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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 
ESTADO DA BAHIA 

CNPI: 04.214419/0001 -05 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°1122/2019 

TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO N° 004/2020 

ACORDO DE COOPERAÇÃO MÚTUA QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BAHIA E o 

CONSEG- CONSELHO COMUNITÁRIO DE 
APOIO A SEGURANÇA DE LUIS EDUARDO 
MAGALHÃES-BAHIA 

O MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, pessoa jurídica de direito público, 

inscrito no CNPJ/MF sob O n° 04.214.419/0001-05, com sede a Rua José Ramos de Anchieta, 

Centro, CEP: 47.850-000 doravante designado CONCEDENTE, neste ato representado pelo seu 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal OZIEL ALVES DE OLIVEIRA, portador do da 

Carteira de Identidade n °  11.673.945-26, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF N°502.801.809-

00, residente ria cidade de Luís Eduardo Magalhães-BA, e a CONSEG-  CONSELHO 

COMUNITÁRIO DE APOIO A SEGURANÇA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-

BAHIA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o 11 °  

04.214.419/0001-05, sede na Rua Alcides Trento Junior. quadra 15, lote 18, s/n°. Bairro Jardim 

Imperial, CEP 47.850-000 neste Município, neste ato representado por seu presidente, RENATO 

JUNQUEIRA MEIRELLES PALMA, brasileiro, casado, portador da Carteira de identidade RG. 

N°617569 ME-SP, e inscrito no CPF/MF sob 11 °  761.757.668-49, residente e domiciliado à Rua 

Carlos Drumond de Andrade, n°986, Jardim Paraíso, CEP 47850-000 neste Município, doravante 

designado de PROPONENTE, resolvem celebrar o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO 

MÚTUA, mediante as condições estipuladas das cláusulas seguintes, conforme plano de trabalho 

do qual fica fazendo parte deste, independente de transcrição e o processo administrativo n° 

1122/2019. de 13 de dezembro de 2019, que contém os documentos ejustificativas pertinentes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DO OBJETO 

O presente Acordo de Cooperação Mútua fundamenta-se na Lei Federal ri °  8.666/93 e Lei 

n°13.019 de 07/2014. 	 v 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 04.214.419/0001 -05 

A presente parceria tem por objeto estabelecer a mútua cooperação entre o MUNICÍPIO e 
o CONSEG - LEM através da Implantação de Projeto de Vídeo Monitoramento Comunitário. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES 

1- Compete ao CONSEG-LEM: 

a) O CONSEG se responsabilizará a fazer a elaboração de Projeto Executivo e implantação 
do sistema de monitoramento de acordo com as seguintes especificações: 
b) Diagrama Topológico da solução de CFTV: os projetos deverão incluir o "Relatório de 
inspeção do local" de cada área de instalação, mencionando, entre outros: a existência de linha 
de visada livre e direta eventuais necessidades de construção ou adaptação da infraestrutura 
existente o "Croqui de Instalação", o qual deverá descrever, de forma gráfica e sucinta, onde e 
de que forma serão instaladas Memorial Descritivo, contendo: descrição dos materiais a 
serem utilizados, e suas características e quantitativos e formas de execução. O proprietário 
das câmeras privada deverá arcar com os valores correspondentes a estrutura e equipamento a 

ser instalado na sua exemplo (casa, comercio, fazenda, indústria etc.) deverá ser fornecido o 

login e senha de acesso as câmeras, para que as mesmas seja interligada ao CCO-Centro de 
Controle e Operações. 
c) A implantação das câmeras de vídeo monitorarnento em áreas privadas será de inteira 
responsabilidade do proprietário do local o qual a câmera será instalada, bem como as 
manutenções que necessitara realizar. As câmeras em áreas públicas serão de responsabilidade 
do poder público municipal, bem como as instalações, manutenções da rede de fibra óptica 
que pertence ao município. 
d) Comunicação dos Pontos de vídeo monitoramento com o CCO-Centro de Controle 
Operacional receberá as imagens de todas as câmeras instaladas, sendo que todos os pontos 
com cânieras estarão conectados Com o CCO desta cidade, através de sinal de transmissão de 
imagem e dados por fibra ótica e internet. A responsabilidade sobre esses serviços com 
comunicação via Internet (contratação, instalação, mensalidade e manutenção) será do 
proprietário que disponibilizará o acesso de suas câmeras privadas. 

