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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SMSP Nº. 004/2021 

 

CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DE COMUNICAÇÃO PARA COMPARTILHAMENTO 

DE IMAGENS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. 

 

O Município de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção 

- SMSP, torna de conhecimento público que, mediante o presente CHAMAMENTO 

PÚBLICO, serão credenciadas Empresas de Comunicação, regularmente constituídas, com 

sede ou instalações no município de Belo Horizonte, que tenham interesse na instalação, 

manutenção de câmeras de videomonitoramento e compartilhamento  de  imagens, sem 

ônus para o Município e, em contrapartida, o município permitirá, por meio do Centro 

Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) o acesso, pelas empresas 

credenciadas, de determinado rol de imagens captadas pelo município, sem direito à 

exclusividade, para fins de exibição em programas jornalísticos com a finalidade de informar 

a população. Esta permissão será fundamentada pela Lei Federal nº 13.709/2018, 

denominada de Lei de Proteção de Dados (LGPD). 

Para este chamamento público não estão previstos recursos do município. 

O presente edital, bem como seus anexos, estará disponível para consulta através do Diário 
Oficial do Município. (pbh.gov.br – Acesso Rápido – Diário Oficial do Município). 

 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A presente seleção rege-se pelos princípios e normas emanados pela(o): 

● Constituição da República Federativa do Brasil; 

● Constituição do Estado de Minas Gerais; 

● Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte; 

● Lei Federal nº 13.709/2018 – Lei de Proteção de dados (LGPD). 

● Lei nº 8.429/1992 – Lei de Improbidade Administrativa 

● Lei 12.846/2013 e seus regulamentos (em conjuntos, Leis “Anticorrupção”) 

● Lei Federal nº 8.666/1993 
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2. OBJETO 

Constitui objeto deste Edital de Chamamento Público credenciar Empresas de Comunicação, 

regularmente constituídas, com sede ou instalações no município de Belo Horizonte, que 

tenham interesse na instalação, manutenção de câmeras de videomonitoramento e 

compartilhamento de imagens, sem ônus para o Município.  

 

3. POLÍTICA, PLANO, PROGRAMA OU AÇÃO 

O presente Edital de Chamamento Público é uma iniciativa da Secretaria Municipal de 

Segurança e Prevenção visando o monitoramento da cidade de Belo Horizonte, por meio da 

tecnologia de videomonitoramento, em parceria com empresas de comunicação, objetivando 

a integração de câmeras dos proponentes ao Centro Integrado de Operações de Belo 

Horizonte (COP-BH), assim como, ampliação da informação à população do Munícipio de 

Belo Horizonte, através dos canais de comunicação permitidos.  

 

4. OBJETIVOS 

4.1 Esta iniciativa visa reunir, sem ônus para o Município de Belo Horizonte, por meio da 

tecnologia de videomonitoramento, a integração e acesso às câmeras existentes e/ou 

instaladas, na cidade de Belo Horizonte, das empresas credenciadas, objetivando a 

ampliação da capacidade de monitoramento no âmbito do Centro Integrado de Operações 

de Belo Horizonte (COP-BH) e, por outro lado, ampliação do acesso à informação à 

população do Munícipio de Belo Horizonte, através dos canais de comunicação permitidos.   

 

5. DOS PRAZOS  

5.1 Este edital de Chamamento Público permitirá o cadastro permanente de novos 

interessados. 

5.2 Durante a vigência deste edital, a Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção 

(SMSP) deverá receber a documentação, a qualquer tempo, de qualquer proponente 

interessado, pessoa jurídica, que preencha as condições mínimas exigidas, para análise e 

formalização do Acordo de Cooperação Técnica. 

5.3 Impugnação do edital: até o 10º dia útil após a publicação deste edital. 

5.4 O credenciamento terá validade de 60 meses e poderá ser renovado ao final deste 

período. 
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6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1 Poderão participar do presente Chamamento Público pessoa jurídica nacional, que 

tenha como atividade econômica principal rádio, televisão aberta ou veículos de imprensa e 

que atenda aos requisitos de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista. 

6.2 As empresas interessadas deverão ter conhecimento dos requisitos constantes neste 

documento, das condições de participação, e demais obrigatoriedades e, assim, preencher 

a ficha de inscrição constante no Anexo I, tendo ciência durante todo o processo que não 

haverá nenhum desembolso por parte da administração pública, sendo este, um acordo de 

cooperação para a promoção de segurança pública no município de Belo Horizonte. 

6.3 As inscrições poderão ser realizadas, durante o período de vigência deste edital, por 

meio eletrônico, através do e-mail: gevim.copbh@pbh.gov.br. 

