas ao CRC, destinação de resíduos remanescentes dos
equipamentos processados e apoio na distribuição de doações de computadores, com vistas a
atender a população de baixa renda em vulnerabilidade social.

1. OBJETO

O objeto deste chamamento é a seleção de pessoa jurídica de direito privado interessada em
prestar serviços de recondicionamento de computadores, coleta de doações destinadas ao
CRC/PRODABEL, destinação e descarte dos resíduos remanescentes dos equipamentos
processados e apoio na distribuição de doações de computadores mediante Acordo de
Cooperação a ser firmado com a Empresa de Informática e Informação do Município de Belo
Horizonte - PRODABEL em atendimento à expansão das políticas de Inclusão Digital, conforme
o “Programa de Inclusão Digital BH 2021”, com vistas a atender a população de baixa renda em
vulnerabilidade social conforme especificações contidas no item 3 deste Edital.

2. JUSTIFICATIVA

A Prodabel, por meio do Programa de Inclusão Digital, tem contribuído para que as ações de
inclusão digital no município possibilitem a inclusão dos cidadãos excluídos digitalmente. Criado
em 2005, o programa busca realizar parcerias, as quais têm colaborado na ampliação do
número dos pontos de inclusão digital, que atendam diretamente a população.

Uma das bases de implantação do Programa BH digital 2021 é o repasse dos computadores
recondicionados a instituições e pessoas físicas em vulnerabilidade social, previamente
cadastradas, cumpridos os requisitos a serem determinados. Com a finalidade de atender ao
Programa BH digital 2021, tornou-se necessária a ampliação do recebimento das doações para
o recondicionamento dos microcomputadores. Sendo assim, faz-se necessário realizar
Chamamento Público para prestação de serviços de recondicionamento de computadores,
coleta de doações destinadas ao CRC/PRODABEL, destinação e descarte dos resíduos
remanescentes dos equipamentos processados e apoio na distribuição de doações de
computadores mediante Acordo a ser firmado com pessoa jurídica de direito privado que possa
recolher o lixo eletrônico em todo território nacional, para, assim, efetuar o recondicionamento.
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Cumpre esclarecer que somente são recolhidas doações em Belo Horizonte e região
metropolitana tendo em vista a falta de transporte e de pessoal disponível para acompanhá-las
em outros municípios.

A realização deste chamamento público irá permitir a ampliação do recolhimento de doações do
lixo eletrônico e o recondicionamento dos microcomputadores a serem destinados às famílias
que vivem em situação de vulnerabilidade social.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. A Prodabel, sociedade de economia mista municipal, a fim de cumprir a sua função e
missão sociais, definidas nos artigos 4º e 5º de seu Estatuto Social, promove ações para
Inclusão Digital no Município de Belo Horizonte.

Art. 4º- A Prodabel tem por missão administrar a política municipal de Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC); propiciar, por meio da utilização de soluções em
tecnologia da informação e comunicação, o desenvolvimento e melhoria contínua da
prestação de serviços pela Administração Pública Municipal; utilizar a tecnologia para
promover inclusão e capacitação na cidade de Belo Horizonte; e realizar projetos,
pesquisas e a prestação de serviços a outras entidades públicas e/ou privadas
comprometidas com o desenvolvimento econômico, mercadológico, tecnológico e de
inovação do setor da Tecnologia da Informação e Comunicação.

Art. 5º- A Prodabel tem como objeto social as seguintes atividades: I. Desenvolver
produtos e executar serviços na área de tecnologia da informação e comunicação
precipuamente para os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de Belo
Horizonte II. Promover e estimular o desenvolvimento científico, a pesquisa, a
capacitação científica, tecnológica e de inclusão digital e a inovação na área de
tecnologia da informação e comunicação (TIC), entre os setores público, privado e
empresas; III. Promover ações para inclusão digital no Município de Belo Horizonte;
IV. Estimular e apoiar a constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de
projetos de cooperação envolvendo os setores público e privado, Instituições Científica,
Tecnológica e de Inovação - ICTs e entidades privadas sem fins lucrativos voltadas para
as atividades de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a geração de produtos,
processos e serviços inovadores e transferência e difusão de tecnologia; V. Firmar
acordos, convênios, contratos, termos de cooperação e outros instrumentos legais com
órgãos e entidades constituídas, públicas ou privadas, visando ações voltadas à
educação e capacitação, à gestão, à ciência, pesquisa, desenvolvimento e inovação e à
produção e comercialização na área de inclusão digital e da Tecnologia da Informação e
Comunicação; VI. Prestar serviços de locação e compartilhamento de bens para
terceiros; VII. Prestar serviço de intermediação e agenciamento de serviços e negócios
em geral; VIII. Assessorar tecnicamente, no campo de sua especialidade, os órgãos e
entidades da Administração Pública, mediante a celebração de instrumentos jurídicos;
IX. Comercializar produtos e serviços na área de Tecnologia da Informação e
Comunicação; X. Realizar o planejamento, implantação, operação, gestão, monitoração
e provimento dos recursos necessários à produção dos servi

3.2 Para perfazer o interesse público, escopo da função social da empresa, a Prodabel seleciona
pessoa jurídica de direito privado interessada em prestar serviços de recondicionamento de
computadores, coleta de doações destinadas ao CRC/PRODABEL, destinação e descarte dos
resíduos remanescentes dos equipamentos processados e apoio na distribuição de doações de
computadores mediante Acordo de Cooperação a ser firmado com a Empresa de Informática e

2 de 32



Informação do Município de Belo Horizonte - PRODABEL em atendimento à expansão das
políticas de Inclusão Digital, conforme o “Programa de Inclusão Digital BH 2021”, com vistas a
atender a população de baixa renda em vulnerabilidade social.

3.3 Além do Estatuto Social, este Chamamento Público é regido pelo Regulamento de
Licitações e Contratos da Prodabel, pelos princípios da legalidade, finalidade, moralidade
administrativa, proporcionalidade, impessoalidade, economicidade, eficiência, transparência e
publicidade e pelas seguintes normas:

● Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;
● Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o Código Civil;
● Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da

empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

● Decreto Municipal nº 16.935, de 29 de junho de 2018, que regulamentou, no âmbito do
município de Belo Horizonte, a Lei Federal nº 13.303/2016;

4. OBJETIVOS:

4.1 - Objetivo Geral:

4.1.1 Promover a ampliação e consolidação das políticas de inclusão digital no Município de Belo
Horizonte mediante a viabilização de coletas de doações, o recondicionamento e a doação de
computadores à população em vulnerabilidade social além da destinação adequada dos
resíduos remanescentes dos equipamentos processados de acordo com a legislação ambiental.

4.2 - Objetivos Específicos:

4.2.1 Receber doações destinadas à Prodabel, quando impedida pelo Decreto 9.373/2018.

4.2.2 Repassar para o CRC os computadores recondicionados a partir das doações em que a
Prodabel tenha sido impedida pelo Decreto  9.373/2018.

