
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.074.598/18-84  

 
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 Organização 
da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, regularmente constituída, que tenha interesse em 
firmar acordo de colaboração para fornecimento de conectividade a internet à comunidade 
de TI. 

Os recursos destinados a este fim são oriundos do Tesouro Municipal – ROT e já foram 
já devidamente aprovados pela Câmara de Coordenação Geral do Município de Belo 
Horizonte - CCG. 

 
1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1. A presente seleção rege-se pelos princípios e normas emanados pela: 

• Constituição da República Federativa do Brasil; 

• Constituição do Estado de Minas Gerais; 

• Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte; 

• Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); 

• Lei Federal nº. 13.019 de 31 de julho de 2014 (Lei do Regime Jurídico das parcerias 
voluntárias); 

• Decreto Municipal nº. 16.746 de 10 de outubro de 2017; 

 

2. DO OBJETO 

2.1. Constitui objeto deste Edital de Chamamento Público selecionar três Organizações da 
Sociedade Civil sem fins lucrativos, regularmente constituídas, que tenham interesse em 
firmar Acordo de Cooperação para receber conectividade a internet, a fim de fornecer 
essa conectividade à comunidade de TI. 

2.2. A conectividade envolve a instalação de toda a infraestrutura externa de fibra ótica e os 
equipamentos necessários para a conexão, bem como fornecer manutenção corretiva e 
prestar assistência técnica e apoio. 

2.3. Serão disponibilizados links de acesso à internet com capacidade mínima de 100Mbps 
para até 03 (três) OSC´s por ano, sediadas em até no máximo 3 km de qualquer ponto 
da rede de fibra ótica da Prodabel, conforme a capacidade de atendimento da da 
empresa. 

 

3. POLÍTICA, PLANO, PROGRAMA OU AÇÃO 

3.1. A política de gestão pública democrática, participação social, fortalecimento da 
sociedade civil e transparência na aplicação dos recursos públicos, bem como o direito à 
informação, à transparência e ao controle social das ações públicas, insculpida no art. 
5º, caput e inciso IV da Lei nº 13.019/2014, consta do Plano Plurianual de Ação 



Governamental (PPAG), relativamente ao período 2018-2021 do Município de Belo 
Horizonte-MG. 

3.2. Assim, há na estrutura do orçamento municipal rubrica dedicada a estas finalidades no 
Projeto estratégico Belo Horizonte Cidade Inteligente – BHCI, no Programa 302 (Belo 
Horizonte Cidade Inteligente), Ação 2905 (Fomentar Pólo Tecnológico de BH) e sub 
ação 4 (Fornecimento de Conectividade para a Comunidade de TI). 

3.3. O Programa Belo Horizonte Cidade Inteligente objetiva atuar nos desafios da gestão 
municipal estimulando as possibilidades existentes na abordagem de Smart City.   
Evoluir a infraestrutura tecnológica da PBH para que esta seja a base de uma gestão 
integrada entre as diversas áreas da administração e interagir com o ecossistema 
tecnológico da cidade para construção de soluções em conjunto. 

3.4. O Programa Belo Horizonte Cidade Inteligente objetiva contribuir para as possibilidades 
de fomento às empresas de base tecnológica, para a que a consolidação do setor de 
TIC seja uma marca da cidade e favoreça o desenvolvimento econômico e a geração de 
recursos. 

3.5. O Programa Belo Horizonte Cidade Inteligente visa promover a competitividade de Belo 
Horizonte como destino turístico inteligente, notadamente através da interação e 
integração do visitante à cidade, qualificando a experiência turística, por meio de 
recursos tecnológicos e estimular a atração de eventos tecnológicos e técnico-científicos 
que posicionem a cidade e permitam a geração de oportunidade de negócios e atração 
de investimentos. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. Fomentar o desenvolvimento tecnológico e econômico da cidade, bem como o 
empreendedorimos e inovação; 

4.2. Promover o desenvolvimento de soluções para o programa Belo Horizonte Cidade 
Inteligente; 

4.3. Disponibilizar mentorias e consultorias para projetos inovadores e de interesse público; 

4.4. Participar e apoiar as atividades promovidas pela Empresa de Informática e Informação 
do Município de Beo Horizonte, sempre que solicitada; 

4.5. Disponibilizar espaço físico para as reuniões e eventos entre representantes das 
empresas de TI e de órgãos da prefeitura. 

 

5. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

5.1.  As despesas decorrentes da execução do objeto serão acobertadas pelas seguintes 
dotações orçamentárias: 0604.1901.19.572.085.2605.0004.339039.32.0300 e 
0604.1901.19.572.302.2905.0004.449052.16.0407. 

5.2. O programa Belo Horizonte Cidade Inteligente prevê recurso para implantação e 
manutenção anual por acesso de custo estimado em R$32.581,56. Este custo será 
revisto anualmente por ocasião do planejamento orçamentário. 

5.3. Não haverá repasse de recursos para a OSC, cabendo à Empresa de Informática e 
Informção do município de Belo Horizonte, gerenciar as despesas referentes à 
prestação de serviços e do patrimônio dos bens necessários à execução do objeto. 

5.4. Os equipamentos disponibilizados pela Prodabel para operacionalização da parceria 
serão especificados no ACORDO DE COOPERAÇÃO, conforme Anexo VIII, em um 
Termo de Responsabilidade Patrimonial, o qual deverá ser assinado pela OSC que irá 
desenvolver a parceria. 



6. DOS PRAZOS 

6.1. Publicação do Edital de Chamamento Público nº 01/2018: 21/06/2018 a 21/07/2018. 

6.2. Formalização de consultas: até o 5º dia útil após a publicação do edital. 

6.1. Impugnação do edital: 21/06/2018 a 05/07/2018. 

6.2. Entrega dos envelopes contendo a proposta técnica e documentação de habilitação da 
OSC: 23/07/2018 a 26/07/2018. 

6.3. Publicação do resultado da etapa competitiva do processo de seleção: 02/08/2018. 

6.4. Recurso do resultado da etapa competitiva do processo de seleção: 5 dias úteis 
contados da publicação do resultado. 