6.4 As inscrições deverão ser formalizadas por meio do encaminhamento do e-mail com 

menção expressa ao “Edital de chamamento público SMSP nº. 004/2021”, contendo ficha 

de inscrição e envio dos seguintes documentos digitalizados: 

I – Ficha de inscrição devidamente preenchida – Anexo I; 

II – Cópia simples e legível do RG e CPF dos sócios ou representantes legais; 

III – Registro comercial, no caso de empresa individual; 

IV – Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado da 

documentação de eleição dos seus administradores atuais; 

V – Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício; 

VI – Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir;  

VII – Comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da 

Receita Federal do Brasil; 

VIII – Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

IX – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

X – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF/FGTS; 

XI – Certidão de quitação plena dos tributos municipais da Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte; 

XII – Cópia de documento que comprove que a Empresa funciona no endereço por ela 

declarado, como conta de consumo ou contrato de locação; 

mailto:chamadoscopbh@pbh.gov.br
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XIII – Declaração expressa de que a empresa não emprega trabalhador menor nas situações 

previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República, conforme modelo do Anexo 

II; 

XIV – Os documentos previstos nos incisos III a XII poderão ser substituídos pelo 

comprovante de cadastro no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores – SUCAF, que 

esteja regular. 

XV – Não serão aceitos documentos rasurados. 

 

7. DA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 

7.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital de Chamamento Público, 

deverão ser enviados por meio eletrônico, para o e-mail: gevim.copbh@pbh.gov.br. 

7.2 A administração terá prazo de 5 (cinco) dias úteis para responder aos pedidos de 

esclarecimentos enviados. As respostas serão encaminhadas através de e-mail ao solicitante  

7.3 A Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção não se responsabiliza por 

quaisquer incorreções e/ou problemas de funcionamento dos endereços eletrônicos (e-mail) 

fornecidos pelos proponentes. 

7.4 Os eventuais pedidos de esclarecimento e respostas serão igualmente 

disponibilizados no Diário Oficial do Município – DOM. 

 

8. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL  

8.1 As razões de impugnação ao edital, quando propostas, deverão ser formalizadas em 

arquivo de formato não editável e protocoladas por meio do endereço eletrônico: 

gevim.copbh@pbh.gov.br, conforme os prazos estabelecidos no item 5.  

8.2 Não serão acolhidas as impugnações fora do prazo legal. A administração terá prazo 

de 3 (três) dias úteis para responder aos pedidos de impugnação formalizados.  

8.3  As eventuais impugnações e respostas serão igualmente disponibilizadas no Diário 

Oficial do Município – DOM. 

 

9. DO PROCESSAMENTO DOS CADASTROS 

9.1 O processo de cadastramento das empresas proponentes, pela Secretaria de 

Segurança e Prevenção, compreenderá os seguintes atos: 

mailto:gevim.copbh@pbh.gov.br
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9.1.1 Recepção dos documentos encaminhados via e-mail e análise da sua compatibilidade 

com os termos do edital e caso seja necessária, a solicitação de informações e documentos 

complementares para subsidiar a análise do cadastro; 

9.1.2 Os proponentes que tiverem a sua inscrição deferida, serão convocados para 

assinatura do Acordo de Cooperação Técnica. 

9.1.3 Os proponentes que tiverem a sua inscrição indeferida, serão comunicados, via e-mail, 

e será procedida a publicação do indeferimento no Diário Oficial do Município. 

 9.1.3.1 No caso de indeferimento da inscrição, a proponente poderá apresentar nova 

inscrição, a qualquer tempo, desde que sanadas as irregularidades que ensejaram a 

inabilitação da mesma. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE 

10.1 Conceder, de forma obrigatória, os créditos das imagens cedidas pelo Município, por 

meio do Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH). 

10.2 Responsabilizar-se pela operação de transmissão e utilização das imagens cedidas e 

custos decorrentes da aquisição, implantação e manutenção dos equipamentos, links de 

transmissão, produtos, cabeamentos, sistemas, monitores, redes de comunicação e sinal 

decodificado e demais elementos necessários ao compartilhamento e à utilização das 

imagens cedidas. 

10.3 Instalar e manter um servidor de imagens, obrigatoriamente com as licenças do 

software utilizado pelo Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH), de 

acordo com a quantidade de câmeras integradas. A gestão deste servidor será da Gerência 

de Voz e Imagem do Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH). 

10.4 Instalar e manter um equipamento de rede “Switch L3” ou Firewall no Centro Integrado 

de Operações de Belo Horizonte (COP-BH), necessário para a interligação das redes da 

proponente e do Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH). A gestão 

deste equipamento será da Prodabel, responsável pela gestão da informática do 

Munícipio. 

