
                                                                                                                                            
 

Processo Administrativo nº 15592/2019 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

TERMO DE FOMENTO Nº 028/2019 

 

Processo Administrativo nº 15592/2019 

 

TERMO DE FOMENTO Nº 028/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-ES E A ASSOCIAÇÃO 

EMPRESARIAL DE VIANA – AEV. 

 

O Município de Viana, CNPJ sob nº 27.165.547/0001-01, com sede na Avenida Florentino Ávidos, 01, Centro, 

Viana, ES neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Gilson Daniel Batista, brasileiro, casado, 

contador, portador do CPF/MF nº 074.544.707-07, residente e domiciliado na Avenida Guarapari, nº 27, bairro 

Areinha, Viana/ES, doravante denominado ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, e, de outro lado, Associação 

Empresarial de Viana – AEV, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, CNPJ sob n º 

03.286.832/0001-04, com sede na Rodovia BR 262, s/n, bairro Marcílio de Noronha, CEP: 29.135-320, Viana-ES, 

representada pelo seu presidente, Raphael Cassaro Machado, brasileiro, empresário, portador do CPF sob nº 

053.869.597-86, residente na Avenida Rio Branco, nº 932, Praia do Canto, Vitória- ES, CEP: 29.055-642, 

doravante denominado ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, resolvem celebrar o presente termo de 

fomento, regendo-se pelo disposto na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2.014, consoante o processo 

administrativo nº 15592/2019 e mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - O presente instrumento tem por objeto o empréstimo gratuito dos direitos de uso/acesso à plataforma de 

videomonitoramento em nuvem, oriundos do CONTRATO DE CESSÃO DE USO firmado entre a ASSOCIAÇÃO 

EMPRESARIAL DE VIANA e a Empresa Condcenter Comércio e Serviços de Tecnologia LTDA, conforme anexo I, 

deste ajuste; 

1.2 - A ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE VIANA, apresentará, no ato da assinatura deste ajuste, documento 

formal constando AUTORIZAÇÃO EXPRESSA pelo responsável legal da Empresa Condcenter Comércio e 

Serviços de Tecnologia LTDA, quanto à disponibilização/cessão de uso da plataforma de videomonitoramento 

em nuvem, ao MUNICÍPIO DE VIANA; 

1.3 - A autorização mencionada no item anterior será considerada parte integrante e indissociável deste acordo 

e a sua posterior revogação importará em rescisão imediata deste ajuste. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNCIONAMENTO 

2.1 - O uso e acesso à plataforma de videomonitoramento, garantirá ao MUNICÍPIO DE VIANA os seguintes 

princípios de funcionamento: 

a) Disponibilidade: acessível a qualquer hora e lugar do mundo, desde que esteja cadastrado à rede de 

internet; 

b) Fácil expansibilidade: permite inserção de novas câmeras IP’s, possibilitando expansão ilimitada de novos 

pontos no sistema em nuvem a qualquer momento; 

c) Segurança: redundância de gravação de imagens em pelo menos 03 localidades com endereços físicos 

distintos, dando garantia para que não haja perda de gravações; 
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d) Confiabilidade: não necessita de servidores ou gravadores de vídeo dentro da estrutura local, sendo todo o 

sistema em nuvem e contando com criptografia de 256 bits para dados (imagens) gravadas e protocolos de 

segurança para imagens ao vivo, além de autenticação de usuário e senha para acesso; 

e) Detecção automática de falhas: a solução ao detectar problemas, emitirá alertas quando uma câmera parar 

de enviar imagens, seja por problema no equipamento ou link; 

f) identificação dos locais das Câmeras instaladas: fácil visualização, pois permite marcar localização geográfica 

dos pontos e integração de coordenadas integradas no mapa do Google para visualização em mapa on line e 

abertura de mosaicos por câmeras de determinadas regiões; 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

3.1 - À ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE VIANA caberá: 