4.2.3 Promover todo o transporte necessário para o recolhimento e encaminhamento das
doações recebidas em todo o território nacional.

4.2.4 Promover a triagem das doações recebidas em conjunto com o CRC.

4.2.5 Realizar o recondicionamento/montagem dos equipamentos recebidos através de doação.

4.2.6 Garantir a destinação ambientalmente correta de todos os resíduos remanescentes dos
equipamentos processados, nos termos da legislação aplicável ao caso.

4.2.7 Realizar as doações dos equipamentos recondicionados, conforme orientação e critérios
estabelecidos pela Prodabel.

5. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
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Para o desenvolvimento das atividades relacionadas ao objeto deste Chamamento Público
deverão ser observadas as metodologias e infra-estrutura mínima a ser ofertada conforme
descrito abaixo:

5.1. Metodologia para a execução das atividades:

5.1.1. A instituição se compromete a coletar e receber as doações de equipamentos,
componentes e periféricos de computadores, monitores, impressoras, notebooks etc., que
venham a ser disponibilizadas pela Prodabel;

5.1.2. A instituição deverá viabilizar a coleta de doações nos municípios mineiros e em outras
unidades federativas de acordo com interesse da Administração Pública;

5.1.3. Os equipamentos conforme descritos no item 5.1.1 recebidos por meio de doações
deverão passar por uma triagem preliminar a ser realizada pela Prodabel e pela instituição, onde
será feita uma vistoria para determinar aqueles itens que se enquadram nos padrões
operacionais definidos pelo CRC e que podem ser recuperados e/ou recondicionados daqueles
que são considerados sucatas e resíduos remanescentes dos equipamentos processados
devendo ser descartados;

5.1.4. A instituição deverá realizar o recondicionamento dos equipamentos destinados à doação
conforme diretrizes estabelecidas;

5.1.5. A instituição deverá garantir a destinação ambientalmente correta dos resíduos
remanescentes dos equipamentos processados e comprovar através de certificação emitida pela
empresa competente a destinação correta;

5.1.6. Os equipamentos recondicionados serão doados conforme diretrizes da Prodabel e do
Programa de Inclusão Digital BH 2021;

5.1.7. A instituição deverá realizar as doações dos equipamentos de informática, conforme
orientação da prodabel;

5.1.8. A Prodabel destinará à instituição 25% (vinte e cinco por cento) do total de equipamentos
de informática  recondicionados.

5.1.9. Após a liberação da doação a instituição terá o prazo de 3 (três) dias úteis para a coleta
em Belo Horizonte e região metropolitana, 5 (cinco) dias úteis para demais regiões do Estado de
Minas Gerais e 10 (dez) dias úteis para os demais Estados da federação. Quanto a triagem e o
recondicionamento serão realizados de acordo com a demanda em prazo definido entre as
partes.

5.2. Infraestrutura e espaços mínimos para a execução do objeto

Para a formalização do processo de recebimento da doação é necessário:

5.2.1. Equipe administrativa qualificada para tanto;
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5.2.2. Equipe técnica para avaliação dos equipamentos;

5.2.3. Espaço físico para estocar e reservar o lixo eletrônico;

5.2.4. Equipe técnica para recondicionar e dar manutenção nos equipamentos recebidos em
doação;

5.2.5. Espaço físico adequado contendo bancadas com pontos de redes lógica e elétrica,
ferramentas necessárias para as atividades, mobiliário ergonomicamente adequado e insumos
necessários para o recondicionamento. Estima-se que para essas atividades será necessário um
espaço físico de no mínimo 1000 (mil) m², em Belo Horizonte ou região metropolitana;

5.2.6. Veículo adequado, motorista habilitado e ajudantes para viabilizar as coletas de doações
nos municípios mineiros e em outras unidades federadas, além das entregas de doações de kits
de informática.

5.3. Prazos para recolhimento, triagem e recondicionamento.

Após a liberação da doação a instituição terá o prazo de 3 (três) dias úteis para a coleta em Belo
Horizonte e região metropolitana, 5 (cinco) dias úteis para demais regiões do Estado de Minas
Gerais e 10 (dez) dias úteis para os demais Estados da federação. Quanto a triagem e o
recondicionamento serão realizados de acordo com a demanda em prazo definido entre as
partes.

6.  DOS PRAZOS:

6.1. Publicação do Edital: 23/07/2021

6.2. Formalização de consultas: até 28/07/2021

6.3. Impugnação do edital: até 30/07/2021

6.4. Recebimento de Propostas: Período de 02/08/2021 a 06/08/2021

6.5. Publicação do resultado da etapa competitiva: até 13/08/2021

6.6. Prazo para interposição de recurso do resultado da etapa competitiva: até 20/08/2021

6.7. Publicação das decisões recursais: 25/08/2021

6.8. Publicação do do Resultado Final: 25/08/2021

7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

7.1. Poderão participar do presente Chamamento Público pessoa jurídica pública ou privada
nacional desde que apresentados os documentos exigidos e atendidas às demais normas
preconizadas neste Edital.

7.2. Estarão impedidas de participar deste Chamamento Pessoas Jurídicas que se enquadram
no art. 38 da Lei n. 13.303/2016.

8. DA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS
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8.1. Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao presente processo, deverão ser realizados
por meio de e-mail, por escrito, a serem enviados aos cuidados da Gerência de Formalização e
Captação de Convênios, por meio do seguinte endereço de e-mail renata.llima@pbh.gov.br até o
dia 28/07/2021

8.2. A Prodabel não se responsabiliza por quaisquer incorreções e/ou problemas de
funcionamento dos endereços eletrônicos (e-mail) fornecidos pelas instituições proponentes.

9. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS

9.1. O prazo para impugnação deste Edital é de até 05 (cinco) dias úteis contados de sua
publicação.

9.2. Os participantes poderão apresentar recurso contra o resultado da etapa competitiva no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação das decisões.

9.3. As razões de impugnação ao edital, as razões do recurso e as contrarrazões, quando
propostas, deverão ser encaminhadas à Gerência de Formalização e Captação de Convênios
através do e-mail renata.llima@pbh.gov.br.

9.4. Não serão acolhidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal, nem
os recursos subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no
processo para representar a instituição.

9.5. Os recursos que não forem considerados pela comissão designada para este Chamamento
Público no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento, serão encaminhados à
autoridade competente para decisão final, em até 02 (dois) dias úteis.

9.5.1. Não caberá novo recurso da decisão do recurso previsto neste subitem.

10. DA ETAPA COMPETITIVA - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

10.1. A proposta deverá ser elaborada pelo proponente em consonância com as informações
descritas no item 3, para o atendimento ao objeto constante neste Edital e no modelo do
ANEXO II.