10.5 Instalar e manter uma rede fibra óptica, esta rede deverá interligar a instalação da 

proponente até o Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH).  

10.5.1 Caso a proponente já possua alguma infraestrutura compatível no Município, 

esta poderá ser utilizada. 

10.6 Instalar e manter câmeras em pontos estratégicos da cidade, em quantitativo e locais 

em comum acordo entre a proponente e o Munícipio, durante o prazo de execução deste 

instrumento. Os detalhes construtivos são os já padronizados nas instalações realizadas 

para equipamentos em vias públicas.  
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10.6.1. Os quantitativos e locais definidos estarão registrados no termo a ser firmado 

entre a proponente e o Município. 

10.6.2. Ao final deste instrumento, o acervo de câmeras será incorporado ao ativo do 

Munícipio.  

10.6.3. Durante a execução do acordo, as imagens geradas pelas câmeras 

instaladas pela proponente ensejarão exclusividade, não podendo ser disponibilizadas 

a outras empresas credenciadas.  

10.7 Integrar no servidor instalado, de acordo com o item 10.3, as imagens de sua 

propriedade e de interesse do Município. 

10.8 Utilizar as imagens aqui permitidas apenas para fins jornalísticos, comprometendo-se 

a exibir e veicular via televisão, aberta ou assinatura, portais de internet, abrangendo 

plataformas analógicas ou digitais, ficando vedada a utilização ou exibição por Facebook, 

Twitter, Instagram, Tumblr, Pinterest ou qualquer meio análogo de mídias sociais, 

especialmente aqueles que coloquem em risco a integridade das informações ou permitam 

alteração, edição ou manipulação de conteúdo.  

10.8.1 A utilização das imagens em campanhas de publicidade e/ou campanhas 

institucionais da proponente dependerá de autorização prévia do Centro Integrado de 

Operações de Belo Horizonte (COP-BH) e de acordo com o interesse da instituição.  

10.9  Atender às normas de padronização, operação, planejamento e utilização das 

imagens e determinações do Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH). 

10.10 Transmitir somente as imagens originadas e disponibilizadas pelo Centro Integrado de 

Operações de Belo Horizonte (COP-BH), sendo certo que o aqui ajustado é a utilização pela 

proponente, que envidará os melhores esforços para impedir a utilização da imagem por 

terceiros. 

10.11 Responsabilizar-se civil, administrativamente e criminalmente pelo uso das imagens 

cedidas. 

10.12 Responsabilizar-se civil e administrativamente pelos atos praticados por seus 

representantes, prepostos, mandatários e empregos em decorrência da permissão de uso 

das imagens, respondendo diretamente pelos danos ou prejuízos que causar ao Município 

de Belo Horizonte, incluindo seus equipamentos e sistemas, bem como à municipalidade ou 

a terceiros. 

10.13 Comprometer-se a observar os princípios éticos e legais relacionados ao respeito à 

dignidade e demais direitos da pessoa humana, responsabilizando-se por eventuais danos 

ou prejuízos que possa causar a quaisquer terceiros em decorrência de seus atos. 

10.14 Comprometer-se com a proteção, confidencialidade e sigilo de toda informação, dados 

pessoais a que tenha acesso, inclusive em razão de licenciamento ou da operação de 
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programas/sistemas, nos termos da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), suas alterações e 

regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no presente 

instrumento. 

10.15 A proponente deverá preservar os direitos de imagem dos cidadãos, bem como dos 

funcionários do Município, não podendo identificar dados de pessoas físicas ou jurídicas 

bem como placas de veículos em suas exibições, salvo se estiver sendo veiculada em tempo 

real, sob pena de responsabilização civil e criminal.  Fica vedada a exibição de: 

 

a) imagem de vítima fatal,  

b) imagem de tentativa de suicídio (autoextermínio); 

c) imagem de feridos em atendimento ou não; 

d) imagens de ações e operações policiais e fiscais. 

10.16  A proponente poderá, desde que autorizada previamente pelo Centro Integrado de 

Operações de Belo Horizonte (COP-BH), divulgar os canais de comunicação do Munícipio, 

bem como suas campanhas educativas; 

 Comprometer-se ao sigilo e confidencialidade das informações mesmo após extinção da 

relação com o Município.  

 

11. DOS ANEXOS 

11.1 Integram este Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os 

seguintes anexos: 

Anexo I – Ficha de inscrição 

Anexo II – Declaração de emprego de menores 

Anexo III – Minuta Acordo de Cooperação Técnica  

 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.6. O credenciamento de empresas dispostas a compartilhar imagens, objeto do presente 

Edital de Chamamento Público, poderão ser apresentadas a qualquer tempo a partir da 

publicação do edital. 

