
MINISTERIO DA SAUDE
INSTITUTO NACIONAL DE CANCER
JOSE ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA

PROCESS0 25.410.001.607/2016
CONTRATO NO 073/2017

CONTRATO DE COMODATO DE EQUiPAmENTOS,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A FIRMA CINCO -
CONrIAN9A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., E A
UNIAO. POR INTERMEDIO DO INSTITUTO NACIONAL
DE CANCER JOSE ALENCAR GOMES DA SILVA
INCA

Aos 14(quatorze) dias do m6s de agosto de 2017, presented de um lada a forma CINCO
CONFtANgA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., sediada na VP 2D S/N. Quadra 4, Modulo
8, Distrito Agroindustrial - An6polis/GO, CEP: 75.132.045, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Juridica do Minist6rio da Fazenda sob o n ' 05.075.964/0001-12. neste ato
representada por sua Procuradora, Sra. Carolina Conrado da Silva, portadora da carteira de
identidade n ' 10718897-le C.P.F. n ' 833691981-34. doravante denominada COMODANTE,
e, do outro lada, a Uniao, por interm6dio do INSTITUTO NACIONAL DE CANCER JOSE
ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA. do Minist6rio da SaOde. inscrito no Cadastro Nacional
de Pessoa Juridica do Minist6rio da Fazenda sob o n ' 00.394.544/0171-50, situado na Praia
Cruz Vermelha n ' 23 - 3' andar, nesta cidade, CEP: 20:231-130, neste ato representado por
sua Diretora, Dra. ANA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA, instituida pda Portaria n '
1 .947, publicada no Diirio Oficial da Uniio de 29 de setembro de 2016, inscrita no CPF sob
o n ' 963.203.627-15, portadora da carteira de identidade n ' 736.238-37, expedida pelo IFP-
RJ, doravante denominada COMODATARIA, firmam entre sio presente contrato de
comodato, sujeitando-se as panes ds normas disciplinares do C6digo Civil Brasileiro, da Lei
n' 8.666/93 e demais legislag6es aplicaveis a esp6cie, mediante as seguintes cldusulas e
condig6esn

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A COMODANTE cede ao COMODATARIO, nos termos do artigo 579 e seguintes do C6digo
Civil vigente, de 67 (sessenta e sete) Equipamentos Portateis(Bair Hugger) para sistema
de controle de hipotermia por direcionado, com filtro de ar de aproximadamente 0.25
micras, modelo 750, devidamente calibrados e identificados, para uso com MANTA
ADULTO P/CORPO INTEIRO P/ USO EM CUIDADOS INTENSIVOS E OUTROS
acompanhados de manual operacional em idioma portugu6s e manual de servigo/t6cnico,
conforms especificagao descrita na proposta comercial e no edital de licitagao. doravante
denominados EQUIPAMENTO, de sua propriedade, cujos nOmeros e series servo
discriminados em nota fiscal de empr6stimo, que passara a fazer parte integrante do
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAgAO DO EQUIPAMENTO
Para utilizagao no EQUIPAMENTO, o COMODATARIO, obriga-se a adquirlr os produtos
constantes da proposta comercial da COMODANTE, datada de 25/07/2017, e da Ata de
Registro de Pregos 073/2017, obedecidas is condig6es estipuladas na proposta de pregos.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS 0BRIGAQ6ES DO COMODATAR10
Disponibilizar em suas Unidades, instalag6es e16tricas adequadas is
requeridas e com capacidade compativel para a instalagao do EQUIPAMENTO

Abster-se de efetuar qualquer typo de reparo no EQUIPAMENTO, bem como toda e
manutengao que se fizer necessaria, que ficario a cargo da COMODANTE.
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Responsabilizar-se pele suporte t6cnico para o pleno funcionamento do EQUIPAMENTO, que
inclui, sem qualquer 6nus para a COMODAT.ARIA, sua instalagao, treinamento inicial e
regular dos usuirios, execugao das manuteng6es corretivas, preventivas e calibragao. eassessoria cientifica

Prover treinamento da equipe de usuarios, como acima previsto, em quantidade e frequ6ncia
suficientes, de modo a capacitar os profissionais envolvidos na utilizagao do EQUIPAMENTO
cobrindo todos os turnos e unidades assistenciais contempladas pele EQUIPAMENTO
disponibilizado em comodato. Deverg ser prevista pda COMODANTE a execugao do
treinamento dos usudrios em tempo oportuno e antecipado em relagao a efetiva entrada do
EQUIPAMENTO em uso na rotina assistencial, com vistas a assegurar a capacitagao dos
usudnos e a mitigar riscos para os pacientes. A agenda de treinamento deveri ser
apresentada pda COMODANTE aos Gerentes de Enfermagem das unidades assistenciais
com vistas a avaliagao e a aprovagao

Substituir o EQUIPAMENTO inoperante em caso de defeito, por outro, de mesma
caracteristica, em um puzo mdximo de 24 horan, de modo a nio interferir na retina do
procedimento m6dico do COMODAT.ARLO

Realizar manutengao preventiva no EQUIPAMENTO conforms periodicidade recomendada
pele .fabricante, mediante visitas com periodicidade minima semestral. valendo a
periodicidade que for menor

Responder por todos os custos relacionados a troca de pegas no EQUIPAMENTO. de car6ter
corretivo e preventive, incluindo os casos de falhas fortuitas relacionadas a possivel variagao
na rede e16trica ou impericia no uso. '''' '' - -'