10.2.Juntamente com a proposta preenchida e assinada pelo responsável pelo proponente
deverão ser encaminhados os seguintes documentos para a realização do cadastramento:

a) cópia do estatuto social atualizado da entidade ou documentos pessoais, conforme o
caso;

b) cópia do documento de identificação civil – identidade e Cadastro de Pessoas Físicas –
CPF dos signatários da entidade, com o instrumento de mandato, quando for o caso;

c) declaração do dirigente da entidade:

i. acerca da inexistência de dívida com o poder público, bem como de inscrição nos bancos
de dados públicos e privados de proteção ao crédito; e

ii. informando se os dirigentes se encontram incursos em alguma situação de vedação.

d) prova de inscrição da entidade no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ ou
no CPF, conforme o caso;
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e) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual, Distrital e Municipal e com a
Seguridade Social (CND) e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma da
lei.

f) relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com cópia da Identidade e CPF;

g) declaração sobre a inexistência dos impedimentos constantes nos art. 38 e 44 da Lei
Federal nº 13.303/2016;

h) procuração de outorga de poderes aos signatários para assinatura, quando for o caso;

10.3. As propostas e os documentos para a efetivação do cadastramento, serão recebidos no
período entre o dia 02/08/2021 e o dia 06/08/2021, exclusivamente por e-mail, no seguinte
endereço eletrônico: renata.llima@pbh.gov.br.

10.4. A celebração do Acordo de Cooperação com a Prodabel depende de prévia aprovação do
respectivo plano de trabalho proposto pela instituição interessada.

10.5. O cadastramento dos interessados selecionados não gera direito subjetivo à celebração do
Acordo de Cooperação, ficando a critério da Prodabel a seleção do plano de trabalho mais
adequado à consecução do objeto deste edital.

10.6. Verificada falsidade ou incorreção de qualquer informação ou documento apresentado,
deve o Acordo de Cooperação ser imediatamente denunciado pela Prodabel.

11. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

11.1. As propostas apresentadas nos termos do item 10 deste edital serão classificadas por meio
da avaliação dos seguintes critérios:

Item 1 - Logística

Elementos para avaliação Nota Total de
pontos

Meios de análise e
comprovação

Capacidade para coleta e entrega de
doações em todo território nacional.

0 - não
atende;
5,0 -
atende
parcialm
ente, 10
- atende

10,0 Proposta detalhada da
capacidade para coleta e
entrega de doações,
contendo as informações
referentes aos recursos a
serem disponibilizados
dentre outras.

Item 2 - Infraestrutura

Elementos para avaliação Nota Total de
pontos

Meios de análise e
comprovação
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Espaço físico adequado em Belo
Horizonte ou região Metropolitana
com um galpão com no mínimo
1000m²

0 - não
atende;
5,0 -
atende
parcialm
ente,
10,0 -
atende

10,0 Proposta contendo o
detalhamento do espaço
físico que será utilizado para
a execução do projeto, bem
como da estrutura a ser
disponibilizada.

Item 3 - Recursos Humanos

Elementos para avaliação Nota Total de
pontos

Meios de análise e
comprovação

Recursos Humanos para
recondicionamento

0 - não
atende;
5,0 -
atende
parcialm
ente,
10,0 -
atende

10,0 1 Proposta contendo o
detalhamento dos recursos
humanos a serem
disponibilizados para a
execução do objeto.

PONTUAÇÃO GLOBAL 30,0

11.2. Os critérios constantes da tabela no subitem anterior serão avaliados e pontuados pela
Comissão designada para este Chamamento Público, a fim de se estabelecer a classificação
das instituições;

11.3. A Comissão designada para este Chamamento Público, de forma complementar à análise
da documentação apresentada, poderá promover ou solicitar visita técnica em locais indicados
na proposta, com vistas à emissão de parecer técnico que definirá a classificação da mesma.

11.4. Havendo empate na classificação das propostas serão adotados os seguintes critérios
para desempate:

I - Maior pontuação obtida no item 2 do quadro acima;

II - Maior pontuação obtida no item 3 do quadro acima;
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III – Maior pontuação obtida no item 1 do quadro acima

IV - Permanecendo o empate, será realizado sorteio público.

11.5. Na hipótese de desempate mediante sorteio, o mesmo será realizado em sessão pública
em endereço, data e horário a ser definido publicado no Diário Oficial do Município e no Portal
da Prodabel, com antecedência mínima de 2 (dois) úteis.

11.6. O resultado da etapa competitiva do processo de seleção será divulgado no Diário Oficial
do Município – DOM e no Portal de licitações, no prazo estabelecido neste edital.

11.7. Caberá recurso do resultado da etapa competitiva do processo de seleção nos prazos
determinados neste Edital.

12. DO RESULTADO FINAL

12.1. O proponente melhor classificado na etapa competitiva e que tenha apresentado toda a
documentação solicitada no item 10.2, após o julgamento dos recursos porventura
apresentados, será declarado vencedor, sendo o resultado final do chamamento público
homologado e publicado no Diário Oficial do Município – DOM e no Portal de Licitações, no
prazo estabelecido neste edital.

13. DA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

13.1. O proponente declarado vencedor será convocado para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar da sua convocação, apresentar o Plano de Trabalho consolidado, a ser implementado.

13.2. O Plano de Trabalho deverá conter no mínimo, as seguintes informações:

a) justificativa para a celebração do instrumento;

b) descrição completa do objeto a ser executado;

c) descrição das metas a serem atingidas;

d) definição das etapas ou fases de execução;

e) cronograma de execução do objeto;

13.3. Havendo necessidade de realização de ajustes no Plano de Trabalho, solicitado pela
administração pública como condição para sua aprovação, será concedido prazo de 05 (cinco)
dias úteis para sua reapresentação pela instituição.

13.4. A aprovação do Plano de Trabalho não gerará direito à celebração do Acordo de
Cooperação.

13.5. A celebração do Acordo de cooperação com a Prodabel depende de cadastramento e de
prévia aprovação do respectivo plano de trabalho proposto.

14. DA FORMALIZAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO
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14.1 Homologado o chamamento e aprovado o Plano de Trabalho, a instituição selecionada será
convocada a assinar o Acordo de Cooperação no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da
convocação, sob pena de decair o direito à celebração do Acordo, sem prejuízo das sanções
previstas neste edital.

14.2. Caso a instituição não assine o termo no prazo estabelecido no subitem anterior, é
prerrogativa da Prodabel convocar a próxima classificada ou decidir fazer novo processo de
chamamento público.

14.3. O Acordo de Cooperação será firmado pelo prazo de 60 (sessenta) meses.

14.4. As despesas com a publicação do extrato do termo no Diário Oficial do Município “DOM”
correrão por conta da Prodabel.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 A Comissão designada para esse Chamamento Público será instituída por Portaria
publicada no Diário Oficial do Município – DOM.

15.2. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra. Após o cadastramento dos
interessados, não serão aceitas alegações de falhas ou irregularidades de quaisquer de suas
cláusulas e condições.