12.7. A Comissão para realizar o credenciamento é aquela instituída pela Portaria SMSP 
nº. 043/2021, publicada no Diário Oficial do Município – DOM em 25 de setembro de 2021. 
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12.8. O Município, por meio do Secretaria de Segurança e Prevenção – SMSP, 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. 

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

indenização. 

12.10. A cessão das imagens é realizada na forma e nas condições técnicas viáveis ao 

Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) e eventual interrupção do 

sistema, seja na transmissão ou acesso, por problemas técnicos ou de conveniência 

administrativa em hipótese alguma será motivo para indenizar, a que título for, assim como 

a demora na retomada do acesso, se for o caso. 

12.11. A proponente deverá sempre informar ao Centro Integrado de Operações de Belo 

Horizonte (COP-BH) sobre eventuais manutenções, falhas técnicas, interrupção do sistema, 

previsão de retomada do acesso relacionada à sua cessão de imagens. 

12.11. O prazo de vigência do Acordo de Cooperação Técnica será de 60 meses, a contar 

da data de sua assinatura. 

12.12. Os termos que vierem a ser assinados serão publicados, por extrato, no Diário Oficial 

do Município de Belo Horizonte. 

12.13. Constituem motivos para a rescisão ou denúncia dos instrumentos jurídicos a serem 

firmados, o não cumprimento de qualquer de suas cláusulas e condições. 

12.14. Os casos omissos e as demais dúvidas suscitadas serão dirimidos pela Diretoria de 

Planejamento, Gestão e Finanças da Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção. 

 

Belo Horizonte, 18 de novembro de 2021. 

 

Genilson Ribeiro Zeferino 

Secretário Municipal de Segurança e Prevenção 
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 

1. Ficha de Inscrição 

Informar a razão social da empresa 

CNPJ 

Informar o número do CNPJ da empresa 

Endereço 

Informar o endereço em que a empresa está sediada 

Bairro: Cidade CEP 

Informar o Bairro Informar a cidade Informar o CEP 

Telefone E-mail 

Informar um telefone fixo institucional Informar o e-mail da empresa 

Nome do representante legal:  

Informar o nome completo do representante legal da empresa 

CPF R.G.  Telefone(s) 

Informar o CPF do representante legal 
Informar o nº. do RG do 

representante legal 

Informar o telefone do representante 

legal, com DDD 

Concordância 

E, por ser expressão da verdade, declaro que li o Edital de Chamamento Público SMSP n.º ___/ 2021, 

concordo com todos os seus termos e estou plenamente ciente de que o credenciamento da empresa para 

instalação, manutenção e compartilhamento de imagens não ensejará quaisquer ônus à Prefeitura de Belo 

Horizonte. 

Assinatura do representante legal  
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO 

 

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA E PREVENÇÃO 

REF.: CHAMAMENTO PÚBLICO SMSP Nº ___/ 2021 

A empresa ............................................................................................................, com sede 

na ........................................................................................................, nº ................., CNPJ nº 

..........................................................................., por intermédio de seu representante legal 

......................................................... portador(a) do RG nº ...................... e do CPF nº 

............................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 

mantém menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores 

de 16 (dezesseis) anos em seu quadro de empregados. 

Ressalva: emprega menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 

 

Local e data 

Assinatura do Responsável pela Empresa 

(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ) 

 

Observação: 

a) esta declaração deverá ser apresentada no original; 

b) em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO III 

MINUTA ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

 

Acordo de Cooperação Técnica Nº ______________________ 

PROCESSO Nº _______________________________ 

Instrumento Jurídico:__________________________ 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE, E EMPRESA... 

 

O Município de Belo Horizonte, inscrito no CNPJ nº 18.715.383/0001-40, com sede na Av. 

Afonso Pena nº 1.212, Bairro Centro, neste ato representado pelo Secretário Municipal de 

Segurança e Prevenção, ADMINISTRADOR PÚBLICO do presente Acordo de Cooperação 

Técnica, doravante denominado MUNICÍPIO, e a EMPRESA ____________________, 

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

nº ______ e RG nº______, doravante denominada, PROPONENTE, e ambos em conjunto 

denominados PARTÍCIPES, sujeitando-se, no que couber, aos termos da  Lei  nº 

13.709/2018 e demais normas que regulamentam a espécie, RESOLVEM celebrar o 

presente Acordo de Cooperação Técnica, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O presente Acordo de Cooperação Técnica tem por objeto a mútua cooperação entre os 