6.5. Contrarrazões ao recurso do resultado da etapa competitiva do processo de seleção: 3 
dias úteis contados do término do prazo de interposição. 

6.6. Publicação das decisões recursais: 17/08/2018. 

6.7. Publicação do resultado do processo de habilitação: 24/08/2018. 

6.8. Recurso do resultado do processo de habilitação: 5 dias úteis contados da publicação 
do resultado. 

6.9. Contrarrazões ao recurso do resultado do processo de habilitação: 3 dias úteis contados 
do término do prazo de interposição. 

6.10. Publicação do Resultado final: 11/09/2018 

 

7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

7.1. Poderão participar do presente Chamamento Público Organização da Sociedade Civil – 
OSC, sem fins lucrativos que atendam aos requisitos de habilitação jurídica, fiscal e 
trabalhista e demonstrem a qualificação técnica exigida, conforme estabelecido nos 
itens 9 a 11 deste edital. 

7.2. Estarão impedidas de participar deste Chamamento as entidades que se enquadrarem 
no art. 39 da Lei Federal nº. 13.019/2014 ou que tenham qualquer outro impedimento 
legal para contratar com a Administração Municipal. 

7.3. A participação das Organizações da Sociedade Civil – OSC, interessadas no presente 
Chamamento Público, implica na aceitação de todas as condições aqui apresentadas. 

7.4. Não será exigida contrapartida em bens e serviços. 

7.5. É permitida a atuação em rede por duas ou mais ou mais organizações da sociedade 
civil, desde que a OSC celebrante formalize termo de atuação em rede com as 
instituições executantes e não celebrantes nos termos dos artigos 48 a 50 do Decreto 
Municipal nº 16.746/2017. 

7.5.1. A atuação em rede será formalizada entre a OSC celebrante e cada uma das OSCs 
executantes e não celebrantes por meio de termo de atuação em rede. 

7.5.2. A OSC celebrante deverá comunicar à Empresa de Informática e Informação do 
Município de Belo Horizonte, a assinatura do termo de atuação em rede no prazo de 
até 20 (vinte) dias úteis, contados da data de sua assinatura. 

7.5.3. A OSC celebrante deverá assegurar, no momento da celebração do termo de 
atuação em rede, a regularidade jurídica e fiscal da OSC executante e não 
celebrante, que será verificada por meio da apresentação dos seguintes 
documentos: 

7.5.3.1. I – comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da 



Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

7.5.3.2. II – cópia do estatuto e eventuais alterações registradas; 

7.5.3.3. III – certidões previstas nos incisos VI a IX do art. 27; 

7.5.3.4. IV – declaração do representante legal da OSC executante e não celebrante 
de que não possui impedimento nos cadastros municipais, estaduais ou federais. 

7.5.4. A OSC celebrante da parceria é responsável pelos atos realizados pela rede. 

 

8. DA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 

8.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao chamamento deverão ser enviados à 
Comissão de Licitações e Registros de Preços da Prodabel, via INTERNET, para o e-
mail registrodeprecos@pbh.gov.br, com antecedência mínima de 10 (dias) dias da data-
limite para envio da proposta. 

8.2. A Comissão de Seleção terá prazo de 2 (dois) dias úteis para responder aos pedidos de 
esclarecimentos encaminhados. As respostas serão encaminhadas através de e-mail ao 
solicitante. 

 

9. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 

9.1. 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. 

9.2. O prazo para impugnação deste Edital é de até 10 (dez) dias úteis contados de sua 
publicação. 

9.3. As organizações da sociedade civil poderão apresentar recurso contra o resultado da 
etapa competitiva e da etapa de habilitação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados 
da publicação das decisões.   

9.4. Interposto recurso, as demais organizações participantes poderão apresentar 
contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do término do prazo de 
interposição de recurso. 

9.5. As razões de impugnação ao edital, as razões do recurso e as contrarrazões, quando 
propostas, deverão ser formalizadas por escrito e devem ser protocoladas junto à 
Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte, localizada na Av. 
Presidente Carlos Luz, nº 1275, 2º andar, sala 205, Caiçara, Belo Horizonte, MG, cep 
31.230-000, no período informado no item 6, no horário de 09:00h às 16:00h. 

9.6. Os recursos que não forem reconsiderados pela comissão de seleção no prazo de três 
dias úteis, contados do recebimento, serão encaminhados à autoridade competente 
para decisão final. 

9.6.1. 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 pela Organização da Sociedade Civil em 
consonância com a política para o atendimento ao objeto constante neste Edital e no 
modelo do Anexo II. 

10.2. A proposta deverá ser apresentada em envelope lacrado, na Empresa de Informática 
e Informação do Município de Belo Horizonte, localizada na Av. Presidente Carlos Luz, 
nº 1275, 2º andar, sala 205, Caiçara, Belo Horizonte, MG, cep 31.230-000, no período 



informado no item 6.2, no horário de 09:00h às 16:00h, contendo em sua parte externa e 
frontal os seguintes dizeres: 

À PRODABEL | EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE 

COMISSÃO DE SELEÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2018 

PROPOSTA TÉCNICA 

 

INSTITUIÇÃO:______________________________________________________________ 

CNPJ:____________________________________________________________________ 

ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO: ________________________________________________ 

10.3. Envelopes que forem entregues em local e/ou horário diferentes não serão objeto de 
análise, não sendo permitida a participação de interessados retardatários e em 
desacordo com o Edital. 

10.4. Somente serão admitidas propostas relacionadas aos objetivos especificados na 
forma do item 4 deste edital. 

 

11. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

11.1. O parecer técnico para fins de classificação da Organização da Sociedade Civil com 
habilitação na etapa competitiva de que trata o item 8 deste edital será realizado por 
meio da avaliação dos seguintes critérios: 

Item 
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(A) Apresentar 
documentação 
comprobatória de 
parceria e apoio a 
startups ou empresas de 
TI associadas. 