15.3. Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao presente processo, deverão ser realizados
por meio de e-mail, por escrito, a serem enviados aos cuidados da Gerência de Formalização e
Captação de Convênios, por meio do seguinte endereço de e-mail renata.llima@pbh.gov.br.

15.4. As comunicações com o proponente serão realizadas, preferencialmente, pelo e-mail
informado na proposta.

15.5. As formalizações oriundas deste Edital dar-se-ão em processo administrativo apartado
para fins de controle interno e externo.

15.6. O presente procedimento poderá ser revogado por razões de interesse público, decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado, no todo ou em parte, por
ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
comprovado.

15.7.A revogação ou anulação do presente Chamamento Público não gera direito à indenização.

15.8. A declaração de vencedora da instituição não implica relação de obrigatoriedade para
formalização do Acordo de Cooperação. Contudo, havendo a celebração do mesmo, será
obedecida a ordem de classificação.

15.9. O Acordo de cooperação que vier a ser assinado será publicado, por extrato, no Diário
Oficial do Município de Belo Horizonte.

15.10. Constituem motivos para rescisão ou denúncia dos instrumentos jurídicos a serem
firmados, o não cumprimento de qualquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos
previstos na Lei Federal 13.303/2016, na forma estabelecida em cláusula específica do referido
instrumento.
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15.11. As partes se obrigam a respeitar e cumprir e fazer cumprir os princípios e regras do
Código de Conduta e Integridade da Prodabel, disponível em:

https://prefeitura.pbh.gov.br/prodabel/transparencia/programa-de-integridade.

15.12. As questões não previstas neste Edital serão decididas pela Comissão designada para
este chamamento Público e, caso necessário, por autoridade superior.

16. DOS ANEXOS

Anexo I - Termo de Referência;

Anexo II - Modelo de Proposta;

Anexo III - Modelo do Plano de Trabalho;

Anexo IV - Minuta do Acordo de Cooperação;

Belo Horizonte, _____de ___________________________de 2021.

Thiago Souza Dutra

Diretor de Administração, Finanças e Compliance

Leandro Moreira Garcia

Diretor-Presidente

Diretor Interino de Inclusão Digital
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1.IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DEMANDANTE

1.1. Diretoria:  DE INCLUSÃO DIGITAL

1.2. Unidade: Gerência de Implantação e Gestão dos Centros de Inclusão Digital

1.3. Endereço completo da unidade demandante:
R. José Clemente Pereira, 440

1.4. Bairro:
Ipiranga

1.5. Cidade: Belo
Horizonte

1.6. UF: Minas
Gerais

1.7. CEP: 31160-130

1.8. CNPJ:
18.239.038/0001-87

1.9. Inscrição
Estadual:
062.392.867.0033

1.10. Inscrição Municipal:
312.694/001-5

1.11. Superintendente – Demandante:
Wellington Ferreira Cardoso

1.12. Matrícula: 3254-6

1.13. Gerente - Demandante:
Maria Cecília Moreira

1.14.Matrícula: 01867-5

1.15. Responsável pela elaboração do Termo:
Bárbara Rabêlo Moreira

1.16. Matrícula: 3513-8

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:

2.1. Expansão Projeto de Inclusão Digital

2.2.  Objeto:

Constitui objeto do presente Termo de Referência o estabelecimento de um chamamento público
para prestação de serviços de recondicionamento de computadores, coleta de doações destinadas
ao CRC/PRODABEL, destinação e descarte dos resíduos remanescentes dos equipamentos
processados e apoio na distribuição de doações de computadores mediante Acordo a ser firmado
entre pessoa jurídica de direito privado e a Empresa de Informática e Informação do Município de
Belo Horizonte - PRODABEL em atendimento à expansão das políticas de Inclusão Digital,
conforme o “Programa de Inclusão Digital BH 2021”, com vistas a atender a população de baixa
renda em vulnerabilidade social.

2.3. Público alvo:
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Cidadãos que vivem em situação de vulnerabilidade social.

2.4. Período de execução:

O período de execução da prestação de serviços de recondicionamento de computadores, coleta
de doações destinadas ao CRC/PRODABEL, destinação e descarte dos resíduos remanescentes
dos equipamentos processados e apoio na distribuição de doações de computadores será de 60
(sessenta) meses.

2.5. Justificativa:

A Prodabel, por meio do Programa de Inclusão Digital, tem contribuído para que as ações de
inclusão digital no município possibilitem a inclusão dos cidadãos excluídos digitalmente. Criado
em 2005, o programa busca realizar parcerias, as quais têm colaborado na ampliação do número
dos pontos de inclusão digital, que atendam diretamente a população.

Uma das bases de implantação do Programa BH digital 2021 é o repasse dos computadores
recondicionados a instituições e pessoas físicas em vulnerabilidade social, previamente
cadastradas, cumpridos os requisitos a serem determinados. Com a finalidade de atender ao
Programa BH digital 2021, tornou-se necessária a ampliação do recebimento das doações para o
recondicionamento dos microcomputadores. Sendo assim, faz-se necessário realizar Chamamento
Público para prestação de serviços de recondicionamento de computadores, coleta de doações
destinadas ao CRC/PRODABEL, destinação e descarte dos resíduos remanescentes dos
equipamentos processados e apoio na distribuição de doações de computadores mediante Acordo
a ser firmado com pessoa jurídica de direito privado que possa recolher o lixo eletrônico em todo
território nacional, para, assim, efetuar o recondicionamento.

Cumpre esclarecer que somente são recolhidas doações em Belo Horizonte e região metropolitana
tendo em vista a falta de transporte e de pessoal disponível para acompanhá-las em outros
municípios.

A realização deste chamamento público irá permitir a ampliação do recolhimento de doações do
lixo eletrônico e o recondicionamento dos microcomputadores a serem destinados às famílias que
vivem em situação de vulnerabilidade social.

3. OBJETIVOS:

3.1 - Objetivo Geral:

3.1.1 Promover a ampliação e consolidação das políticas de inclusão digital no Município de Belo
Horizonte mediante a viabilização de coletas de doações, o recondicionamento e a doação de
computadores à população em vulnerabilidade social além da destinação adequada dos resíduos
remanescentes dos equipamentos processados de acordo com a legislação ambiental.

3.2 - Objetivos Específicos:

3.2.1 Receber doações destinadas à Prodabel, quando impedida pelo Decreto 9.373/2018.
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3.2.2 Repassar para o CRC os computadores recondicionados a partir das doações em que a
Prodabel tenha sido impedida pelo Decreto  9.373/2018.
3.2.3 Promover todo o transporte necessário para o recolhimento e encaminhamento das doações
recebidas em todo o território nacional.
3.2.4 Promover a triagem das doações recebidas em conjunto com o CRC.
3.2.5 Realizar o recondicionamento/montagem dos equipamentos recebidos através de doação.
3.2.6 Garantir a destinação ambientalmente correta de todos os resíduos remanescentes dos
equipamentos processados, nos termos da legislação aplicável ao caso.
3.2.7 Realizar as doações dos equipamentos recondicionados, conforme orientação e critérios
estabelecidos pela Prodabel.