PARTÍCIPES, mediante instalação, manutenção de câmeras de videomonitoramento e 

compartilhamento de imagens, sem ônus para o Município.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES 

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

Técnica, comprometem-se os partícipes a executar a integralidade das obrigações 

assumidas, no âmbito das respectivas competências. 
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2.1. São obrigações comuns dos PARTÍCIPES:  
I - conjugar esforços e cooperar mutuamente para a plena realização do objeto; 
II - promover publicidade e transparência às informações referentes a este acordo de 
cooperação; 
III - fornecer, quando requisitadas pelos órgãos de controle interno e externo e nos limites de 
sua competência específica, informações relativas ao Acordo, 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 do MUNICÍPIO:  
I - Apoiar a PROPONENTE para o alcance dos resultados previstos no objeto do presente 
Acordo de Cooperação. 
II - Publicar o extrato deste Acordo e respectivas alterações no Diário Oficial do Município 
(DOM) e no Portal da Transparência; 
III - Designar, por ato publicado no Diário Oficial do Município, o fiscal do Acordo de 
Cooperação Técnica; 
IV - Sempre que solicitado, prestar informações e esclarecimentos, referentes a este Acordo, 
a eventuais questões apresentadas pelas PROPONENTE; 
V - Analisar eventuais solicitações de alteração do Acordo, desde que apresentadas por 

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

impliquem em alteração do objeto; 

VI - Proceder a extinção do Acordo de Cooperação Técnica caso os vícios constatados 

quanto à execução do objeto aqui proposto não sejam sanados ou recebam parecer contrário 

à sua aprovação; 

VII – Permitir o uso de imagens captadas e permitidas pelo Centro Integrado de Operações 

de Belo Horizonte (COP-BH), para fins de exibição em programas jornalísticos, com a 

finalidade exclusiva de informação à população aos proponentes credenciados, sem direito 

à exclusividade. 

VIII - Ceder às imagens na forma e condições técnicas permitidas através do Centro 

Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH); 

IX - Gerir o servidor que será instalado pela PROPONENTE no Centro Integrado de 

Operações de Belo Horizonte (COP-BH), através da Gerência de Voz e Imagem do Centro 

Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH). 

X - Gerir o equipamento “Switch L3” que será instalado pela PROPONENTE no Centro 

Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH), através da Prodabel, responsável 

pela gestão da informática do Munícipio. 

XI – Conferir a exclusividade, às imagens geradas pelas câmeras instaladas pela 

proponente, não podendo ser disponibilizadas a outras empresas credenciadas, durante a 

execução do acordo; 
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XII - Autorizar a utilização das imagens em campanhas de publicidade e/ou campanhas 

institucionais da proponente, através de autorização prévia do Centro Integrado de 

Operações de Belo Horizonte (COP-BH) e de acordo com o interesse da instituição.  

 

2.3 São obrigações da PROPONENTE: 

I - Desenvolver, em conjunto com o MUNICÍPIO, o objeto deste Acordo de Cooperação 

Técnica, prestando ao MUNICÍPIO as devidas informações, sempre que solicitado; 

II – Zelar pela qualidade das ações executados, buscando alcançar eficiência, eficácia e 

efetividade 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 desse Acordo, quando for o caso; 

IV - Permitir a supervisão, fiscalização, monitoramento e avaliação do MUNICÍPIO sobre a 

execução do objeto deste Acordo, garantindo o acesso de agentes da administração pública, 

do controle interno e externo correspondente aos processos, documentos e informações 

relativos a este Acordo e aos locais de execução do objeto, bem como prestar informações 

ou esclarecimentos aos órgãos públicos, quando solicitado; 

V - Responsabilizar-se integralmente pelo pagamento das despesas e encargos trabalhistas, 

previdenciários e fiscais decorrentes da contratação de pessoal, mantendo regular a situação 

de todas as pessoas sob sua responsabilidade contratual, observada a legislação em vigor; 

a) A eventual inadimplência das obrigações previstas no item anterior pela proponente 
não transfere ao MUNICÍPIO a responsabilidade por seu pagamento.  

VI - Responsabilizar-se integralmente pelo pagamento das despesas fiscais e comerciais 

decorrentes do funcionamento da Empresa e de quaisquer outras decorrentes da execução 

do objeto deste acordo; 

VIII - 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.  