e) O Conseg será responsável também em capitanear rio setor privado recursos financeiros e 
equipamentos para implantação de câmeras exclusivamente de natureza privada a ser 
interligadas no sistema de vídeo monitoramento no CCO-Centro de Controle e Operações, 
bem como auxiliar o setor privado em identificação dos pontos onde ser feito a instalação das 
câmeras privada 
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f) O CONSEG irá realizar a triagem de pessoas físicas e jurídicas que tenham interesse em ter 
a suas respectivas câmeras conectadas corri o sistema de vídeo monitoramento: 
g) O CONSEG será o responsável em fazer o elo entre a prefeitura municipal e as pessoas 
físicas e jurídicas interessadas em cooperar seja financeiramente ou com apoio, patrocino e 
doação de equipamentos a ser integrado como patrimônio de uso por parte da prefeitura 
milO ic i pai. 

h) São de responsabilidade do Município de Luís Eduardo Magalhães: Adotar providências no 
sentido de manter em perfeito funcionamento o sistelna de vídeo monitoramento por câmeras, 
instaladas nos espaços públicos de cada local; Toda solicitação de serviço será realizada por e-
mau, telefone, através da equipe de trabalho do CCO-Centro de Controle e Operações; 
i) Desmontar e reinstalar equipamentos dos pontos e das centrais de vídeo Inonitoramento, 
sempre que necessário ou sob a demanda; Em caso de sinistros 011 vandalismos, recolher todos 
os equipamentos danificados do ponto de vídeo Inonitoramento com relatório circunstanciado; 
Nas operações de desmontagem, remanejamento e reilistalação, os equipalilelitos serão 
adequadamente embalados e, se for o caso, transportados para guarda em local indicado pelo 
CCO: 
j) Prestar consultoria e realizar as configurações para permitir a implementação e agregação 
de novos serviços e equipamentos ao sistema de vídeo monitoramento, sejam aqueles 
adquiridos pelo setor privado ou aqueles oriundos de outros fornecedores ou clientes da 
Segurança Pública; 
k) Verificar se os equipamentos fornecidos e os serviços realizados por outras empresas no 
sistema mantido pela prefeitura municipal e o CONSEG, estão de acordo e correspondem com 
os especificados. 

1) Elaborar diretrizes dos programas a serem desenvolvidos; 
m) Fazer constar a logornarca do Município em todas as divulgações referentes a este Termo 
de Fomento e Cooperação; 

ri) Divulgar na internet em locais visíveis de sedes sociais e dos estabelecimentos em que 
exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a Administração pública: 

II - Compete ao MUMCIÍPIO: 

a) Adotar providências no sentido de manter em perfeito funcionamento o sistema de vídeo 
monitorarnento por câmeras, instaladas nos espaços públicos e privados de cada local; Toda 
solicitação de serviço será realizada por e-mail, telefone, através da equipe de trabalho do 
CCO-Centro de Controle e Operações; 
b) Desmontar e reinstalar equipamentos dos pontos e das centrais de vídeo monitoramento, 
sempre que necessário ou sob demanda; 
c) Em caso de sinistros ou vandalismos, recolher todos os equipamentos danificados do ponto 

de vídeo Inonitoralnento com relatório circunstanciado; Nas operações de desmontagem, 
relnanejamento e reinstalação, os equipamentos serão adequadamente embalados e, se for o 
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d) Prestar consultoria e realizar as configurações para permitir a implementação e agregação 

de novos serviços e equipamentos ao sistema de vídeo monitorarnento, sejam aqueles 

adquiridos pelo setor privado ou aqueles oriundos de outros fornecedores 011 clientes da 

