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Parecer Técnico nº 074/2022 - Em Resposta ao Ofício Nº 045/2022 PRE-

PB - PRODABEL 

 

INTRODUÇÃO  

 

Este documento realiza uma análise do Ofício PRE-PB - PRODABEL / EMPREL - Nº 

045/2022 e seus anexos que trata da formalização de um termo de cooperação mútuo entre a 

Prodabel e a Emprel para compartilhamento de tecnologias desenvolvidas por ambas Prods 

municipais, tendo como ponto inicial a cessão por parte da Emprel do software de Geração de 

Oportunidades – GO Recife para o município de Belo Horizonte. 

 

 

CONTEXTO

  

 
 

Administração Pública busca cada vez mais o uso da tecnologia como ferramenta de apoio 

à tomada de decisão, modernização das tarefas e otimização dos procedimentos 

administrativos e financeiros, de gestão e planejamento, pois, além das vantagens já 

conhecidas, seu uso também proporciona uma sensível melhoria na qualidade e nivel do 

trabalho e tratamento da informação, por conseguinte, a melhoria dos serviços prestados à 

Prefeitura e a sociedade; 

 

O convênio a ser elaborado prevê a troca de experiências e produtos de Tecnologia, visando 

ampliar o alcance de objetivos de transformação digital de forma mais rápida e econômica, 

pois além de não gerar novos custos de execução do projetos idênticos, entrega produtos 

com maior velocidade em busca de atendimento a demandas comuns as duas empresas aqui 

copartícipes. 

 
 

 

ESCOPO DA ANÁLISE

  
 

 

A equipe técnica das duas empresas aqui partícipes, já iniciaram as tratativas da viabilidade 

técnica do software GO-Recife e diante desta análise, constatamos que a possibilidade de 

execução conforme o plano de trabalho anexo ao processo, e consideramos ser de grande 

impotância a disseminação da plataforma de Geração de Oportunidades para outras cidades, 

por ser um produto já aprovado tecnicamente e socialmente em Recife, sendo ainda um 

instrumento de disseminação da marca da Empresa EMPREL em outros estados do país. 
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DA ANÁLISE DOS SERVIÇOS  

 

A Emprel possui expertise na ferramenta e ambiente de execução. No entanto, o pedido 

pretende dotar o Município de Belo Horizonte com serviço semelhante para atendimento a 

sociedade da capital mineira. Inicialmente será liberado o uso da plataforma dentro do 

ambiente operacional do Recife, até que a empresa Prodabel se aproprie da tecnologia e 

oferte as melhorias e ajustes necessários a implantação em ambiente próprio. 

 

ANEXOS  
 

Anexo 1 – Minuta do Termo de Cooperação Emprel x Prodabel 

Anexo 2 – Ofício PRE-PB - PRODABEL / EMPREL - Nº 045/2022 
 

 

CONCLUSÃO  
 

Considerando as conclusões a que chegamos nos pontos desta análise entendemos ser 

positivo a execução deste termo de cooperação, prevendo a troca de experiências e produtos 

e permitindo assim ganhos de escala no desenvolvimento de novas tecnologias, gerando 

melhores condições de avanços na transformação digital dos municipios coperados 

envolvidos. As condições e maiores detalhes sobre o convênio analisado, já está elencado 

no Termo de Cooperação construído pelos dois entes envolvidos. Portanto, concluímos por 

um parecer favorável à contratação solicitada, não havendo o que obstar à assinatura do 

referido Termo de cooperação no tocante aos aspectos analisados e descritos neste 

documento. 

Recife, 19 de outubro de 2022. 
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