A comprovação de uma 
ou mais parcerias e 
apoios será valorada em 
25 pontos. 
A não comprovação de 
parcerias e apoios, será 
valorada em 0 pontos. 
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(B) Apresentar 
documentação 
comprobatória de 
participação em 
iniciativas e projetos que 
incentivam a inovação 
tecnológica. 

A comprovação de uma 
ou mais iniciativas e 
projetos será valorada 
em 25 pontos. 
A não comprovação de 
parcerias e apoios, será 
valorada em 0 pontos. 

 

(C) Apresentar 
documentação 
comprobatória de 
atuação de forma ativa 
em eventos de TI como 
hackthon, palestras, 
treinamento, mentorias, 
consultorias e feiras. 

A comprovação de 
atuação ativa em um ou 
mais eventos será 
valorada em 25 pontos. 
A não comprovação de 
atuação ativa em 
eventos, será valorada 
em 0 pontos. 

 

(D) Apresentar 
documentação 

A comprovação de uma 
ou mais participações 

 



comprobatória de 
participação da OSC em 
projetos de investimento 
em Pesquisa e 
Desenvolvimento de 
soluções em TI. 

em projetos será 
valorada em 25 pontos. 
A não comprovação de 
participações em 
projetos, será valorada 
em 0 pontos. 

11.2. Os critérios constantes da tabela no subitem anterior serão avaliados e pontuados 
pela Comissão de Seleção, a fim de se estabelecer a classificação das organizações da 
sociedade civil.  

11.3. A Comissão de Seleção, de forma complementar à análise da documentação 
apresentada, poderá promover ou solicitar visita técnica à Organização da Sociedade 
Civil, com vistas à emissão de parecer técnico que definirá a classificação da mesma. 

11.4. Para fins de classificação, a proposta deverá alcançar no mínimo 50% da pontuação 
total. A classificação não implica em seleção imediata. 

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

11.5.1. I – Maior número de parcerias e apoios, de acordo com subitem A do quadro acima; 

11.5.2. II – Sorteio 

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

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

 

12. DA ETAPA DE HABILITAÇÃO – AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

12.1. A documentação de habilitação deverá ser apresentada em envelope lacrado, na 
Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte, localizada na Av. 
Presidente Carlos Luz, nº 1275, 2º andar, sala 205, Caiçara, Belo Horizonte, MG, cep 
31.230-000, no período informado no item 6.2, no horário de 09:00h às 16:00h, 
contendo em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 

À PRODABEL | EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE 

COMISSÃO DE SELEÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2018 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

INSTITUIÇÃO:______________________________________________________________ 

CNPJ:____________________________________________________________________ 

ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO: ________________________________________________ 

12.2. Encerrada a etapa competitiva, as propostas serão classificadas. As OSC´s mais 
bem classificadas terão seus envelopes de habilitação abertos para análise da 
documentação relacionada no item 12.3 deste Edital. 

12.2.1. Na hipótese de as OSC´s melhores classificadas na etapa competitiva não 
atenderem aos requisitos exigidos no item 12.3, aquela imediatamente mais bem 
classificada terá seu envelope de habilitação aberto para análise da documentação 
relacionada no item 12.3 deste Edital, e assim sucessivamente.  



12.3. No envelope deverão constar todos os documentos capazes de habilitar a OSC, 
quais sejam: 

12.3.1. I – Habilitação jurídica, fiscal e trabalhista; 

12.3.2. II – Habilitação Técnica 

12.3.3. III – Declarações e Termos de Compromisso, conforme anexos. 

12.4. Para a habilitação jurídica, fiscal e trabalhista a OSC deverá apresentar os seguintes 
documentos: 

12.4.1. I - cópia legível (autenticada) do estatuto registrado e suas alterações, em 
conformidade com as exigências previstas no art. 33 da Lei nº 13.019, de 2014; 

12.4.2. II - cópia legível (autenticada) da ata de eleição e posse da atual diretoria, registrada 
na forma da lei; 

12.4.3. III - cópia legível do comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica - CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Municipal 
do Brasil; 

12.4.4. IV - cópia legível (autenticada) da Carteira de Identidade ou documento equivalente e 
CPF do representante legal da OSC; 

12.4.5. V - relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil, 
conforme o estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número 
e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de 
Pessoas Físicas - CPF de cada um deles; 

12.4.6. VI - certidões negativas de débito no INSS, FGTS e TST; 

12.4.7. VII - certidão de quitação plena dos tributos municipais da Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte; 

12.4.8. VIII - cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil 
funciona no endereço por ela declarado, como conta de consumo ou contrato de 
locação; 

12.4.9. Serão consideradas regulares, para fins de cumprimento do disposto dos incisos VI a 
VII, as certidões positivas com efeito de negativas.  

12.4.10. A critério da administração pública municipal, os documentos previstos nos 
incisos III, VI e VII poderão ser substituídos pelo cadastro no Sistema Único de 
Cadastro de Fornecedores – SUCAF.  

12.4.11. A organização da sociedade civil deverá comunicar alterações em seus atos 
societários e em seu quadro de dirigentes, quando houver.  

12.5. A Comissão de Seleção avaliará a regularidade da OSC considerando-a apta à 
celebração da parceria e publicando o resultado da etapa de habilitação do processo de 
seleção no Diário Oficial do Município – DOM e no Portal das Parcerias 
(https://portaldasparcerias.pbh.gov.br), no prazo estabelecido neste edital. 

12.6. Caberá recurso do resultado da etapa de habilitação do processo de seleção nos 
prazos determinados deste Edital. 

 

13. DO RESULTADO FINAL 

13.1. As 3 (três) OSC´s mais bem classificadas na etapa competitiva e aptas na etapa de 
habilitação, após o julgamento dos recursos porventura apresentados, serão convidadas 
a celebrar a parceria, sendo o resultado final do chamamento público divulgado no 
Diário Oficial do Município – DOM, no prazo estabelecido neste edital. 



 

14. DA FORMALIZAÇÃO DA PARCERIA 

14.1. Homologado o chamamento público, as OSC´s vencedoras serão convocadas a 
assinar o acordo de colaboração no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da 
convocação, sob pena de decair o direito à parceria, sem prejuízo das sanções previstas 
neste edital. 