Segurança Pública: 

e) Verificar se os equipamentos fornecidos e os serviços realizados por outras empresas no 

sistema mantido pela prefeitura municipal e o CONSEG, estão de acordo e correspondem com 

os especificados. 

f) Promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceira, lia 

fiscalização da execução do Acordo de Cooperação, recomendando ao Proponente, a qualquer 

tempo e se necessário, as providencias que deverão ser tomadas para o perfeito cumprimento 

das cláusulas ajustadas 

g) Comunicar o responsável legal da Instituição com antecedência toda alteração que se fizer 

necessária: 

li) Publicar no Diário Oficial o extrato deste Termo de parceria no prazo determinado pelo 

art. 61, parágrafo único da Lei Federal n ° 8.666/93. 

RESPONSABILIDADE DO SETOR PRIVADO: 

a) Responsabilidade do proprietário do local privado, a contratação de ruão-de-obra 

especializada para execução dos serviços a serem contratados e o fornecimento de peças e 

componentes para reposição: 

b) Efetuar limpeza de todos os equipamentos em especial das lentes das câmeras: Efetuar 

limpeza das cúpulas das câmeras sempre que for solicitado pelo CCO-Centro de Controle e 

Operações: 

e) Efetuar lubrificação dos mecanismos que dela necessitem, conforme recomendações dos 

- 	 fabricantes: 

d) Efetuar ajustes de alinhamento e do campo visual das câmeras: 

e) Medir tensão e corrente de saída dos nobreaks nos quais estão ligados os e1Iipamentos: 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO 

As atividades decorrentes da presente Parceira serão executadas fielmente pelos 

participes, de acordo com suas cláusulas. respondendo cada um pelas consequências de sua 

inexecução total ou parcial. 

As ações relacionadas à execução das atividades objeto desta parceria dar-se-ão 

conforme cronograma de execução, preliminarmente acordado entre os participes, e aprovado pelo 

MUNICÍPIO e o CONSEC-LEM. 
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A despesa decorrente desta Parceria por parte do MUNICÍPIO correrá a conta da 
dotação orçamentária seguinte: 

ÓRGÃO/ UNIDADE: 02.12.000 - SEC. MUN. DE SEG., ORDEM PÚBLICA E 
TRÂNSITO 

PROJETO/ATIVIDADE: 
06.122.038.2061 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, 
ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO 
FONTE DE RECURSO: 00— RECURSOS ORDINÁRIOS 

ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

VALOR ESTIMADO: R$1.080.000,00 

Não haverá transferência voluntária de recursos financeiros entre os partícipes para a execução do 
presente Acordo de Cooperação Mútua. As despesas necessárias à plena consecução do objeto 
acordado, tais como: pessoal, deslocamentos, comunicação entre os órgãos e outras que se fizerem 
necessárias, correrão por conta das dotações específicas constantes nos orçamentos dos partícipes. 
Os serviços decorrentes do presente termo serão prestados em regime de cooperação mútua, não 
cabendo aos partícipes quaisquer remunerações pelos mesmos. 

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO 

O Município designa a servidora Eleny Correia dos Santos - matrícula n° 9304 doravante 
denominadas Gestoras da Parceria, para acompanhar e fiscalizar a execução do presente. 

Parágrafo único - Cabe as Gestoras da Parceria: 

a) Anotar em registro próprio as ocorrências relativas à execução da parceria; 
b) Dar imediata ciência a seus superiores dos incidentes; 
e) Adotar, junto a terceiros, as providencias para a regularidade da execução da parceria; 

d) Esclarecer as dúvidas do Proponente, solicitando ao setor competente, se necessário, 

parecer especialista; 

e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação 
financeira da parceria; 

f) Acompanhar a relação entre os resultados buscados e atingidos e; 
g) Outras ações de fiscalização. 
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O prazo de vigência do presente Acordo de Cooperação terá início em 03 de fevereiro de 

2020 e término em 3 1 de dezembro de 2020. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO 

Este Acordo de Cooperação poderá ser alterado em qualquer de suas cláusulas e 

disposições, exceto quanto ao seu objeto, mediante Termo Aditivo, de comum acordo entre as 

partes, desde que tal interesse seja mallifestado, previamente, por escrito. 