IX – Manter atualizada sua habilitação jurídica, fiscal e trabalhista junto ao Município e aos 

respectivos cadastros eletrônicos, se houver; 

X – Conceder, de forma obrigatória, os créditos das imagens cedidas pelo Município de Belo 

Horizonte, por meio do Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH); 

XI – Responsabilizar-se pela operação de transmissão e utilização das imagens cedidas e 

custos decorrentes da aquisição, implantação e manutenção dos equipamentos, linhas de 

transmissão, produtos, cabeamentos, sistemas, monitores, redes de comunicação e sinal 

decodificado e demais elementos necessários ao compartilhamento e à utilização das 

imagens cedidas; 

XII - Instalar e manter um servidor de imagens, obrigatoriamente com as licenças do software 

utilizado pelo Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH), de acordo com 
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a quantidade de câmeras integradas. A gestão deste servidor será da Gerência de Voz e 

Imagem do Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH); 

XIII - Instalar e manter um equipamento de rede “Switch L3” ou Firewall no Centro Integrado 

de Operações de Belo Horizonte (COP-BH), necessário para a interligação das redes da 

PROPONENTE e do Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH). A gestão 

deste equipamento será do MUNICÍPIO, por meio da Prodabel, responsável pela gestão da 

informática do Munícipio; 

XIV - Instalar e manter uma rede fibra óptica, que deverá interligar a instalação da 

PROPONENTE até o Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH); 

XV - Instalar e manter câmeras em pontos estratégicos da cidade, em quantitativo e locais 

em comum acordo entre a proponente e o Munícipio, durante o prazo de execução deste 

instrumento, descritos abaixo: 

 

Quantidade Local Observação 

   

   

 

XVI - Integrar no servidor instalado, de acordo com o item 10.3, as imagens de sua 

propriedade e de interesse do Município; 

XVII - Utilizar as imagens aqui permitidas apenas para fins jornalísticos, comprometendo-se 

a exibir e veicular via televisão, aberta ou assinatura, portais de internet, abrangendo 

plataformas analógicas ou digitais, ficando vedada a utilização ou exibição por Facebook, 

Twitter, Instagram, Tumblr, Pinterest ou qualquer meio análogo de mídias sociais, 

especialmente aqueles que coloquem em risco a integridade das informações ou permitam 

alteração, edição ou manipulação de conteúdo; 

XVIII - Atender às normas de padronização, operação, planejamento e utilização do meio de 

transmissão de imagens, determinações e horários de funcionamento do Centro Integrado 

de Operações de Belo Horizonte (COP-BH); 

XIX - Transmitir somente as imagens retiradas do Centro Integrado de Operações de Belo 

Horizonte (COP-BH), vedado qualquer acesso ao longo da linha de transmissão de dados, 

sendo certo que o aqui ajustado é a utilização pela proponente, que envidará os melhores 

esforços para impedir a utilização da imagem por terceiros; 

XX - Responsabilizar-se civil, administrativamente e criminalmente pelo uso das imagens 

cedidas; 
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XXI - Responsabilizar-se civil e administrativamente pelos atos praticados por seus 

representantes, prepostos, mandatários e empregos em decorrência da permissão de uso 

das imagens, respondendo diretamente pelos danos ou prejuízos que causar à Prefeitura 

de Belo Horizonte, incluindo seus equipamentos e sistemas, bem como à municipalidade ou 

a terceiros; 

XXII - Comprometer-se a observar os princípios éticos e legais relacionados ao respeito à 

dignidade e demais direitos da pessoa humana, responsabilizando-se por eventuais danos 

ou prejuízos que possa causar a quaisquer terceiros em decorrência de seus atos; 

XXIII - Comprometer-se a proteção, confidencialidade e sigilo de toda informação, dados 

pessoais a que tenha acesso, inclusive em razão de licenciamento ou da operação de 

programas/sistemas, nos termos da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), suas alterações e 

regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no presente 

instrumento; 

XXIV - Comprometer-se ao sigilo e confidencialidade das informações mesmo após extinção 

da relação com o munícipio; 

XXV - Comprometer-se a preservar os direitos de imagem dos cidadãos, bem como dos 

funcionários do Município, não podendo identificar dados de pessoas físicas ou jurídicas 

bem como placas de veículos em suas exibições, salvo se estiver sendo veiculada em tempo 

real, sob pena de responsabilização civil e criminal.  Fica vedada a exibição de: 

a) imagem de vítima fatal,  

b) imagem de tentativa de suicídio (autoextermínio); 

c) imagem de feridos em atendimento ou não; 

d) imagens de ações e operações policiais e fiscais. 