14.2. Caso a OSC não assine o acordo no prazo estabelecido no subitem anterior, é 
prerrogativa do Município convocar a próxima classificada ou decidir fazer novo 
processo de chamamento público. 

14.3. O acordo de colaboração será firmado pelo prazo de 30 (trinta) meses podendo ser 
prorrogado, de acordo com a conveniência e disponibilidade orçamentária da 
Administração Pública e legislação vigente. 

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

 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

15.1. Na hipótese de recusa injustificada de celebração do objeto do presente 
chamamento público, por parte da entidade vencedora no prazo de 05 dias úteis após a 
convocação formal, será aplicada a penalidade de suspensão temporária de 
participação em licitações ou outras seleções públicas municipais para celebração de 
parcerias e/ou contratos, por prazo não superior a dois anos. 

15.2. A penalidade prevista no item anterior será aplicada pela Empresa de Informática e 
Informação do Município de Belo Horizonte, facultada a defesa da organização da 
sociedade civil vencedora, no processo administrativo regularmente instaurado, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da abertura de vista. 

 

16. DOS ANEXOS 

16.1. Integram este Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os 
seguintes anexos: 

16.1.1. Anexo I – Termo de Referência 

16.1.2. Anexo II – Modelo da Proposta  

16.1.3. Anexo III – Declaração – Art. 39 Lei Federal 13.019/2014 

16.1.4. Anexo IV – Declaração – Art. 28 do Decreto Municipal nº xxx 

16.1.5. Anexo V – Declaração art. 7º, XXXIII, da Constituição da República 

16.1.6. Anexo VI - Atestado de regularidade da prestação de contas ou declaração de 
inexistência de parceria junto ao Município  

16.1.7. Anexo VII – Termo de Compromisso – Art. 28 do Decreto 

16.1.8. Anexo VIII - Minuta do Termo de Parceria 

 

17. DISPOSIÇÕES GERAIS  

17.1. A Comissão de Seleção é aquela instituída pela Portaria XXX nº XXX/2018, 
publicada no Diário Oficial do Município  - DOM em XX de XXXXX de 2018. 

17.2. Será facultado à Comissão de Seleção, promover, em qualquer fase, diligências 



destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do presente Chamamento Público 
e a aferição dos critérios de habilitação de cada organização da sociedade civil, bem 
como solicitar aos órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a 
fundamentar suas decisões. 

17.3. Os documentos entregues, a proposta e seus anexos, não serão devolvidos qualquer 
que seja o resultado do chamamento público. 

17.4. O Prodabel, por meio da sua Comissão de Licitações e Registro de Preços, poderá 
revogar o presente Edital de Chamamento, no todo ou em parte, por conveniência 
administrativa e interesse público, ou por fato superveniente, devidamente justificado, ou 
anulá-lo, em caso de ilegalidade. 

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

17.6. As Organizações da Sociedade Civil habilitadas mediante o presente Chamamento 
Público estarão credenciadas para firmar parceria com o município de Belo Horizonte 
visando à execução do serviço descrito neste instrumento. 

17.7. A habilitação plena da instituição não implica relação de obrigatoriedade para 
formalização de parceria, contudo, havendo a celebração da mesma será obedecida a 
ordem de classificação.  

17.8. As parcerias que vierem a ser assinados serão publicadas, por extrato, no Diário 
Oficial do Município de Belo Horizonte. 

17.9. Na aplicação dos recursos públicos serão sempre observados os princípios de 
moralidade, publicidade, legalidade, impessoalidade e eficiência. 

17.10. 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 13.019/2014, na forma estabelecida em cláusula 
específica do referido instrumento. 

17.11. As questões não previstas neste Edital serão decididas pela Comissão de Seleção e 
caso necessário, por autoridade superior. 

 

 

Belo Horizonte, 18 de Maio de  2018. 

 

Minuta de Edital elaborada pela GCAA-PB: 

 

Edital aprovado por: 

 

Diretoria Técnica responsável/PRODABEL: 

 



Anexo II – Modelo de Proposta 
Chamamento Público Nº       

(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)  
 

DADOS CADASTRAIS 

Órgão/Entidade Mantenedora parceira:  
 

CNPJ: Registro no Conselho (de cada pasta)*  
 

Endereço 
 
 

Bairro: 
 

Cidade: CEP: 

Telefone: (31) 
 

E-mail: 

Nome do representante legal: 
 

Endereço Residencial  do representante legal: 
 

CPF: 
 

R.G.: Telefone (s): (31) 

Período de Mandato da Diretoria:  
 



APRESENTAÇÃO DA OSC 

 
Descrever o objeto e objetivo da OSC, as principais atividades executados, público atendido, região 
de atuação, dentre outras informações.  
 
 

HISTÓRICO DE ATUAÇÃO E AÇÕES EXECUTADAS 

 
Descrever principais ações executadas pela OSC em seu histórico de atuação, outras parceria. 
 

OBJETO DA PARCERIA: 

 
 

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: 
Descrever a proposta demonstrando o “nexo” entre o objeto da parceria com a atividade 
ou o projeto proposto.  
 

METAS E AÇÕES PROPOSTAS 

 

Meta Ação Proposta 

Meta 01  

Meta 02  

Meta 03  

Meta 04  
 

 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO: 

 
 

 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 

Descrever o prazo de execução previsto para a execução das metas 
 

Meta Início Término 

Meta 01   

Meta 02   

Meta 03   



Meta 04   

 
 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Metas Ações e Prazos Indicadores:  
(forma de aferição do 

cumprimento das metas) 

 
Meta 01 

  

  

 
Meta 02 

  

  

 
Meta 03 

  

  

 
Meta 04 

  

  
 
 

1. FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS:  

 
Descrever a metodologia de execução de cada uma das metas previstas. 
 