CLÁUSULA OITAVA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 

A denúncia ou rescisão deste Acordo de Cooperação poderá ocorrer a qualquer tempo, por 

iniciativa de qualquer um dos partícipes, mediante notificação, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias. 

Parágrafo Único - Constituem motivo para rescisão de pleno direito o inadimplemento de 

quaisquer de suas cláusulas, o descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente ou a 

superveniência de norma legal ou fato que tome material ou formalmente inexequível, imputando-

se aos partícipes as responsabilidades pelas obrigações. 

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO 

A publicação do presente Acordo de Cooperação será providenciada pelo MUNICÍPIO. 

no Diário Oficial próprio, em conformidade com o que estabelece o parágrafo único do art. 61, da 

lei n °  8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A prestação de contas final deverá ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

contados do término da vigência. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DISPOSIÇÃO GERAL 

O servidor que vier a ser colocado à disposição, em função deste Acordo de Cooperação 

Mútua, não terá qualquer vínculo funcional permanente ou empregatício com o convenente 

cessionário, mantendo, na sua inteireza, o seu vin ulo funcional estatutáriocom o nvenente 

cedente. 	 ( 
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A solicitação de disposição, devolução ou permuta do servidor, nos termos do presente 

termo, processar-se-á. mediante ofício entre as partes convenentes. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO 

Fica eleito o foro da comarca de Luís Eduardo Magalhães. BA, para dirimir qualquer 
dúvida ou litígio que porventura possa surgir da execução deste acordo, com expressa renúncia de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E. por estarem assim, justas e acordadas, firmam este termo em 5 (cinco) vias de igual teor 

e forma, comprometendo-se a cumprir e a fazer cumprir, por si e por seus sucessores, em juízo ou 

fora dele, tão fielmente corno nele se contém na presença das testemunhas abaixo, para que 
produza os devidos e legais efeitos. 

Luís Eduardo Magalhães- Bahia. 03 de fevereiro de 2020.

TO . EIRELLE~ PALMA OZIE 
7toMuntpai 	 PresidentecOLE 

DANILARES DA SILVA 
Secretário Municipal de Segurança 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 04.214.419/0001-05 

PLANO DE TRABALHO PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS 

1 - DADOS CADASTRAIS 

Órgão/Entidade Proponente: CNPJ: 
CONSELHO COMUNITARIO DE APOIO A SEGURANÇA DE 11.186.849/0001-18 
LUIS EDUARDO MAGALÃES-BAHIA  

Endereço do proponente: 
Rua Alcides Trento Júnior, sin, quadra 15, letra 15, Jardim Imperial  

Cidade: UF: CEP: DDD/Telefone: 
Luis Eduardo Magalhães BA 47850-000 (77) 99874-0004 

Nome do Responsável: CPF: 
Renato Junqueira Meireles Palma 761.757.668-49 

RG / Órgão Exp.: Cargo: Função: Matrícula 
617569 SSP-SP Presidente Presidente 

Endereço Residencial do Responsável legal: CEP: 
Rua Carlos Drummond de Andrade, 986, Jardim Paraiso, Luis 47.850-000 
Eduardo Magalhães-Bahia  

2 - OUTROS PARTÍCIPES 

Órgão/Entidade Proponente: CNPJ: 

Endereço: 

Cidade: 11 F: CEP: DDD/Telefone: 

Nome do Responsável: CPF: 

RG / Órgão Exp.: Cargo: Função: Matrícula 

Endereço Residencial do Responsável legal: CEP: 

3 - DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO 

Título do Projeto: 

Implantação do Projeto de Vídeo Monitoramento Comunitário 
Período de Execução 

Início: Término: 
0110212020 3111212020 

Identificação do Objeto: 

