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TERMO DE PARCERIA PARA DISPONIBILIZAÇÃO, 
SEM ÔNUS PARA O MUNICÍPIO, DE PLATAFORMA 
DE MONITORAMENTO COLABORATIVO, 
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BELO 
HORIZONTE E A EMPRESA REDISEG TECNOLOGIA 
S.A. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO:  01-030.577/20-71 
IJ: __________________________________________ 
 

 
O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.715.383/0001-40, 
estabelecido na Avenida Afonso Pena, 1.212, Centro, nesta Capital, doravante denominado 
PROPONENTE, neste ato representado pelo Secretário Municipal Segurança e Prevenção, 
Genilson Ribeiro Zeferino, e a empresa REDISEG TECNOLOGIA S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 
26.661.946.0001/92, com sede na Rua Paulo Freire de Araújo, 160, Estoril, Belo Horizonte – Minas 
Gerais, doravante denominada ADERENTE, neste ato representada por Bruno Henrique Viegas 
Mesquita celebram o presente TERMO DE PARCERIA, decorrente do Chamamento Público nº. 
002/2020, Processo Administrativo nº 01-030.577/20-71, realizado nos termos da Lei Federal 
8.666/93 e alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. Constitui objeto do presente instrumento a disponibilização, por parte da empresa 
ADERENTE, sem ônus para o Município, de Plataforma de Monitoramento Colaborativo, em 
nuvem, onde haverá imagens de terceiros, devidamente autorizados, e que visualizam ambiente 
público, o seu processamento através de analíticos, bem como a geração de alarmes. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA ADERENTE 
 
2.1. Implantar e disponibilizar, no Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte - COP-BH o 
acesso a Plataforma Colaborativa em nuvem, onde haverá imagens de terceiros, devidamente 
autorizados, e que visualizam ambiente público, o seu processamento através de analíticos, bem 
como a geração de alarmes. 
 
2.2. Permitir ao gestor da plataforma, a inserção e atualização da política de privacidade, a qual 
será disponibilizada para os usuários, cuja a leitura e aceite é condição para o acesso à mesma.  
 
2.3. Definir conjuntamente com a Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção - SMSP, o nome 
do projeto para ser divulgado ao público em geral. 
 
2.5. Prover suporte técnico de 2º (segundo nível), 8/5 (oito horas por dia, cinco dias por semana), 
por E-mail, chat ou telefone. O suporte técnico da solução deverá ser iniciado imediatamente após 
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a disponibilização da Plataforma Colaborativa, devendo ser mantido durante a vigência do 
contrato. 
 
2.6. Promover treinamento no software, para turmas limitadas a 10 alunos e 10 replicadores, 
abordando no mínimo:  
 

2.6.1. Configuração e parametrização da plataforma; 
 
2.6.2. Treinamento para até 10 replicadores em todas as funções de administração e gestão 
da plataforma;  
 
2.6.3. Treinamento em operação da plataforma e gestão de alertas; 
 
2.6.4. Operação assistida remota por 15 dias úteis. 

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 
3.1. Apoiar a ADERENTE para o alcance dos resultados previstos no objeto da presente parceria. 
 
3.2. Publicar o extrato desta parceria e respectivas alterações no Diário Oficial do Município (DOM). 
 
3.3. Realizar o monitoramento e avaliação da execução do objeto. 
 
3.4. Publicar a Plataforma Colaborativa no domínio “pbh.gov.br”. 
 
3.5. Cadastrar as empresas de segurança eletrônica que queiram adicionar imagens à Plataforma 
Colaborativa, conforme previsto no Edital de Chamamento Público nº. 002/2020. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA   
 
4.1. O prazo de vigência deste instrumento será de 12 (doze) meses contados de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado de comum acordo entre as partes, por iguais e sucessivos períodos, até o 
limite legal. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E COMPARTILHAMENTO 
PATRIMONIAL 
 
5.1. Não haverá repasse de recursos financeiros ou compartilhamento de qualquer outro recurso 
patrimonial por parte do Município. 
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CLÁUSULA SEXTA – DO ACESSO À INFORMAÇÃO E SUA DIVULGAÇÃO 
  
6.1. A Aderente 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 
contratual. 
 
6.1.1. A Aderente 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.  
 
6.1.2. A Aderente deve se assegurar 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. 
 
6.1.3. A Aderente não poderá se utilizar de informação, dados pessoais e/ou base de dados a que 
tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento contratual.  
 
6.1.4. A Aderente 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. 
 
6.1.5. A Aderente deverá notificar, imediatamente, a Contratante no caso de vazamento, perda 
parcial ou total de informação, dados pessoais e/ou base de dados.  
 
6.1.6. O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações descritas na presente cláusula, 
permanecerão em vigor após a extinção das relações entre a Aderente e o Proponente, bem como, 
entre a Aderente 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. 
 
6.1.7. O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula sujeitará a 
Aderente a processo administrativo para apuração de responsabilidade e, consequente, sanção, 
sem prejuízo de outras 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 
 
7.1. 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. 
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7.2. 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. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. A adesão ao projeto ocorreu na participação do Edital de Chamamento Público nº. 002/2020 da 
SMSP onde o ADERENTE declara serem verdadeiras as informações fornecidas. 

CLAUSULA NONA – DO FORO 

9.1 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 2 (duas) vias de igual 
teor e forma o presente instrumento. 

Belo Horizonte, _____ de _____  de 2022. 

Genilson Ribeiro Zeferino 
Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção 

Bruno Henrique Viegas Mesquita 
Rediseg Tecnologia S.A. 
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