Meta 01: 
 
Meta 02: 
 
Meta 03: 
 
Meta 04: 
 

 

 

 
 
 

Belo Horizonte, _____ de _________________________ de 20___ 
 
 
 

______________________________________________________ 
Nome/Assinatura do Representante legal da Organização da Sociedade Civil 

 

Validade da Proposta (mínima de 60 dias) 



Anexo III 
 Declaração – Art. 39 da Lei Federal 13.019/2014 
(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC) 

 
Declaramos que nossa Organização da Sociedade Civil, bem como nossos 
dirigentes não se enquadram nos motivos de impedimento do Art. 39 da Lei Federal 
13.019/2014.  
 
Organização da Sociedade Civil ___________________________________ 

CNPJ: _______________________ 

 
“Art. 39 (Lei Federal 13.019/2014)  Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade 
de parceria prevista nesta Lei a organização da sociedade civil que: 
I - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a 
funcionar no território nacional; 
II - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 
III - tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de 
órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na 
qual será celebrado o termo de colaboração ou de fomento, estendendo-se a 
vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau; 
IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco 
anos, exceto se:        (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 
a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos 
eventualmente imputados;         
b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; 
c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito 
suspensivo; 
V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a 
penalidade 
a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração; 
b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública; 
c)  suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de 
celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da 
administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos; 
d) declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar 
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a 
administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso II. 
VI - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 



Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos 
últimos 8 (oito) anos; 
VII - tenha entre seus dirigentes pessoa: 
a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas 
por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão 
irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 
b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em 
comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; 
c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 
estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992. 
§ 1o Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada a transferência de novos 
recursos no âmbito de parcerias em execução, excetuando-se os casos de serviços 
essenciais que não podem ser adiados sob pena de prejuízo ao erário ou à 
população, desde que precedida de expressa e fundamentada autorização do 
dirigente máximo do órgão ou entidade da administração pública, sob pena de 
responsabilidade solidária. 
§ 2o Em qualquer das hipóteses previstas no caput, persiste o impedimento para 
celebrar parceria enquanto não houver o ressarcimento do dano ao erário, pelo qual 
seja responsável a organização da sociedade civil ou seu dirigente. 
§ 3o  (Revogado). 
§ 4o  Para os fins do disposto na alínea a do inciso IV e no § 2o, não serão 
considerados débitos que decorram de atrasos na liberação de repasses pela 
administração pública ou que tenham sido objeto de parcelamento, se a organização 
da sociedade civil estiver em situação regular no parcelamento.           
§ 5o  A vedação prevista no inciso III não se aplica à celebração de parcerias com 
entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades 
referidas naquele inciso, sendo vedado que a mesma pessoa figure no termo de 
colaboração, no termo de fomento ou no acordo de cooperação simultaneamente 
como dirigente e administrador público. 
§ 6o  Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de 
direitos e de políticas públicas.     

 
Belo Horizonte, _____ de ___________ de 20___ 

 
 
 

__________________________________ 
Assinatura do representante legal da instituição 

 
 
 
 
 
 



Anexo IV  
Declaração – Art. 28 do Decreto Municipal nº 16.519/16 

(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC) 
 
 

Declaramos que não há em nosso quadro de dirigentes: 
 
a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da 
administração pública municipal; e 
b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea “a”. 
 
Organização da Sociedade Civil: 

______________________________________________ 

CNPJ: _______________________ 

 
 
 

Belo Horizonte, _____ de ___________ de 20___ 
 
 
 

__________________________________ 
Assinatura do representante legal da instituição 

 
 
 
Observação: Entende-se por membro de Poder o titular de cargo estrutural à 
organização política do País que exerça atividade típica de governo, de forma 
remunerada, como Presidente da República, Governadores, Prefeitos, e seus 
respectivos vices, Ministros de Estado, Secretários Estaduais e Municipais, 
Senadores, Deputados Federais, Deputados Estaduais, Vereadores, membros do 
Poder Judiciário e membros do Ministério Público. Não são considerados membros 
de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas. 



Anexo V 
Declaração do art. 7º, XXXIII, da Constituição da República 

(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC) 
 
 

Declaramos que nossa Organização da Sociedade Civil não emprega menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendizes, e que não detém empregados 
menores de dezoito anos em condições de trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 
 
 
Organização da Sociedade Civil: ______________________________________ 

CNPJ: _______________________ 

 
 
 

Belo Horizonte, _____ de ___________ de 20___ 
 
 
 

__________________________________ 
Assinatura do representante legal da instituição 



Anexo VI 
Atestado de regularidade da prestação de contas 
(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC) 

 
 

1. Caso a Organização da Sociedade Civil for parceira em qualquer programa do 
Município de Belo Horizonte com obrigação de prestação de contas: 

 
Declaramos que nossa Organização da Sociedade Civil possui parceria celebrado 
com o Município de Belo Horizonte, através da Secretaria/Órgão 
______________________, com prestação de contas regular, nos termos do 
atestado anexo. 
 
(OBS: Juntamente a esta Declaração deve ser entregue Atestado de 
Regularidade da Prestação de Contas. O atestado deve ser exarado pelo órgão 
municipal responsável pela parceria, conforme modelo próprio). 

 
 

Ou  
 

2. Caso a Organização da Sociedade Civil não seja parceira em qualquer programa 
do Município de Belo Horizonte com obrigação de prestação de contas: 

Anexo V  
Declaração de inexistência de parceria junto ao Município 

(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC) 
 
 

Declaramos que nossa Organização da Sociedade Civil não possui, nessa data, 
qualquer convênio, acordo de cooperação ou parceria com dever de prestar contas 

firmado com a administração direta ou indireta do Município de Belo Horizonte. 
 
 

 
Belo Horizonte, _____ de ___________ de 20___ 

 
 
 

__________________________________ 
Assinatura do representante legal da instituição 

 
 
 



Anexo VII  
Termo de Compromisso – Art. 28 do Decreto 

(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC) 
 

Declaramos que nossa Organização da Sociedade Civil: 
 

II - não contratará, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, 
inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão 
ou entidade da administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo 
grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 
orçamentárias; e 
III - não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: 
a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da 
administração pública municipal; 
b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão 
ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública municipal 
celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica 
e na lei de diretrizes orçamentárias; e 
c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração 
pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei 
comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, 
direitos e valores.  
 