Projeto monitoramento de câmeras na cidade de Luis Eduardo Magalhães-Bahia 

Rua José Ramos de Aiichieta. 187, Jd. Primavera, Fone: 77 3628-9000 - Luís Eduardo Magalhães-BA 
e-mail: prefeitura a pmlem.ba.gov.br  - CEP 47.80-000. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 04.214.419/0001-05 

PLANO DE TRABALHO PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS 

Justificativa: 
A ação do Estado na prevenção e combate aos crimes e infrações penais requer cooperação 

e interação entre os diversos órgãos e instituições. A Estratégia articula políticas de segurança com 
ações sociais: prioriza a prevenção e busca atingir as causas que levam à violência, sem abrir mão 
das estratégias de ordenamento social e segurança pública, lembrando que estados, municípios e a 
própria comunidade, as quais formam a base aplicativa operacional, podem garantir a realização 
destas ações no Estado firmando convênios, contratos, acordos e consórcios com municípios, 
organizações não governamentais e organismos internacionais. Com  este projeto, os órgãos de 
Segurança Pública de Luís Eduardo Magalhães poderão contar com sistemas de vídeo 
monitoramento que possibilitam o monitoramento e vigilância das áreas com maior incidência de 
crimes tais como tráfico, roubo a pessoas e veículos, contrabando e outros, auxiliando de forma 
relevante no controle e redução da criminalidade, bem como, no aumento da sensação de segurança 
na população residente no município. 

4 - OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES 

COMPETE A INSTITUIÇÃO: 
e O CONSEG se responsabilizará a fazer a elaboração de Projeto Executivo e implantação 

do sistema de monitoramento de acordo com as seguintes especificações: 
e Diagrama Topológico da solução de CFTV; os projetos deverão incluir o "Relatório de 

inspeção do local" de cada área de instalação, mencionando, entre outros: a existência de linha de 
visada livre e direta; eventuais necessidades de construção ou adaptação da infraestrutura existente; 
o "Croqui de Instalação", o qual deverá descrever, de forma gráfica e sucinta, onde e de que forma 
serão instaladas; Memorial Descritivo, contendo: descrição dos materiais a serem utilizados, e suas 
características e quantitativos e formas de execução. O proprietário das câmeras privada deverá 
arcar com os valores correspondente a estrutura e equipamento a ser instalado na sua exemplo 
(casa, comercio, fazenda, indústria etc) deverá ser fornecido o login e senha de acesso as câmeras, 
para que as mesmas seja interligada ao OCO-Centro de Controle e Operações. 

e A implantação das câmeras de vídeo monitoramento em áreas privadas, será de inteira 
responsabilidade do proprietário do local o qual a câmera será instalada, bem como as manutenções 
que necessitara realizar. As câmeras em áreas públicas serão de responsabilidade do poder público 
municipal, bem como as instalações, manutenções da rede de fibra óptica que pertence ao 
município. 

e Comunicação dos Pontos de vídeo monitoramento com o CCO-Centro de Controle 
Operacional receberá as imagens de todas as câmeras instaladas, sendo que todos os pontos com 
câmeras estarão conectados com o COO desta cidade, através de sinal de transmissão de imagem e 
dados por fibra ótica e internet. A responsabilidade sobre esses serviços com comunicação via 
Internet (contratação, instalação, mensalidade e manutenção) será do proprietário que disponibilizará 
o acesso de suas câmeras privadas. 

e O Conseg será responsável também em capitanear no setor privado recursos financeiros 
e equipamentos para implantação de câmeras exclusivamente de natureza privada a ser interligadas 

Rua José Ramos de Aiichieta. 187, M. Primavera, Fone: 77 3628-9000 LLIÍS Eduardo Magalliães-BA 

e-mail: prefeitura a pmlem.ba.gov.br  - CEP 47.850-000. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 04.214.41910001-05 

