CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DO CEARÁ E A UNIVERSIDADE FEDERAL DO
CEARÁ.

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARÁ, pessoa jurídica de direito
público, inscrita no CNPJ sob o nº 14.929.252/0001-04, com sede na Rua do Rosário, nº 77,
Edifício Comandante Vital Rolim, 7º andar, salas 702 a 705, Centro, Fortaleza/CE, neste ato
representado por seu Presidente, Napoleão Ferreira da Silva Neto, inscrito no CPF sob o nº
191.060.763-00, adiante denominado simplesmente CONVENENTE, e
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, instituição de ensino superior pública brasileira,
inscrita no CNPJ sob o nº 07.272.636/0001-31, com sede na Av. da Universidade, 2853,
Benfica, Fortaleza - CE, CEP 60020-181, adiante denominada simplesmente CONVENIADA,
resolvem firmar o presente Convênio, que será regido pelas seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Este CONVÊNIO tem por objeto a cooperação recíproca entre as partes, visando contribuir
com a saúde pública do Estado do Ceará, neste momento de pandemia do novo coronavirus,
Covid-19, em que através desta parceria, serão confeccionados produtos impressos em 3D
de diversos projetos relacionados à referida pandemia, como por exemplo: estruturas para
máscaras Face Shields , peças para treinamento de intubação , peças de reposição para
respiradores, entre outros projetos em desenvolvimento no combate à pandemia, todos a
serem utilizados pelos profissionais da saúde que labutam nas instituições públicas de saúde
do Estado do Ceará, através do seguinte compromisso:
O CONVENENTE, CAU/CE, emprestará ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo e
Design da Universidade Federal do Ceará (DAUD-UFC) 06 (seis) impressoras 3D, Creality
Ender 3 Pro com Manta Magnética, com as seguintes especificações: Frame em Perfil de
Alumínio; área de impressão: 220 x 220 x 250 mm; dimensões de 440mm x 410mm x
465mm; peso de 8,6Kg; espessura da camada de 0,1 – 0,4 mm (ajustável); velocidade
máxima de impressão - 100 mm/s velocidade máxima de travel - 150 mm/s; materiais de
impressão - PLA, ABS, PETG, Wood, PVA, carbon fiber, etc.; diâmetro do Filamento - 1.75mm;
precisão de posicionamento: eixo Z – 0,004mm / XY – 0,012mm; diâmetro do Nozzle standard 0.4mm; temperatura máxima de extrusão- 250°C; temperatura máxima da mesa:110°C; Fonte AC Input 100 - 240V I DC Output 24V - 15A - 360W; conexão - Cartão SD ou USB;
formato de impressão do arquivo: STL, G-Code, OBJ, para que os profissionais capacitados do
referido Departamento da Universidade Federal do Ceará, às expensas desta, possam
produzir os produtos supracitados para serem doados às instituições de saúde do Ceará,
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visando segurança dos profissionais desta área, bem como auxiliar nos treinamentos para
intubação dos pacientes.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES
2.1 Todo o material produzido pela CONVENIADA, utilizando os equipamentos emprestados
pelo CONVENENTE, será destinado às instituições de saúde pública do Ceará, sem ônus, pelo
período em que for necessário no combate a Covid-19.
2.2 Ao final de cada 30 (trinta) dias, a contar da entrega dos equipamentos à CONVENIADA,
esta compromete-se a informar ao CONVENENTE, mediante Relatório ilustrado, a quantidade
de acessórios produzidos, bem como quem os recebeu em doação.
2.3 As impressoras do CONVENENTE ficarão à disposição da CONVENIADA pelo prazo de 06
(seis) meses, podendo o período ser renovado, a depender da necessidade do Estado do
Ceará, na continuidade de aquisição destes produtos.
2.4 As partes devem divulgar em seus sítios eletrônicos a parceria ora firmada, bem como a
quantidade de acessórios produzidos e os seus beneficiários através dos relatórios
mencionados na sub cláusula 2.2., e/ou por outros meios tais como vídeos, entrevistas etc.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS CUSTOS
3.1 Não haverá, entre as partes, custos recíprocos para o presente convênio.
3.2 O CONVENENTE responde pelo custo de aquisição das impressoras e a CONVENIADA
responsabiliza-se pelos custos com os insumos necessários e mão de obra para impressão
dos produtos, bem como com a manutenção dos equipamentos.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONVENENTE
São obrigações do CONVENENTE:
I – Entregar à CONVENIADA, na sua sede, as impressoras objeto do empréstimo, recém
adquiridas e ainda sem uso.