Observação: Entende-se por membro de Poder o titular de cargo estrutural à 
organização política do País que exerça atividade típica de governo, de forma 
remunerada, como Presidente da República, Governadores, Prefeitos, e seus 
respectivos vices, Ministros de Estado, Secretários Estaduais e Municipais, 
Senadores, Deputados Federais, Deputados Estaduais, Vereadores, membros do 
Poder Judiciário e membros do Ministério Público. Não são considerados membros 
de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas. 
 
Organização da Sociedade Civil: _____________________________________ 

CNPJ: _______________________ 

 
Belo Horizonte, _____ de ___________ de 20___ 

 
 

__________________________________ 
Assinatura do representante legal da instituição 

 
 



Anexo VIII  
Minuta Acordo de Cooperação 

(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC) 
 

Acordo de Cooperação Nº ______________________ 

PROCESSO Nº _______________________________ 

Instrumento Jurídico:__________________________ 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A EMPRESA DE INFORMÁTICA E 

INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE, E A ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL ______________, 

OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES 

RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE 

CONECTIVIDADE A INTERNET À COMUNIDADE DE TI 

 

A EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE de Belo 

Horizonte, inscrita no CNPJ nº 18.239.038/0001-87, com sede na Av. Avenida Presidente 

Carlos Luz nº 1275, Bairro Caiçara, neste ato representada pelo Diretor Presidente, Leandro 

Moreira Garcia, ADMINISTRADOR PÚBLICO da presente parceria, doravante denominado 

PRODABEL, e a Organização da Sociedade Civil ____________________, CNPJ nº 

_______, situada _______, neste ato representada por ________, portador do CPF nº 

______ e RG nº______, doravante denominada, O.S.C., e ambos em conjunto denominados 

PARCEIROS, sujeitando-se, no que couber, aos termos da  Lei  nº 13.019, de 31 de julho de 

2014,  Decreto Municipal nº 16.746, de 10 de outubro de 2017 e demais normas que 

regulamentam a espécie,  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 formalização da relação de 
parceria, em regime de mútua cooperação entre o MUNICÍPIO e a O.S.C., para a 
consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante fornecimento de 
conectividade a internet à comunidade de TI, sem transferência direta de recursos 
financeiros públicos. 
 
1.2. Esta parceria será executada por atuação em rede de duas ou mais O.S.C.s, a ser 
formalizada mediante assinatura de termo de atuação em rede, de acordo com o 
estabelecido no Plano de Trabalho e o disposto nos arts. 35-A da Lei 13.019/2014 e 48, 49 e 
50 do Decreto Municipal nº 16.746/2017. 
 
1.2.1. A O.S.C. celebrante compromete-se a firmar termo de atuação em rede com as 



demais organizações executantes e não celebrantes, que disciplinará no mínimo as ações, 
as metas e os prazos em que serão desenvolvidas pela O.S.C. celebrante e pelas demais 
organizações executantes, bem como o valor a ser repassado a elas pela O.S.C..  
 
1.2.2. Fica a O.S.C. celebrante responsável pelas obrigações decorrentes da celebração da 
parceria e da respectiva atuação em rede. 
 
(OS ITEM 1.2 SÓ DEVERÁ SER UTILIZADO NOS ACORDOS COM ATUAÇÃO EM REDE) 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES 

 

2 - Como forma mútua de cooperação na execução do objeto do Acordo de Cooperação, 

comprometem-se os Parceiros à executar a integralidade das obrigações assumidas, no 

âmbito das respectivas competências. 

 

2.1. São obrigações comuns dos PARCEIROS:  
 
I - conjugar esforços e cooperar mutuamente para a plena realização do objeto; 
 
II - promover publicidade e transparência às informações referentes a esta parceria; 
 
III - promover o registro das informações cabíveis na plataforma eletrônica do Sistema 
Unificado de Contratos Convênios e Congêneres – SUCC – ou em outra que venha a 
substituí-la, no âmbito das respectivas competências; 
 
V – fornecer, quando requisitadas pelos órgãos de controle interno e externo e nos limites 

de sua competência específica, informações relativas à parceria independente de 

autorização judicial; e 

 
IV - priorizar a busca por soluções pacíficas e extrajudiciais, na hipótese de qualquer dúvida 
ou controvérsia sobre a interpretação e cumprimento deste Termo. 
 
2.2. São obrigações da EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO 
HORIZONTE:  
 
I - apoiar a O.S.C. para o alcance dos resultados previstos no objeto da presente parceria, 
conforme o Plano de Trabalho, orientando acerca de sua execução; 

 

II - publicar o extrato desta parceria e respectivas alterações no Diário Oficial do Município 
(DOM); 
 
III - designar, por ato publicado no Diário Oficial do Município, o gestor da parceria;; 
 
IV - prestar informações e esclarecimentos a eventuais questões apresentadas pelas 
O.S.C.; 
 
V – direcionar esforços para garantir formação continuada aos dirigentes e técnicos da 

O.S.C.; 

 



VI – receber e analisar os Relatórios de Execução do Objeto encaminhados pela O.S.C., 

observado, no que couber, o disposto art. 53 do Decreto Municipal nº. 16.746/17, bem como 

notificá-la quando da sua não apresentação no prazo fixado e ou quando constatada 

irregularidade na execução do objeto; 

 

VII – manter o monitoramento do objeto, bem como da avaliação dos resultados, 

evidenciando a qualidade dos serviços prestados; 

 

VIII – analisar eventuais solicitações de alteração da parceria, desde que apresentadas por 

escrito, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, devidamente justificadas e que não 

impliquem em alteração do objeto; 

 

IX - 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; 

 

2.3– São obrigações da O.S.C.: 

 

I - desenvolver, em conjunto com o EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, o objeto desta parceria, observadas as metas e 
indicadores estabelecidos, prestando ao EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE as devidas informações, sempre que solicitado; 
 