XXVI - Repassar ao Munícipio ao final deste instrumento, o acervo de câmeras instaladas 

de acordo com o item XV; 

XXVII – Utilizar as imagens em campanhas de publicidade e/ou campanhas institucionais, 

somente após autorização prévia do Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte 

(COP-BH); 

XXVIII - Sempre informar ao Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) 

sobre eventuais manutenções, falhas técnicas, interrupção do sistema, previsão de 

retomada do acesso relacionada à sua cessão de imagens 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E COMPARTILHAMENTO 

PATRIMONIAL 

3.1 - Não haverá repasse de recursos financeiros ou compartilhamento de qualquer outro 

recurso patrimonial por parte do Município, devendo a PROPONENTE disponibilizar 

integralmente os recursos financeiros e materiais necessários à consecução do objeto 

pactuado neste Acordo de Cooperação Técnica. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA  

4.1 - Este Acordo de Cooperação Técnica terá vigência de 60 meses, contados a partir da 

data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO  

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

quando for o caso, cuja solicitação deve ser apresentada pela PROPONENTE ao 

MUNICÍPIO com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 

5.2 – É vedada a alteração do objeto do Acordo de Cooperação Técnica, permitida a 

ampliação, redução ou exclusão de metas, sem prejuízo da funcionalidade do objeto, desde 

que devidamente justificada e aprovada pelo MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO 

6.1 - É facultado aos PARTÍCIPES rescindirem este instrumento a qualquer tempo, 
delimitando as respectivas condições e responsabilidades, estipulando-se prazo mínimo de 
antecedência para a comunicação dessa intenção, não inferior a 60 (sessenta) dias. 

6.2 - Este Acordo de Cooperação Técnica poderá ser rescindido 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; 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA PROTEÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO, DADOS 

PESSOAIS E OU BASE DE DADOS 

7.1. A PROPONENTE obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda 

informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão de 

licenciamento ou da operação dos programas/sistemas, nos termos da Lei nº 13.709/2018, 

suas alterações e regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito 

no presente instrumento. 

7.2. A PROPONENTE obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas 

suficientes visando a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda 

informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso a fim de evitar acessos 

não autorizados, acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, 

alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento não previstos.  

7.3. A PROPONENTE deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, consultores 

e/ou prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou 

conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção, 

confidencialidade e sigilo. 

7.4. A PROPONENTE não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou base de 

dados a que tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento 

jurídico. 

7.5. A PROPONENTE não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia 

autorização escrita, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso em 

razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual. 

7.5.1. A PROPONENTE obriga-se a fornecer informação, dados pessoais e/ou base 

de dados estritamente necessários caso quando da transmissão autorizada a 

terceiros durante o cumprimento do objeto descrito neste instrumento contratual. 

7.6. A PROPONENTE fica obrigada a devolver todos os documentos, registros e cópias que 

contenham informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante 

a execução do cumprimento do objeto deste instrumento jurídico no prazo de 30 (trinta) dias 

corridos, contados da data da ocorrência de qualquer uma das hipóteses de extinção do 

Acordo, restando autorizada a conservação apenas nas hipóteses legalmente previstas. 
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7.6.1. À PROPONENTE não será permitido deter cópias ou backups, informação, 

dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do 

cumprimento do objeto deste instrumento jurídico. 

7.6.1.1. A PROPONENTE deverá eliminar os dados pessoais a que tiver 

conhecimento ou posse em razão do cumprimento do objeto deste 

instrumento tão logo não haja necessidade de realizar seu tratamento. 

7.7. A PROPONENTE deverá notificar o Município, imediatamente, no caso de vazamento, 

perda parcial ou total de informação, dados pessoais e/ou base de dados.  

7.7.1. A notificação não eximirá a PROPONENTE das obrigações e/ou sanções que 

possam incidir em razão da perda de informação, dados pessoais e/ou base de 

dados. 

7.7.2. A PROPONENTE que descumprir nos termos da Lei nº 13.709/2018 suas 

alterações e regulamentações posteriores, durante ou após a execução do objeto 

descrito no presente instrumento jurídico fica obrigada a assumir total 

responsabilidade e ao ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuízo sofrido, 

incluindo sanções aplicadas pela autoridade competente. 

7.8. A PROPONENTE fica obrigada a manter preposto para comunicação ao Município para 

os assuntos pertinentes à Lei nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações 

posteriores. 

7.9. O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações descritas na presente 

cláusula, permanecerão em vigor após a extinção das relações entre os Partícipes, bem 

como, entre a PROPONENTE e os seus colaboradores, subcontratados, consultores e/ou 

prestadores de serviços sob pena das sanções previstas na Lei nº 13.709/2018, suas 

alterações e regulamentações posteriores, salvo decisão judicial contrária. 

7.10. O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula sujeitará a 

PROPONENTE a processo administrativo para apuração de responsabilidade e, 

consequente, sanção, sem prejuízo de outras. 

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 

8.1. 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. 
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E, por estarem acordados com os termos desse Acordo de Cooperação Técnica as partes 

firmam em 2 (duas) vias de igual teor e forma o presente instrumento. 