4. METODOLOGIA DA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBJETO DO
CHAMAMENTO PÚBLICO:

4.1. A instituição se compromete a coletar e receber as doações de equipamentos, componentes e
periféricos de computadores, monitores, impressoras, notebooks etc., que venham a ser
disponibilizadas pela Prodabel.

4.2. A instituição deverá viabilizar a coleta de doações nos municípios mineiros e em outras
unidades federativas de acordo com interesse da Administração Pública. (item 3.2.3).

4.3. Os equipamentos conforme descritos no item 4.1 recebidos por meio de doações deverão
passar por uma triagem preliminar a ser realizada pela Prodabel e pela instituição, onde será feita
uma vistoria para determinar aqueles itens que se enquadram nos padrões operacionais definidos
pelo CRC e que podem ser recuperados e/ou recondicionados daqueles que são considerados
sucatas e resíduos remanescentes dos equipamentos processados devendo ser descartados.

4.4. A instituição deverá realizar o recondicionamento dos equipamentos destinados à doação
conforme diretrizes estabelecidas.

4.5. A instituição deverá garantir a destinação ambientalmente correta dos resíduos remanescentes
dos equipamentos processados e comprovar através de certificação emitida pela empresa
competente a destinação correta.

4.6. Os equipamentos recondicionados serão doados conforme diretrizes da Prodabel e do
Programa de Inclusão Digital BH 2021.

4.7. A instituição deverá realizar as doações dos equipamentos de informática, conforme
orientação da prodabel (item 3.2.7).

4.8. A Prodabel destinará à instiuição 25% (vinte e cinco por cento) do total de equipamentos de
informática  recondicionados nos termos deste Chamamento Público.

5. INFRA-ESTRUTURA/ESPAÇOS MÍNIMOS PARA FUNCIONAMENTO

Para a formalização do processo de recebimento da doação (item 3.2.1) é necessário:

● Equipe administrativa qualificada para tanto;
● Equipe técnica para avaliação dos equipamentos;
● Espaço físico para estocar e reservar o lixo eletrônico;

14 de 32



● Equipe técnica para recondicionar e dar manutenção nos equipamentos recebidos em
doação;
● Espaço físico adequado contendo bancadas com pontos de redes lógica e elétrica,
ferramentas necessárias para as atividades, mobiliário ergonomicamente adequado e insumos
necessários para o recondicionamento. Estima-se que para essas atividades será necessário um
espaço físico de no mínimo 1000 (mil) m², em Belo Horizonte ou região metropolitana;
● Veículo adequado, motorista habilitado e ajudantes para viabilizar as coletas de doações
nos municípios mineiros e em outras unidades federadas, além das entregas de doações de kits de
informática conforme itens 3.2.3 e 3.2.7.

6 - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Não se aplica

7 - ETAPA COMPETITIVA

7.1. Critérios de avaliação e classificação:

Item 1 - Capacidade de Recolhimento

Elementos para avaliação Nota Total de
pontos

Meios de análise e
comprovação

Capacidade para coleta e
entrega de doações em todo
território nacional.

0 - não
atende;
5,0 -
atende
parcialm
ente, 10
- atende

10,0 Proposta detalhada da
capacidade para coleta e
entrega de doações,
contendo as informações
referentes aos recursos a
serem disponibilizados
dentre outras.

Item 2 - Infraestrutura

Elementos para avaliação Nota Total de
pontos

Meios de análise e
comprovação
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Espaço físico adequado em
Belo Horizonte ou região
Metropolitana com um galpão
com no mínimo 1000m²

0 - não
atende;
5,0 -
atende
parcialm
ente,
10,0 -
atende

10,0 Proposta contendo o
detalhamento do espaço
físico que será utilizado
para a execução do
projeto, bem como da
estrutura a ser
disponibilizada.

Item 3 - Recursos Humanos

Elementos para avaliação Nota Total de
pontos

Meios de análise e
comprovação

Recursos Humanos para
recondicionamento

0 - não
atende;
5,0 -
atende
parcialme
nte, 10,0
- atende

10,0 1 Proposta contendo o
detalhamento dos
recursos humanos a
serem disponibilizados
para a execução do
objeto.

PONTUAÇÃO GLOBAL 30,0

OBSERVAÇÃO: De forma complementar à análise da documentação apresentada, poderá ser
realizada visita técnica à instituição participante do processo de chamamento público ou em locais
indicados na proposta, com vistas à emissão de parecer técnico que definirá a classificação da
mesma.

7.2. Critérios de desempate:

7.2.1 Havendo empate na classificação das propostas serão adotados os seguintes critérios para
desempate:

I - Maior pontuação obtida no item 2 do quadro acima;

II - Maior pontuação obtida no item 3 do quadro acima;

III – Maior pontuação obtida no item 1 do quadro acima

IV - Permanecendo o empate, será realizado sorteio público.
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8. HABILITAÇÃO: DOCUMENTOS ESPECÍFICOS A SEREM SOLICITADOS

8.1 Documentação conforme a Lei 13303/16 e o Regulamento de Licitações e Contratos da
Prodabel.

9. CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DA PRODABEL

9.1 As partes se obrigam a respeitar e cumprir e fazer cumprir os princípios e regras do Código de
Conduta e Integridade da Prodabel, disponível em:

https://prefeitura.pbh.gov.br/prodabel/transparencia/programa-de-integridade.

10. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS
DEPENDÊNCIAS DA PRODABEL QUANTO À QUALIDADE, SAÚDE E SEGURANÇA DO
TRABALHO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

10.1 Em caso de objeto mencionado no art. 3º da Instrução Normativa 006/2019, a CONTRATADA
deverá respeitar e cumprir com o disposto na referida instrução.

Art. 3º - Esta norma se aplica aos serviços de engenharia, obras e reformas bem como serviços de
manutenção, conservação e limpeza, transporte de mobiliários e equipamentos, instalações
elétricas de equipamentos, infraestrutura predial e de rede, a serem executados nas unidades da
PRODABEL, devendo ser parte integrante dos contratos a serem celebrados.

10.2 Prazos para recolhimento, triagem e recondicionamento.

Após a liberação da doação instituição terá o prazo de 3 (três) dias úteis para a coleta em Belo
Horizonte e região metropolitana, 5 (cinco) dias úteis para demais regiões do Estado de Minas
Gerais e 10 (dez) dias úteis para os demais Estados da federação. Quanto a triagem e o
recondicionamento serão realizados de acordo com a demanda em prazo definido entre as partes.

11. OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

11.1 A elaboração do Plano de Trabalho será realizada no prazo de 5 dias úteis após a publicação
do resultado final do chamamento público.