II – zelar pela qualidade das ações e serviços prestados, buscando alcançar eficiência, 

eficácia e efetividade social em suas atividades, assegurando a correção de quaisquer 

irregularidades;  

 

III – prestar informações aos munícipes e quaisquer interessados sobre o caráter público 

das ações realizadas em decorrência dessa parceria, quando for o caso; 

 
IV - permitir a supervisão, fiscalização, monitoramento e avaliação do EMPRESA DE 
INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE sobre a execução do 
objeto da parceria, garantindo o acesso de agentes da administração pública, do controle 
interno e externo correspondente aos processos, documentos e informações relativos a esta 
parceria e aos locais de execução do objeto, bem como prestar informações ou 
esclarecimentos aos órgãos públicos, quando solicitado; 
 
V - apresentar à EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE, Relatório de Execução do Objeto contendo as atividades desenvolvidas para o 

cumprimento do objeto, assinados pelo seu representante legal; 

 

VI - comunicar quaisquer alterações em seus atos societários e em seu quadro de 
dirigentes, quando houver, em até trinta dias da data de registro no órgão competente.  
 

VII – manter atualizada sua habilitação jurídica, fiscal e trabalhista junto ao Município e aos 



respectivos cadastros eletrônicos, se houver; 

 

XII - participar de capacitações promovidas pelo EMPRESA DE INFORMÁTICA E 

INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE; 
 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DO 

COMPARTILHAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS 

 

3.1 - Não haverá repasse de recursos financeiros por parte do Município, devendo a O.S.C. 

disponibilizar integralmente os recursos financeiros necessários à consecução do objeto 

pactuado nesse Acordo de Cooperação. 

 

3.2 - Os equipamentos disponibilizados pela Prodabel para operacionalização da parceria 

estão especificados no ANEXO I - Termo de Responsabilidade Patrimonial, o qual deverá 

ser assinado pela OSC que irá desenvolver a parceria. 

 

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 da instituição e à 

integralidade da execução do objeto do presente Acordo de Cooperação, é exclusivamente 

da O.S.C., não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração 

pública pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição 

a sua execução; 

 

4.2 – A eventual inadimplência das obrigações previstas no item anterior pela da O.S.C. não 
transfere ao MUNICÍPIO a responsabilidade por seu pagamento.  
 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

5.1. Para fins de prestação de contas, a O.S.C. deverá apresentar Relatório de Execução do 
Objeto, no prazo estipulado no item 5.4., compatível ao cronograma de execução das metas, 
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 e o alcance das metas e 
evidenciem o cumprimento do objeto, tais como listas de presenças, fotos, vídeos e outros; 
IV -  relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver; 
V -  elementos para avaliação dos impactos econômicos ou sociais das ações 
desenvolvidas e, quando for o caso, do grau de satisfação do público-alvo e da possibilidade 
de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto; e 



VI -  justificativa na hipótese de não cumprimento do alcance das metas, 
 
5.2 – Caso a O.S.C. deixe de apresentar Relatório de Execução conforme item 5.1, ou 

constatada irregularidade no mesmo, será concedido prazo máximo de 45 (quarenta e 

cinco) dias, prorrogáveis por igual período, para a O.S.C. sanar a irregularidade ou cumprir a 

obrigação. 

 

5.3 - Transcorrido o prazo do item 5.2 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. 

 
5.4. Nas parcerias com vigência superior a um ano, a O.S.C. deverá apresentar prestação 
de contas anual, exclusivamente com relação ao desenvolvimento de seu objeto, para fins 
de monitoramento do cumprimento das metas previstas no Plano de Trabalho. 
  
5.5. Ao término da parceria, a O.S.C. deverá apresentar a prestação de contas final, por 
meio de Relatório Final de Execução do Objeto, que deverá conter os elementos previstos 
no item 5.1, no prazo de até noventa dias, contado do dia seguinte ao término da vigência 
da parceria. 
 
5.6. Aplica-se o disposto nos itens 5.2 e 5.3 às obrigações do dever de prestação de contas 
anual e final, quando houver. 
 
5.7. O EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
analisará a prestação de contas final no prazo de até cento e cinquenta dias, contados da 
data de recebimento do relatório final de execução do objeto, prorrogável, justificadamente, 
por igual período. 
 
5.8.  A O.S.C. será notificada da decisão sobre a prestação de contas final para, se for o 
caso, sanar irregularidade ou cumprir a obrigação estabelecida pela administração pública 
municipal, no prazo de quarenta e cinco dias, prorrogável, no máximo, por igual período; ou 
apresentar recurso, no prazo de dez dias úteis. 
 
5.9. É obrigação da O.S.C. manter a guarda dos documentos originais, pelo prazo de 10 
(dez) anos, contados do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas 
final ou do decurso do prazo para a sua apresentação. 
 
5.10. Fica desde já definida a titularidade da O.S.C. acerca dos bens permanentes 
adquiridos e ou produzidos em razão da execução deste Termo, podendo o MUNICÍPIO 
reavê-los, após a consecução completa do objeto ou em caso de confirmadas 
irregularidades, na hipótese de melhor atendimento ao interesse social.  
 
5.11. As prestações de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em plataforma 
eletrônica, permitida a visualização por qualquer interessado. 
 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 
6.1. As ações de monitoramento e avaliação terão caráter preventivo e saneador, 
objetivando a gestão adequada e regular das parcerias, diante do que deverão contemplar a 
análise das informações da parceria constantes da plataforma eletrônica e da 



documentação técnica apresentada;  
 
6.2 - A EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

designará gestor para realizar o monitoramento e avaliação desta parceria, através de 

publicação no Diário Oficial do Município – DOM;  

 

6.3 - A EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
designará, em ato específico, os integrantes da comissão de monitoramento e avaliação 
para analisar os relatórios técnicos de monitoramento e avaliação, que deverão ser por ela 
homologados. 
 