 

Belo Horizonte,                de                   de 202X. 

 

_______________________________________ 

Secretário Municipal de Segurança e Prevenção 

Nome: Genilson Ribeiro Zeferino 

CPF: 278.994.706-68 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Proponente 

Nome: 

CPF: 
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ANEXO I – PLANO DE TRABALHO 

PLANO DE TRABALHO COMPARTILHAMENTO DE IMAGENS 

1. 1.  DADOS DA ATIVIDADE:  

2. Nome da Atividade:  Chamamento Público para o credenciamento de empresas de comunicação para o 
compartilhamento de imagens 

Prazo de execução: 60 meses 

Objeto do ACT: Constitui objeto deste Edital de Chamamento Público credenciar Empresas de Comunicação, 

regularmente constituídas, com sede ou instalações no município de Belo Horizonte, que tenham interesse na 

instalação, manutenção de câmeras de videomonitoramento e compartilhamento de imagens, sem ônus para 

o Município.  

3. 2. DADOS CADASTRAIS 

Razão Social: Município de Belo Horizonte – Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção (SMSP) 

CNPJ: 18.715.383/0001-40 

Endereço: Rua dos Carijós, 126 

Bairro: Centro Cidade: Belo Horizonte CEP: 30.120-060 

Telefone: (31) 3277-4676 E-mail: convenioseparcerias@pbh.gov.br 

Representante legal – Genilson Ribeiro Zeferino (Secretário Municipal de Segurança e Prevenção) 

Responsável pela elaboração do Plano de Trabalho: Gerência de Infraestrutura e Serviços do COP-BH 
(Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte) 

4.  

Razão Social:  

CNPJ:  

Endereço:  

Bairro:  Cidade:  CEP:  

Telefone:  E-mail:  

Representante legal –  

Responsável pela elaboração do Plano de Trabalho:  
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3. OBJETIVOS  

 

Esta iniciativa visa reunir, sem ônus para o Município de Belo Horizonte, por meio da tecnologia de 

videomonitoramento, a integração e acesso às câmeras existentes e/ou instaladas, na cidade de Belo Horizonte, 

das empresas credenciadas, objetivando a ampliação da capacidade de monitoramento no âmbito do Centro 

Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) e, por outro lado, ampliação do acesso à informação à 

população do Munícipio de Belo Horizonte, através dos canais de comunicação permitidos.   

4.FORMAS DE EXECUÇÃO  

METAS 

 

AÇÕES 

 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

 

1. Instalar câmeras de 
videomonitoramento em pontos 
estratégicos de interesse do Município 
para ampliação da capacidade 
monitoramento do COP-BH 

1.1 Proponente instalar e manter 
câmeras, em quantitativo e locais 
definidos. 

Durante todo o período de 
execução do ACT. 

2. Fornecer espaço no COP-BH para 
proponentes integrarem infraestrutura e 
câmeras instaladas/compartilhadas 

2.1 Proponente instalar e manter uma 
rede fibra óptica, interligando a sua 
instalação até o COP-BH e demais 
elementos necessários; 

2.2 Proponente instalar e manter 
servidor com as licenças do software 
utilizado pelo COP-BH e demais 
elementos necessários; 

2.3 Proponente instalar e manter um 
equipamento de rede “Switch L3” ou 
Firewall e demais elementos 
necessários. 

Durante todo o período de 
execução do ACT. 

3. Gerir equipamentos instalados pela 
proponente em sua estrutura 

3.1 A gestão do servidor será da 
Gerência de Voz e Imagem do COP-
BH; 

3.2 A gestão do Switch L3 ou Firewall 
será da Prodabel. 

Durante todo o período de 
execução do ACT. 



 

 
Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção 

Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte 

 

22 

Avenida Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Bairro Buritis, CEP 30.455-902 
Belo Horizonte, MG - Telefone (31) 3314-7802  

 

 

Belo Horizonte, _____ de _________________________ de 20___. 

 

 

 

Genilson Ribeiro Zeferino  

Secretário Municipal de Segurança e Prevenção 

 

Representante legal da empresa credenciada 

 

 

4. Permitir o uso de imagens captadas e 
permitidas pelo COP-BH, para fins de 
exibição em programas jornalísticos, 
com a finalidade exclusiva de 
informação à população aos 
proponentes credenciados 

4.1 Credenciamento das empresas 
proponentes; 

4.2 Fornecimento do espaço para 
integração das imagens; 

4.3 Gestão dos equipamentos 
mencionados nas ações 3.1 e 3.2. 

Durante todo o período de 
execução do ACT. 
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