PLANO DE TRABALHO PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS 

no sistema de vídeo monitoramento no COO-Centro de Controle e Operações, bem como auxiliar o 
setor privado em identificação dos pontos onde ser feito a instalação das câmeras privada; 

• 	O CONSEG irá realizar a triagem de pessoas físicas e jurídicas que tenham interesse em 
ter a suas respectivas câmeras conectadas com o sistema de vídeo monitoramento; 

• O CONSEG será o responsável em fazer o elo entre a prefeitura municipal e as pessoas 
físicas e jurídicas interessadas em cooperar seja financeiramente ou com apoio, patrocino e doação 
de equipamentos a ser integrado como patrimônio de uso por parte da prefeitura municipal. 

• São de responsabilidade do Município de Luis Eduardo Magalhães: Adotar providências 
no sentido de manter em perfeito funcionamento o sistema de vídeo monitoramento por câmeras, 
instaladas nos espaços públicos de cada local; Toda solicitação de serviço será realizada por e-mail, 
telefone, através da equipe de trabalho do OCO-Centro de Controle e Operações; 

• Desmontar e reinstalar equipamentos dos pontos e das centrais de vídeo monitoramento, 
sempre que necessário ou sob demanda; Em caso de sinistros ou vandalismos, recolher todos os 
equipamentos danificados do ponto de vídeo monitoramento com relatório circunstanciado; Nas 
operações de desmontagem, remanejamento e reinstalação, os equipamentos serão 
adequadamente embalados e, se for o caso, transportados para guarda em local indicado pelo OCO; 

• Prestar consultaria e realizar as configurações para permitir a implementação e 
agregação de novas serviços e equipamentos ao sistema de vídeo monitoramento, sejam aqueles 
adquiridos pela setor privado ou aqueles oriundos de outros fornecedores ou clientes da Segurança 
Pública 

• Verificar se os equipamentos fornecidos e os serviços realizados por outras empresas no 
sistema mantido pela prefeitura municipal e o CONSEG, estão de acordo e correspondem com os 
especificados. 

• Elaborar diretrizes dos programas a serem desenvolvidos; 
• Fazer constar a logomarca do Município em todas as divulgações referentes a este 

Termo de Fomento e Cooperação; 
• Divulgar na internet em locais visíveis de sedes sociais e dos estabelecimentos em que 

exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a Administração pública 

COMPETE AO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES: 

• Adotar providências no sentido de manter em perfeito funcionamento o sistema de vídeo 
monitoramento por câmeras, instaladas nos espaços públicos e privados de cada local; Toda 
solicitação de serviço será realizada por e-mail, telefone, através da equipe de trabalho do COO-
Centro de Controle e Operações; 

• Desmontar e reinstalar equipamentos dos pontos e das centrais de vídeo 
monitoramento, sempre que necessário ou sob demanda; 

• Em caso de sinistros ou vandalismos, recolher todos os equipamentos danificados do 
ponto de vídeo monitoramento com relatório circunstanciado; Nas operações de desmontagem, 
remanejamento e reinstalação, os equipamentos serão adequadamente embalados e, se for o 
caso, transportados para guarda em local indicado pelo CCO; 

• Prestar consultaria e realizar as configurações para permitir a implementação e 
agregação de novos serviços e equipamentos ao sistema de vídeo monitQramento, sejam aqueles 

Rua José Ramos de Atichieta, 187, Jd. Primavera, Fone: 77 3628-9000 - Luís Eduardo Magalhães-BA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 04.214.419/0001-05 

PLANO DE TRABALHO PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS 

adquiridos pelo setor privado ou aqueles oriundos de outros fornecedores ou clientes da Segurança 
Pública; 

• Verificar se os equipamentos fornecidos e os serviços realizados por outras empresas no 
sistema mantido pela prefeitura municipal e o CONSEG, estão de acordo e correspondem com os 
especificados. 

• Promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceira, na 
fiscalização da execução do Acordo de Cooperação, recomendando ao Proponente, a qualquer 
tempo e se necessário, as providencias que deverão ser tomadas para o perfeito cumprimento das 
cláusulas ajustadas; 

• Comunicar o responsável legal da Instituição com antecedência toda alteração que se 
fizer necessária; 

• Publicar no Diário Oficial o extrato deste Termo de parceria no prazo determinado pelo 
art. 61, parágrafo único da Lei Federal n° 8.666/93. 

RESPONSABILIDADE DO SETOR PRIVADO: 

• 	Responsabilidade do proprietário do local privado, a contratação de mão-de-obra 
especializada para execução dos serviços a serem contratados e o fornecimento de peças e 
componentes para reposição; 

• 	Efetuar limpeza de todos os equipamentos em especial das lentes das câmeras; Efetuar 
limpeza das cúpulas das câmeras sempre que for solicitado pelo CCO-Centro de Controle e 
Operações; 

• 	Efetuar lubrificação dos mecanismos que dela necessitem, conforme recomendações 
dos fabricantes; 

• 	Efetuar ajustes de alinhamento e do campo visual das câmeras; 
• 	Medir tensão e corrente de saída dos nobreaks nos quais estão ligados os equipamentos; 

5 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase) 
Eta 

pai  
Indicador Físico Duração 

Me Fa Especificação Unida Quantida Início Término 
ta se de de  
01 Implantação 	do 	Projeto 	de 	vídeo un 11 25101120 31112120 

Monitoramento Comunitário 20 20 

01 Implantação 	de 	câmaras 	para 	atender 	ao um 500 01/02120 31/12/20 
Programa 	de 	Vídeo 	de 	monitoramento 20 20 
comunitário 	no 	Município 	de 	Luís 	Eduardo 
Magalhães (através Câmaras fornecidas pelo 
setor privado) 

02 Disponibilização 	de 	10 	(dez) 	servidores, Mês 11 01/02/20 31/12/20 
guardas municipais, 	na prestação e serviço 20 20 

Rua José Ramos de Anchieta. 187, Jd. Primavera. Fone: 77 3628-9000 - Luís Eduardo Magalhàes-BA 
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PLANO DE TRABALHO PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS 

(241-1) no COO. 

03 Manutenção do COO- Centro de Controle de mês 11 01/02/20 31/02/20 
Operações 	(câmaras, 	equipamentos 	e 20 20 
mobiliário) 

04 Aquisição 	de 	Equipamentos 	(câmeras, 	tvs, mês 11 01/02/20 31/02/20 
computadores.. etc) 	e 	Programas 	(soltware 20 20 
voltados para área de segurança)  

OBS: NÃO HAVERÁ REPASSE DE VALORES 

6 - PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00) 

Natureza da Despesa Valores Participantes Valor Total do 

Código Especificação Concedente Convenente Convênio 

Implantação de câmaras para atender 
ao 	Programa 	de 	Vídeo 	de 
monitoramento 	comunitário 	no 
Município 	de 	Luís 	Eduardo 
Magalhães 	(através 	Câmaras 
fornecidas pelo setor privado) 

Disponibilização 	de 	10 	(dez) R$ 780.000,00 R$ 780.000,00 
servidores, 	guardas 	municipais, 	na 
prestação e serviço (241-1) no OCO. 

Manutenção 	do 	OCO- 	Centro 	de R$ 70.000,00 R$ 70.000,00 
Controle 	de 	Operações 	(câmaras, 
equipamentos e mobiliário) 

Aquisição 	de 	Equipamentos R$ 230.000,00 R$ 230.000,00 
(câmeras, tvs, computadores.. .etc) e 
Programas 	(soltware 	voltados 	para 
área de segurança)  
Total Geral R$ - R$ 

1.080.000,00  1.080.000,00 

7— CRONOGRAMA DE DESENBOLSO (R$ 1.00) 
Meta 1 1  Mês 21  Mês 30  Mês 40  Mês 50  Mês 60  Mês 
01 
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PLANO DE TRABALHO PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS 

8— DECLARAÇÃO DO PROPONENTE 
Na qualidade de representante legal, declaro para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Luís 
Eduardo Magalhães BA, os efeitos e sob penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou 
situação de inadimplência com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, Direta e Indireta, 
para atender o Plano de Trabalho, sob as penas do artigo 299 do Código Penal. 