11.2 A instituição se compromete a coletar e receber as doações de equipamentos, componentes e
periféricos de computadores, monitores, impressoras, notebooks etc.,que venham a ser
disponibilizadas por doadores e destinar esses equipamentos à Prodabel;

11.3 A Prodabel se compromete a receber os equipamentos, componentes e periféricos de
computadores, monitores, impressoras, notebooks etc. destinados a ela pela instituição para que
sejam utilizados nas atividades de recondicionamento.

11.4 A Prodabel se compromete a destinar 100% dos resíduos não remanufaturados oriundos de
todos os processos de recondicionamento que envolvem o objeto deste chamamento público além
daqueles gerados no CRC por meio do recondicionamento de equipamentos eletroeletrônicos.

11.5 As partes se comprometem a registrar e documentar 100% das doações de equipamentos,
componentes e periféricos de computadores, monitores, impressoras, notebooks etc.
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11.6 A instituição e a Prodabel se comprometem a empreender a triagem de 100% dos
equipamentos, componentes e periféricos de computadores, monitores, impressoras, notebooks e
outros equipamentos recebidos por meio de doação onde será feita uma vistoria para determinar
aqueles itens que se enquadram nos padrões operacionais definidos pelo CRC e que podem ser
recuperados e/ou recondicionados daqueles que são considerados sucatas e deverão ser
descartados. A triagem dos equipamentos poderá ser realizada tanto nas dependências da
instituição quanto nas dependências da Prodabel.

11.7 A instituição se compromete a empreender a destinação ambientalmente correta de 100% do
remanescente dos equipamentos processados oriundo de todos os processos de
recondicionamento de computadores realizados pela Prodabel, bem como comprovar através da
certificação emitida pela empresa competente a destinação correta deste remanescente.

11.8 A instituição deverá realizar o recondicionamento dos equipamentos e doações conforme
definição da Prodabel;

11.9 A instiuição se compromete a viabilizar a coleta de doações nos municípios mineiros e em
outras unidades federativas de acordo com interesse da Administração Pública;

11.10 A instituição deverá realizar as doações conforme orientação da Prodabel;

11.11 A Prodabel compromete-se a destinar 25% (vinte e cinco por cento) do total dos
equipamentos recondicionados à instituição.

12. PRESTAÇÃO DE CONTAS
12.1 – A prestação de contas tem por objetivo o controle de resultados e deverá conter elementos
que permitam verificar a execução integral do objeto deste chamamento Público e o alcance dos
resultados previstos
12.2. Para fins de prestação de contas parcial, a instituição deverá apresentar Relatório de
Execução do Objeto a cada 03 (três) meses, contendo:

I - descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
II - demonstração do alcance das metas;
III - documentos que comprovem a execução das ações;
IV - relação de doações recebidas, equipamentos recondicionados e doações realizadas,
quando houver;
V - justificativa na hipótese de não cumprimento do alcance das metas.

13. SANÇÕES APLICÁVEIS

No caso de inadimplemento contratual serão aplicadas as sanções previstas nas Leis Federais nº
13.303/2016, Decreto Municipal nº 15.113/2013, além do Regulamento de Licitações e Contratos e
Licitações da PRODABEL.

14. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
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14.1Não poderá haver subcontratação para o objeto.

14.2 A forma de fornecimento do objeto deste termo de referência será integral.

14.3 É vedada a participação de empresas reunidas em consórcio.

14.4 Os itens que compõem o objeto serão recondicionados, em condição de uso e estar de acordo
com a especificação técnica mínima exigida pela política de inclusão digital praticada no CRC
Prodabel anterior e compatíveis com as especificações técnicas deste Termo;

Belo Horizonte,        de de            .

_____________________________
Bárbara Rabelo Moreira

Responsável pela elaboração do Termo de Referência

_____________________________
Maria Cecília Moreira

Gerência de Implantação e Gestão dos Centros de Inclusão Digital

_____________________________
Wellington Ferreira Cardoso

Superintendência de Gestão de Inclusão Digital

19 de 32



Anexo II – Modelo de Proposta

Chamamento Público Nº   003 / 2021

1. DADOS CADASTRAIS:

Proponente:

Informar Razão Social da instituição

CNPJ

Informar o nº do CNPJ da instituição

Endereço:

Informar o endereço em que a instituição está sediada

Nome do representante legal:

Informar o nome completo do representante legal da instituição

2. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

Elaborar as razões de interesse na realização da prestação de serviços objeto do
chamamento público

3. OBJETO DA PROPOSTA

Descrever o objeto da proposta apresentada

4. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA

Descrever a proposta demonstrando as ações previstas, a área de abrangência, os
resultados esperados e a forma como se pretende alcançar os objetivos

20 de 32



5. FORMA DE EXECUÇÃO

Descrever as metas a serem alcançadas, etapas para cumprimento das metas, as
ações a serem realizadas e o prazo para a execução de cada meta proposta.

6. CONTRAPARTIDA DA INSTITUIÇÃO

Descrever a infraestrutura,os bens e serviços a serem disponibilizados para a
execução da prestação de serviços objeto do Chamamento Público

7. ASSINATURA DA INSTITUIÇÃO

Belo Horizonte, _____ de _________________________ de 20___

_______________________________________

Nome/Assinatura da instituição
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Anexo III – Modelo de Plano de Trabalho

DADOS CADASTRAIS

IDENTIFICAÇÃO DO ORGÃO/ENTIDADE PROPONENTE

1 - Nome

2 - CNPJ/CPF/RG

3 - Endereço: 4 - Bairro:

5 - Cidade: 6 - UF: 7 - CEP:

8 -
DDD/Telefone(s)

9 - DDD/Fax 10 - DDD/Celular

11 - Nome do Responsável 12 - CPF

13 –
Gestor do
Projeto.

14 - Cargo 15 - Função 16- Matrícula

DISCRIMINAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Título do Projeto

(Indicar o título do projeto / evento a ser realizado)

Período de Execução:

(tempo total de realização do projeto)

Objeto:

(identificar o objeto descrevendo resumidamente o(s) serviço(s) a ser(em) executado(s).
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Justificativa

Justificar a solicitação. Sua relevância, abrangência e benefícios de seus resultados
(quantificando-os) para a PRODABEL, PBH e/ou comunidade etc.

Objetivos:

(identificar os objetivos Gerais e Específicos)

Metas e Resultados Esperados

(elencar as metas e os resultados esperados com o acordo)

Metodologia

Descrever a maneira como as atividades serão implementadas, incluindo os principais
procedimentos, as técnicas e os instrumentos a serem empregados.
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Estratégias para a sustentabilidade

(especificar a sustentabilidade financeira, a participação da comunidade – se houver – e
estratégias de articulação e promoção de parcerias)

2.10 Monitoramento e Avaliação –

Refere-se à eficácia dos métodos e procedimentos utilizados.
Deve-se descrever claramente, os indicadores de resultados propostos, os meios e o
período de verificação e avaliação do projeto.