3.1.1 - Conceder gratuitamente, com anuência expressa da Empresa  Condcenter Comércio e Serviços de 

Tecnologia LTDA, o uso da plataforma de videomonitoramento em nuvem, o qual contemplará a utilização de 

solução de transmissão de dados via rede IP com plataforma 100% (cem por cento) em nuvem, e com acessos 

via WEB, permitindo o uso de aplicativos para Sistemas IOS e ANDROID, incluindo o uso de câmeras IP’s com 

capacidade de armazenamento local no caso de falha na internet, serviços de instalação, configuração e 

manutenção de todo o sistema; 

3.1.2 – Permitir o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno e do Tribunal de 

Contas aos processos, documentos e às informações relacionadas neste contrato, bem como aos locais de 

execução do respectivo objeto; 

3.1.3 - Responsabilizar-se exclusivamente pelo pagamento, funcionamento, instalação, manutenção, 

operacionalização e utilização das câmeras e da plataforma de videomonitoramento; 

3.1.4. – Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados ao uso 

da plataforma de videomonitoramento em nuvem, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da 

administração pública em casos de inadimplência da Comandante em relação ao referido pagamento, os ônus 

incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução; 

3.1.5 – Compartilhar dados que possam auxiliar a SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL no 

desenvolvimento de ações voltadas ao monitoramento e ao combate de ações criminosas; 

3.1.6 – Disponibilizar à SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL o acesso aos seus equipamentos de vídeo-

monitoramento no âmbito do Município de Viana. 

3.2 – Ao MUNICÍPIO DE VIANA caberá: 

3.2.1 – Responsabilizar-se pela garantia do uso da plataforma dentro de suas finalidades; 

3.2.2 - Custear as despesas referente a energia e internet de cinco postes contendo 4 câmeras cada um, para 

operacionalização e utilização da plataforma de vídeo-monitoramento; 

3.2.3 – Compartilhar dados que possam auxiliar as Polícias Militar e Civil do Estado do Espírito Santo no 

desenvolvimento de ações voltadas ao enfrentamento da violência, da criminalidade e demais informações 

sobre segurança pública, ressalvadas as protegidas por sigilo, as classificadas como restritas e as alheias aos 

propósitos institucionais 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

4.1 - Este Acordo, por si, não implica em compromissos financeiros entre as Partes.  
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CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA, DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO E DAS ALTERAÇÕES  

5.1 - Este Acordo entrará em vigor na data de sua assinatura e vigorará por 60 (sessenta) meses, podendo ser 

prorrogado mediante Termo Aditivo, a critério das partes; 

5.2 - Qualquer modificação, vedada a alteração do objeto, será estabelecida em Termo Aditivo, que se tornará 

parte integrante do presente instrumento, mediante a assinatura pelos representantes legais, para vigorar 

dentro do prazo de vigência deste Acordo. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO 

6.1 - O presente Acordo poderá ser rescindido por qualquer das partes desde que haja comunicação prévia e 

expressa, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.  

6.2 - Em caso de inadimplemento total ou parcial das responsabilidades assumidas, ou da paralisação das 

atividades constantes deste acordo e seus termos aditivos, será o mesmo rescindido de pleno direito, 

independentemente de aviso judicial ou extrajudicial. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS 

7.1 - Os casos omissos serão dirimidos entre as partes observada legislação em vigência. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO 

8.1. As partes elegem, de comum acordo, o Foro da cidade de Viana- Vara da Fazenda Pública Municipal, para 

dirimir quaisquer dúvidas resultantes do presente Contrato. 

 

E por estarem justos e avençados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na 

presença das testemunhas que abaixo subscrevem e tudo assistiram, para que produza os efeitos legais. 

 

Viana/ES, 23 de setembro de 2019. 

 

 

 

GILSON DANIEL BATISTA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

RAPHAEL CASSARO MACHADO 

PRESIDENTE DA AEV 

 

 

Testemunhas: 

________________________________ 

 

________________________________ 