Luís Eduardo Magalhães, BA, / U,  de ./.2J 	de 2020, 

• 	 / 

Ç 
Fenato Junqueira Meirelles - Palma 

Conselho comunitário de apoio a segurança de Luis Eduardo Magalhães-Bahia 

9— DECLARAÇÃO DO CONCEDENTE 

Aprovo, na qualidade de ordenador de despesa da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães, 
na forma deste plano de trabalho, conforme o disposto nos artigos 16 e 25 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal - LC n 1 101/2000, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual do presente 
exercício. 

Luís Eduardo Magalhães BA, t de 	T de 2020. 

OziLps de Oliveira 
Prefeito M Øial de Luís Eduardo Magalhães 
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1 	 Sexta-feira 7 de Fevereiro de 2020 Ano V NO 1644 

Esta edicão encontra-se no site oficial deste ente 

Prefeitura Municipal de 
Luís Eduardo Magalhães publica: 

• Aviso de Licitação Pregão Presencial N° 01512020. - Objeto: 
Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos de 
sonorização profissional e painel de LED, para atender a demanda de 
eventos promovidos pela prefeitura municipal de Luís Eduardo 
Magalhães/BA. 

• Extrato de Acordo de Cooperação N 1004/2020 Processo 
Administrativo N°112212019. (CONSEG Conselho Comunitário de Apoio 
a Segurança de Luís Eduardo Magalhães) 
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Sexta-feira 
7 de Fevereiro de 2020 	 Luís Eduardo Magalhães 	MUNiCiPO 2- Ano V - N°1644 

Licitações 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALN' 015/2020. 

A Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães toma público que realizará licitação na 
modalidade Pregão Presencial n° 015/2020, objetivando aContratação de empresa 
especializada em locação de equipamentos de sonorização profissional e painel de lcd, 
para atender a demanda de eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Luís 
Eduardo Magalhães/BA. A sessão de abertura será no dia 21 de Fevereiro de 2020, às 
08:30 horas (horário local), no Setor de Licitações e Contratos, situado à Rua José 
Ramos de Anchieta, n° 225, Bairro Jardim Primavera, Luís Eduardo Magalhães/BA. O 
Edital estará disponível no seguinte site: 
http :/portaldatransparencia. luiseduardomagalhaes.ba.gov.br/licitacoes/ . Quaisquer 
informações disponíveis através do e-mail: licitacaoâprnlein.ba.go'.br ou pelo telefone 
(77) 3628-9051. Luís Eduardo Magalhães - BA, 07 de Fevereiro de 2020. Jimmy Vance 
Bezerra Campos - Pregoeiro. 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TZCCWWXTF5KVHTDUYWGW4W 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 
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MUNÍCPO 	Luís Eduardo Magalhães 	7de Fevereiro de202ü 
3 - Ano V - N° 1644 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES 

CNPJ: 04214.419/0001-05 

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO 

Acordo de Cooperação n°00412020 
Processo Administrativo n°1122/2019. 

Celebram: CONSEG Conselho Comunitário de Apoio a Segurança deLuís Eduardo 
Magalhães 	Município de Luís Eduardo Magalhàes BA. 

Objeto:Aprcscnte parceria tem por objeto estabelecer a mútua cooperação entre o 
Município e o CONSEG-LEM através da Implantação do Projeto de Vídeo Monitorarnento 
Comunitário. 

Data de assinatura: 0302 2020, 

Vigência: 31/12/2020 

Rua José Ramos de Anchieta, 0 187, Jardim Primavera, Fone: 77 3628-9000 - Luís Eduardo Magalhães-BA 

e-mail: prefeitura@pmlem.ba.gov.br — CEP 47.850-000. 
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