3  ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO (INDICAR METAS E ETAPAS)

Meta Etapa/
Fase Especificação

Indicador
Físico Duração

Unida
de Qtde Início Término
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1, 2,
3, etc.
(elem
entos
que
comp
õem o
objeto
).

1, 2, 3
etc.
(cada
ação em
que se
divide a
execuçã
o de uma
meta)

Características dos
serviços a serem
realizados em cada
meta, etapa/fase.

Unidad
e de
medid
a
(metro,
)

De
cada
meta
,
etap
a
e/ou
fase.

De cada meta, etapa
e/ou fase.

6. Órgão Fiscal/Coordenador do Projeto

indicar o órgão fiscal – coordenador do Projeto objeto do Acordo de Cooperação

7. Gestor do Acordo de Cooperação:

Indicar o nome do gestor do Acordo de Cooperação

8. Obrigações dos Partícipes:

Relacionar todas as obrigações da concedente e da proponente.

Belo Horizonte ____ de _______________________ de 20.

_________________________________________
Assinatura do responsável pela elaboração do  Plano de Trabalho

Entidade proponente

_________________________________________
Assinatura da Diretoria interessada
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PRODABEL

_________________________________________
De acordo:

Presidente da PRODABEL
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Anexo IV – Minuta do Acordo de Cooperação

ACORDO DE COOPERAÇÃO PDB.XXXXXXX QUE
ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE
INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE BELO HORIZONTE, E XXXXXXXXXXXXXXXX,
OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES
RELATIVAS À AMPLIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
DAS POLÍTICAS DE INCLUSÃO DIGITAL NO
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE.

Processo nº 01.045.684/21-76
Chamamento Público nº 003/2021

A EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE S/A -
PRODABEL, inscrita no CNPJ nº 18.239.038/0001-87, com sede na Av. Avenida Presidente Carlos
Luz nº 1275, Bairro Caiçara, doravante denominada Prodabel, neste ato representada por seu
Diretor-Presidente e Diretor Interino de Inclusão Digital, Leandro Moreira Garcia, inscrito no CPF
sob o n.º 063.335.376-08, presente o Diretor de Administração, Finanças e Compliance, Thiago
Souza Dutra, inscrito no CPF sob o n.º 070.435.836-08, e o XXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº
xxxxxxx, situada na xxxxxx, nº xxxxx,– xxxxxxxx, Belo Horizonte – MG, CEP: xxxxxxx, neste ato
representada por xxxxxxx, portador do CPF nº xxxxxxxxxx e RG xxxxxxxxxx, doravante
denominado, XXXXXXXXXXX., sujeitando-se, no que couber, aos termos da Lei nº 13.303, de 30
de junho de 2016, ao Regulamento de Licitações e Contratos da Prodabel, em conformidade com
o Plano de Trabalho anexo a este instrumento, RESOLVEM celebrar o presente Acordo de
Cooperação, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente Acordo de Cooperação tem por objeto a prestação de serviços de
recondicionamento de computadores, coleta de doações destinadas ao CRC/PRODABEL,
destinação e descarte dos resíduos remanescentes dos equipamentos processados e apoio na
distribuição de doações de computadores em atendimento à expansão das políticas de Inclusão
Digital, conforme o “Programa de Inclusão Digital BH 2021”, com vistas a atender a população de
baixa renda em vulnerabilidade social conforme definido no Plano de Trabalho que assinado pelas
partes integra o presente instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES
2 - Como forma mútua de cooperação na execução do objeto do Acordo de Cooperação,
comprometem-se as partes a executar a integralidade das obrigações assumidas, no âmbito das
respectivas competências.

2.1. São obrigações comuns das partes:
I - Conjugar esforços para a plena realização do objeto;
II - Promover publicidade e transparência às informações referentes a este acordo de cooperação;
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III – Fornecer, quando requisitadas pelos órgãos de controle interno e externo e nos limites de sua
competência específica, informações relativas ao acordo de cooperação independente de
autorização judicial;
IV - Priorizar a busca por soluções pacíficas e extrajudiciais, na hipótese de qualquer dúvida ou
controvérsia sobre a interpretação e cumprimento deste Termo;
V – responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal e
securitária de seus funcionários envolvidos na execução do presente termo, inexistindo qualquer
tipo de responsabilidade solidária entre as partes;
VI – responsabilizar-se integralmente pelo pagamento das despesas fiscais e comerciais de sua
responsabilidade, e de quaisquer outras decorrentes da execução do objeto deste acordo de
cooperação, inexistindo a possibilidade de transferência destes custos ou responsabilidade
solidária entre as partes;
VII – registrar e documentar 100% das doações de equipamentos, componentes e periféricos de
computadores, monitores, impressoras, notebooks, dentre outros;
VIII – empreender a triagem de 100% dos equipamentos, componentes e periféricos de
computadores, monitores, impressoras, notebooks e outros equipamentos recebidos por meio de
doação onde será feita uma vistoria para determinar aqueles itens que se enquadram nos padrões
operacionais definidos pelo CRC e que podem ser recuperados e/ou recondicionados daqueles que
são considerados sucatas e deverão ser descartados. A triagem dos equipamentos poderá ser
realizada tanto nas dependências da instituição quanto nas dependências da Prodabel.

2.2. São obrigações da Prodabel:
I - Apoiar o xxxxxxxxx. para o alcance dos resultados previstos no objeto do presente acordo de
cooperação, conforme o Plano de Trabalho, orientando acerca de sua execução;

II - Publicar o extrato deste acordo de cooperação e respectivas alterações no Diário Oficial do
Município (DOM);
III - Designar, por ato publicado no Diário Oficial do Município, o gestor do Acordo de Cooperação;
IV - sempre que solicitado, prestar informações e esclarecimentos, referentes ao acordo de
cooperação, a eventuais questões apresentadas pela instituição;
V – manter o monitoramento e avaliação da execução do objeto previsto no Plano de Trabalho,
bem como da avaliação dos resultados, evidenciando a qualidade dos serviços prestados;
VI – analisar eventuais solicitações de alteração do acordo de cooperação e respectivo Plano de
Trabalho, desde que apresentadas por escrito, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência,
devidamente justificadas e que não impliquem em alteração do objeto;
VII – proceder a extinção do acordo de cooperação caso os vícios constatados quanto à execução
do objeto aqui proposto não sejam sanados ou recebam parecer contrário à sua aprovação;
VIII - receber os equipamentos, componentes e periféricos de computadores, monitores,
impressoras, notebooks etc. destinados a ela pela instituição para que sejam utilizados nas
atividades de recondicionamento;
IX - destinar 100% dos resíduos não remanufaturados oriundos de todos os processos de
recondicionamento que envolvem o objeto deste chamamento público além daqueles gerados no
CRC por meio do recondicionamento de equipamentos eletroeletrônicos;
X - destinar 25% (vinte e cinco por cento) do total dos equipamentos recondicionados à instituição.