6.4. O gestor da parceria deverá, de ofício ou a partir do relatório de execução do objeto 
entregue pela O.S.C., elaborar o relatório técnico de monitoramento e avaliação, que 
conterá os elementos previstos no art. 56 do Decreto Municipal nº 16.746/2017, devendo o 
mesmo ser submetido à Comissão de Monitoramento e Avaliação para a respectiva 
homologação; 
 
6.4.1. A O.S.C deverá ser informada do conteúdo do relatório técnico de monitoramento e 
avaliação de que trata o item 6.3; 
 
6.4.2. Na hipótese de o relatório técnico de monitoramento e avaliação evidenciar 
irregularidade ou inexecução do objeto, ainda que parcial, o gestor da parceria notificará a 
O.S.C. para, no prazo de quarenta e cinco dias, sanar a irregularidade, cumprir a obrigação, 
ou apresentar justificativa para impossibilidade de saneamento da irregularidade ou 
cumprimento da obrigação. 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 

 

7.1 - Caso a execução da parceria estiver em desacordo com o estabelecido no Plano de 
Trabalho e ou com as normas e legislação vigente, o MUNICÍPIO poderá aplicar à O.S.C. 
sanções de advertência, suspensão temporária e declaração de inidoneidade, na forma da 
Lei 13.019/2014 e do Decreto Municipal nº 16.746/2017, sendo garantidos os direitos de 
ampla defesa e contraditório da O.S.C.. 
 

7.2 – O descumprimento total ou parcial das obrigações descritas nesse Acordo de 

Cooperação levará à aplicação das seguintes sanções: 

  

I - advertência, que será aplicada pelo Gestor da Parceria, facultada a defesa prévia do 

parceiro no prazo de 5 (cinco) dias; 

 

II - suspensão temporária da participação em chamamento público, suspensão temporária 

para requerer credenciamento prévio, suspensão temporária do credenciamento prévio e 

impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades do MUNICÍPIO, por 

prazo não superior a 2 (dois) anos; 

 

III – declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria 

ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o 



MUNICÍPIO, que será concedida sempre que a O.S.C ressarcir a administração pública 

pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

inciso II. 

 

7.3 - Serão aplicadas as penalidades previstas nos incisos II e III desta Cláusula, nos casos 

de rescisão previstas nos incisos I e IV da Cláusula Décima e serão aplicadas pela 

EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, facultada 

a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de 

vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade. 

 

7.4 - Na hipótese do item 11.2, inciso IV da Cláusula Décima Primeira, a rescisão deverá 

apurar os possíveis prejuízos gerados ao MUNICÍPIO.  

 

7.5 - Havendo constatação de prejuízo para o MUNICÍPIO, a O.S.C. deverá ressarci-lo sob 

pena de suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de 

celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades do MUNICÍPIO, pelo prazo máximo de 

2 (dois) anos; 

 

7.6 - Decorrido o prazo de 2 (dois) anos e perdurando os motivos determinantes da punição, 

a O.S.C. será declarada inidônea para participar de chamamento público ou celebrar 

parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, até que ocorra 

a regularização. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA DIVULGAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA 

 

8.1 - A O.S.C., em razão deste Acordo de Cooperação, compromete-se a fazer constar 

identificação da EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE BELO HORIZONTE, nos formulários, cartazes, folhetos, anúncios e matérias na mídia, 

assim como produtos da parceria, tais como livros, relatórios, vídeos, internet e outros meios 

de divulgação, observando a legislação eleitoral vigente; 

 

8.2 - A utilização de logomarca, brasão ou demais símbolos da EMPRESA DE 

INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE deverão 

ser previamente autorizados pela Assessoria da Comunicação da EMPRESA DE 

INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE; 

 

8.3 - A EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
deverá divulgar no sítio eletrônico institucional oficial, a relação das parcerias celebradas, 
bem como os meios de representação sobre a aplicação dos recursos envolvidos na 
parceria, quando for o caso. 
 
8.4 - A O.S.C. compromete-se a publicar no seu sítio eletrônico oficial, quando houver e em 
locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerçam suas ações, 



desde a celebração das parcerias até cento e oitenta dias após a apresentação da 
prestação de contas final, as informações de que trata o art. 11 da Lei Federal nº 
13.019/2014 
 

8.5 - Fica vedada a utilização de símbolos partidários e ou de caráter eleitoral em qualquer 

material de divulgação. 

 

 

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA  

 

9.1 - Este Acordo de Cooperação terá vigência de 30 meses, contados a partir da data de 

sua assinatura ou publicação e encerrar-se-á ao término de sua vigência, possibilitada a sua 

prorrogação, desde que o período total de vigência não exceda cinco anos. 

 

9.2 – A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da O.S.C., desde que 

devidamente justificada, a ser apresentada à EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do término da sua 

vigência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO  

 

10.1 – Este Acordo de Cooperação poderá ser alterado, com as devidas justificativas, 

mediante ajuste das ações previstas nesse instrumento e no Plano de Trabalho, quando for 

o caso, cuja solicitação deve ser apresentada pela O.S.C à EMPRESA DE 

INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE com 

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 

 

10.2 – 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 pela EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

 

11.1 - É facultado aos PARCEIROS 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 60 (sessenta) 
dias. 
 

11.2 - Esta parceria poderá ser rescindida quando: 

 

I - ocorrer o descumprimento de qualquer das obrigações ou condições nela estabelecidas; 

 

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 60 (sessenta) dias; 

 

IV - quando a O.S.C. não sanar as impropriedades constantes do item 5.2 da Cláusula 

Quinta; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

 

12.1. Não logrando êxito na tentativa de conciliação e solução administrativa, fica eleito o 

foro da comarca de Belo Horizonte para dirimir os conflitos decorrentes deste Instrumento, 

com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem acordados com os termos dessa parceria as partes firmam em 3 (três) vias 

de igual teor e forma o presente instrumento. 

 

Belo Horizonte, [data] 

 

 

 

________________________________ 
Ordenador de Despesas Prodabel 

Nome: 

CPF: 

 

 

________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da 

O.S.C. 

Nome: 

CPF: 
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