II – Recolher no mesmo endereço, após o período do Convênio, todos os equipamentos
emprestados, em perfeitas condições de uso.
III – O que sobrevir da divulgação sobre o objeto do Convênio, em seus sítios eletrônicos.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
São de responsabilidades da CONVENIADA:
I – Informar ao CONVENENTE o número de beneficiários, seus dados e as quantidades de
acessórios destinados a cada um deles.
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II – Responsabilizar-se pela produção dos produtos (estruturas para máscaras Face Shields ,
peças para treinamento de entubação, peças de reposição para respiradores, entre outros
projetos em desenvolvimento no combate à pandemia), seja com pessoal, seja com a
matéria prima necessária à confecção dos objetos.
III – Dar manutenção, quantas vezes forem necessárias, nas impressoras emprestadas pelo
CONVENENTE.
IV – Guardar as referidas impressoras de modo a evitar o mau uso e sua deterioração.
V – Devolver ao CONVENENTE, ao final do período firmado, em perfeitas condições de uso,
todos os equipamentos (impressoras em 3D), objetos deste empréstimo.
VI – Permitir, sempre que o CONVENENTE solicitar, fiscalização nos equipamentos, no
endereço da CONVENIADA.
VII – O que sobrevir da divulgação sobre o objeto do Convênio, em seus sítios eletrônicos.
CLÁUSULA SEXTA - DA ADMINISTRAÇÃO DO CONVÊNIO
6.1 Para a Coordenação Técnica do presente CONVÊNIO ficam designados os seguintes
responsáveis, mediante portarias dos seus superiores a serem publicadas em seus sítios
eletrônicos:
Pelo CONVENENTE:
Gerência Geral do CAU/CE
Telefone: (85) 30556440
Endereço: Rua do Rosário, 77, 7º andar.
E-mail: gerenciageral@cauce.org.br
Pela CONVENIADA:
Chefe do DAUD-CE – Renan Cid Varela Leite
Telefone: (85) 3366-7491 (Secretaria do Departamento) / 99949-7300
Endereço: Av. da Universidade, 2853, Benfica, Fortaleza - CE, CEP 60020-181
E-mail: departamento@arquitetura.ufc.br
6.2 Caberá à Coordenação Técnica do CONVÊNIO a responsabilidade pela solução e
encaminhamento de questões técnicas, administrativas e financeiras que eventualmente
surgirem durante a vigência do presente instrumento, bem como supervisionar e gerenciar a
execução das obrigações assumidas.
6.3 A CONVENIADA nomeia os professores Roberto Cesar Cavalcante Vieira –
CPF:847204093-34, Eugênio Moreira de Sousa - CPF:018.388.293-85 e o técnico George de
Freitas Barros - CPF:027.816.323-84 para recebimento, conferência e testes das impressoras,
registrando em ata todos os procedimentos realizados.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO
7.1 O presente CONVÊNIO tem vigência por prazo de 06 (seis) meses, podendo ser
prorrogado por igual período, desde que expressamente aditado.
7.2 O presente CONVÊNIO pode ser rescindido a qualquer tempo, por quaisquer das partes,
mediante notificação, cabendo a CONVENIADA devolver as máquinas em até 10 (dez) dias,
contados do notificação.
CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 Por tratar-se de liberalidade das partes, o objeto aqui tratado não importará, em
nenhuma hipótese, em direito adquirido por parte dos beneficiários, podendo ser extinto a
qualquer tempo.
8.2 Em hipótese alguma o CONVENENTE responderá pelas obrigações trabalhistas e/ou
previdenciárias do pessoal responsável pela produção dos produtos e equipamentos de EPI’s.
CLÁUSULA NONA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Fortaleza/CE, como competente para resolver quaisquer
questões oriundas deste Termo de Convênio, com expressa renúncia de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e acertadas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, para
um só efeito legal, na presença das testemunhas abaixo.

Fortaleza (CE), 16 de junho de 2020.
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