2.3– São obrigações do XXXXXXXX:
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I - Desenvolver, em conjunto com a Prodabel, o objeto deste Acordo, observadas as metas
estabelecidas, prestando à Prodabel as devidas informações, sempre que solicitado;
II – Zelar pela qualidade das ações buscando alcançar eficiência, eficácia e efetividade social em
suas atividades objeto deste Acordo;
III – Prestar informações à Prodabel e quaisquer interessados sobre o caráter público das ações
realizadas em decorrência deste acordo de cooperação, quando for o caso;
IV - Permitir a supervisão, fiscalização, monitoramento e avaliação da Prodabel sobre a execução
do objeto do acordo de cooperação, garantindo o acesso de agentes da administração pública, do
controle interno e externo correspondente aos processos, documentos e informações relativos a
este acordo de cooperação e aos locais de execução do objeto, bem como prestar informações ou
esclarecimentos aos órgãos públicos, quando solicitado;
V - Apresentar à Prodabel, Relatório de Execução do Objeto contendo as atividades desenvolvidas
para o cumprimento do objeto, assinados pelo seu representante legal trimestralmente e na
conclusão da execução do objeto deste Acordo;
VI - Manter atualizada sua habilitação jurídica, fiscal e trabalhista junto à Prodabel e aos
respectivos cadastros eletrônicos, se houver;
VII – coletar e receber as doações de equipamentos, componentes e periféricos de computadores,
monitores, impressoras, notebooks etc.,que venham a ser disponibilizadas por doadores e destinar
esses equipamentos à Prodabel;
VIII - empreender a destinação ambientalmente correta de 100% do remanescente dos
equipamentos processados oriundo de todos os processos de recondicionamento de
computadores realizados pela Prodabel, bem como comprovar através da certificação emitida pela
empresa competente a destinação correta deste remanescente;
IX - realizar o recondicionamento dos equipamentos e doações conforme definição da Prodabel;
X - viabilizar a coleta de doações nos municípios mineiros e em outras unidades federativas de
acordo com interesse da Administração Pública;
XI - realizar as doações conforme orientação da Prodabel.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
3.1 - Não haverá repasse de recursos financeiros entre as partes. O XXXXXXXXX deverá
disponibilizar integralmente os recursos financeiros e materiais necessários à consecução do
objeto pactuado neste Acordo de Cooperação.

CLÁUSULA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE PELO VÍNCULO TRABALHISTA,
PREVIDENCIÁRIO, FISCAL E COMERCIAL
4.1 – A responsabilidade pelo pagamento dos salários, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais relativos ao funcionamento do xxxxxxxx e à integralidade da execução do
objeto do presente Acordo de Cooperação no que cabe à instituição, é exclusivamente de sua
responsabilidade, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração
pública pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto do acordo ou restrição a sua
execução;

4.2 – A eventual inadimplência das obrigações previstas no item anterior pelo xxxxxxxxx não
transfere à Prodabel a responsabilidade por seu pagamento.

CLÁUSULA QUINTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
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5.1 – A prestação de contas tem por objetivo o controle de resultados e deverá conter elementos
que permitam verificar a execução integral do objeto do acordo de patrocínio e o alcance dos
resultados previstos
5.2. Para fins de prestação de contas parcial, o xxxxxxxx deverá apresentar Relatório de Execução
do Objeto a cada 03 (três) meses, contendo:

I - descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
II - demonstração do alcance das metas;
III - documentos que comprovem a execução das ações;
IV - relação de doações recebidas, equipamentos recondicionados e doações realizadas,
quando houver;
V - justificativa na hipótese de não cumprimento do alcance das metas.

5.3 – O xxxxxxxx deverá apresentar a prestação de contas final no prazo de até noventa dias,
contado do dia seguinte ao término da vigência do acordo de cooperação, por meio de relatório
final de execução do objeto, que deverá conter os elementos previstos no item 5.2;
5.4 – A Prodabel analisará a prestação de contas final em até noventa dias, contados da data de
recebimento do relatório final de execução do objeto.
5.5 - Caso o xxxxxxxxxx deixe de apresentar Relatório de Execução conforme item 5.2 ou a
prestação de contas final, ou ainda constatada irregularidade nos mesmos, será concedido prazo
máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, para sanar a irregularidade ou cumprir a
obrigação.
5.6 - Transcorrido o prazo do item 5.5 desta cláusula, para saneamento da irregularidade ou da
omissão, não havendo o saneamento, o ADMINISTRADOR PÚBLICO competente, sob pena de
responsabilidade solidária, adotará as medidas necessárias.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
6.1 - Este Acordo de Cooperação terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data
de sua assinatura e encerrar-se-á ao término de sua vigência.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO
7.1 – Este Acordo de Cooperação poderá ser alterado, com as devidas justificativas, mediante
ajuste das ações previstas neste instrumento e no Plano de Trabalho, quando for o caso, cuja
solicitação deve ser apresentada pelo xxxxxxxxxx à Prodabel com antecedência mínima de 60
(sessenta) dias.
7.2 – É vedada a alteração do objeto do Acordo de Cooperação, permitida a ampliação, redução ou
exclusão de metas, sem prejuízo da funcionalidade do objeto, desde que devidamente justificada e
aprovada pelas partes.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

8.1 - É facultado às partes rescindirem este instrumento a qualquer tempo, delimitando as
respectivas condições, sanções e responsabilidades, estipulando-se prazo mínimo de
antecedência para a comunicação dessa intenção, não inferior a 30 (trinta) dias.
8.2 - Este Acordo poderá ser rescindida quando:

I - Ocorrer o descumprimento de qualquer das obrigações ou condições nela estabelecidas;
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II - Pela superveniência de normas legais ou razões de interesse público que a torne formal ou
materialmente inexequível;
III - For denunciada a qualquer tempo, por qualquer das partes mediante prévio aviso com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

CLÁUSULA NONA - DA CONDUTA E INTEGRIDADE
9.1 - O xxxxxxxxxx se compromete a conhecer, respeitar, cumprir e fazer cumprir, no que couber, o
Código de Conduta e Integridade da Prodabel.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS OMISSOS
10.1 - Os casos omissos serão resolvidos por mútuo acordo entre as partes, obedecendo-se à
legislação vigente, com o único objetivo de implementar as ações conjuntas, convergindo esforços
com vistas à consecução do objeto do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
11.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG para dirimir as dúvidas e litígios
oriundos deste termo, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias, de igual
teor, forma e valor jurídico, na presença das testemunhas que o subscreveram para todos os
efeitos legais.

Belo Horizonte, ___de___________de 2021.

Thiago souza Dutra
Diretor de Administração, Finanças e Compliance

PRODABEL

Leandro Moreira Garcia
Diretor – Presidente

Diretor Interino de Inclusão digital
PRODABEL

Assinatura do Representante Legal do XXXXXXXX
Nome:
CPF
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