Registrar today as visitas de ordem t6cnica para manutengao ou inspegao do
EQUIPAMENTO. formalizando-as atrav6s de um documents (ordem de serviQO e/ou "check
list"), que deverg ser entregue a Divisio de Engenharia Clinica do INCA ao final do senlgo

dentificar o EQulPAMENTO, ao final de cada manutengao preventiva, com etiqueta coX&tndo
no minima as informag6es: data da execugao, data da pr6xima visita (validade), nod\Buda
empresa que revisou o equipamento e rubrics do executante. A etiqueta deverd ser a plj;\a
d'agua ou estarprotegida(ex. adesivotransparente). ' ' ' '' - ' ;V
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Se durante a vig6ncia do contrato houver mudangas t6cnicas no aparelho (langamento de
novos modelos) deverd ser feita a troca casa haja interesse do INCA
A chamada para assist6ncia t6cnica corretiva sera feita por telef one ou fax durante o
expediente comercial e por telefone nos outros periodos

O EQUIPAMENTO cedido ao COMODATARIO deveri estar acompanhado de
Catalogo com informag6es t6cnicas e manuais t6cnicos dos equipamentos a serem
utilizados no processo de fornecimento (na lingua portuguesa do Brasil)I
Carta de entrega constando todos os dados do EQUIPAMENTO (fabricante. modelo
nOmero de s6rie)
Dados da COMODANTE (razao social, endereQO) e CNPJ/MFI
Nome da pessoa de contato comercial
Nome da pessoa de contato para assist6ncia t6cnica
Telefones de contato digrio e telefones de contato para final de semana e feriadol
Programa de manutengao preventiva (cronograma anual de visltas e "check list")

Responsabilizar-se por qualquer suspensao da retina do procedimento m6dico do
COMODATARIO motivada peta falta do EQUIPAMENTO, por um periodo superior a 24 horan,
o que implicara a notificagao a administragao superior competente para provid6ncias cabiveis
Dentre as provid6ncias a serem adotados estio os descontos parcial ou total da fatura relativa
ao fornecimento do produto.

Responsabilizar-se por quaisquer acidenles, sinistros ou d8nos que possam acontecer com
seu EQUIPAMENTO, pois o COMODATARIO nio oferece seguro para tal cobertura

Manter, em condigao regular e
permanecerem em estoque no INCA

normal. a cessio mediante comodato, enquanto
os produtos adquiridos para uso no EQUIPAMENTO

Durante a vig6ncia da cessio do EQUIPAMENTO, sera avaliado o suporte t6cnico prestado
peso COMODATARIO, bem como, o.desempenho do EQUIPAMENTO. As nio conformidades
serif comunicadas ao COMODATARIO pda Divisio de Engenharia Clinica do INCA. Caso
as nio conformidades nio sejam corrigidas nos prazos estabelecidos, implicara na notificagao
a administragao superior competente para provid6ncias cabiveis

Fornecer estabilizador ou nobreak para o EQUIPAMENTO que o exija como acess6rio, em
nu'mero compativel com a quantidade de equipamentos, em conformidade com a carga do
EQUIPAMENTO e seus perif6ricos

O COMODANTE deveri fazer o recolhimento do EQUIPAI
ser informado pelo Servigo de Patrim6nio, atrav6s de carta

ENTO no puzo de 20 dias ap6s
sobre a sua liberagao.

A CONTRATADA deveri seguir as normas do INCA para circulagao de material e trinsito de
pessoal nas suas instalag6es.

A CONTRATADA deveri responsabilizar-se por todas as despesas referentes a impostos,
taxas, encargos sociais e trabalhistas, inclusive o custo comercial inerentes ao objeto da
licitagao

CLAUSULA SEXTA - DA VIG£NCIA
o puzo do presente contrato teri inicio na data de sua assinatura e vigorara at6 01/08/2013(
data de t6rmino de vig6ncia da Ata de Registro de Pregos do Pregao Eletr6nico n ' 087/201
ou enquanto permanecerem em estoque no INCA, os produtos adquiridos para uso nox$
EQUIPAMENTO, podendo este contrato ser rescindido antes, desde que a Ata de Registro
de Pregos sega igualmente rescindida. /



CLAUSULA SETIMA - DAS ALTCnAQOCS
Quaisquer alterag6es ou revis6es do objeto e obrigag6es estabelecidas neste contrato
deverio ser formalizadas mediante lavratura de correspond6nte Termo Aditivo, resultante do
consenso entre as panes.

CLAUSULA OITAVA - DA PUBLICA9AO
O presente Contrato sera publicado em extrato no DOU, at6 o quinto dia Otis do m6s seguinte
ao de sua assinatura, para ocorrer no puzo de vinte dias daquela data, como determinado no
paragrafo Onico do art. 61 da Lei n ' 8.666/93, correndo as despesas por conta do
COMODATARIO

CLAUSULA NONA - DO FORO
Quaisquer dOvidas ou quest6es oriundas da execugao do presente contrato de comodato e
que nio forem passiveis de solugao amigavel, servo dirimidas em juizo, no foro da Justiga
Federal da Cidade do Rio de Janeiro
E, por estarem acordes, depois de lido e achado conforme, assinam o presente contrato em
04 (quatro) vias de igual tear e forma, pdas panes supramencionadas. na presenga das
testemunhas abaixo, rubricadas as paginas precedentes para que surta seus efeitos juridicos,
obrigando-se por sie seus sucessores

&«.d,- C.b«««« .u 91"'
SRA. CAROLINA CONRADO DA SILVA

Procuradora
- CONFtANQA INDUSTRIA E COMERC10 LTDA

COMODANTE
CINCO

COMODATARIO

TESTEMUNHAS

Nome:
CPF/MF: INCA - COAGE

Matricula: 1813556 . MS

Nome:
CPF/MF
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