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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 191/2021/CIGA 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELE-

BRAM O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA 

NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA) 

E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 

CATARINA (UFSC). 

 

Pelo presente instrumento, o CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNI-

CIPAL (CIGA), pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da 

Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de con-

sórcios públicos, e de seu Decreto regulamentador nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, para 

estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse 

comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de direito público e 

natureza autárquica, inscrita no CNPJ sob o nº 09.427.503/0001-12, com sede à Rua General 

Liberato Bittencourt, 1885, Centro Executivo Imperatriz, Sala 102, Bairro Canto, CEP 88070-800, 

Florianópolis/SC, neste ato representada pelo seu Presidente, Senhor Silvio Alexandre Zanca-

naro, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e daqui por diante designada simples-

mente CIGA, e a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC), pessoa jurídica de 

direito público, autarquia federal, inscrita no CNPJ sob o nº 83.899.526/0001-82, Campus Uni-

versitário Reitor João David Ferreira Lima, Trindade, CEP 88040-900, Florianópolis/SC, repre-

sentada por seu Reitor, Prof. Dr. Ubaldo César Balthazar, doravante denominada UFSC, ajustam 

entre si a presente contratação, regida nos termos das cláusulas abaixo estipuladas. 

A sua formalização direta está autorizada no processo de contratação, com fulcro no artigo 2º, 

§1º, inciso I, da Lei Federal nº 11.107/05; no artigo 10, I, do Decreto Federal nº 6.017/07; no 

Contrato de Consórcio Público e no Estatuto do CIGA; e no artigo 25, caput, da Lei Federal nº 

8.666/93. 

 

OBJETO E ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 

Cláusula Primeira. O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de tecnologia da 

informação e comunicação pela UFSC, com o fito de desenvolver módulo adicional ao Sistema 

Catarinense de Telemedicina e Telessaúde (STT) que permitirá a oferta de serviços para reali-

zação de atendimento on-line tanto de profissionais de saúde (teleconsultoria síncrona ou te-

leinterconsulta) quanto de pacientes (teleconsulta), visando atender às necessidades dos mu-

nicípios catarinenses consorciados ao CIGA, em conformidade com o respectivo Plano de Tra-

balho proposto (Anexo III deste contrato), sendo parte integrante deste ajuste para todos os 

efeitos. 

 

REGIME DE EXECUÇÃO  
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Cláusula Segunda. O objeto será executado de forma indireta e sob regime de empreitada 

por preço unitário, tendo como limites a vigência e o valor do Contrato, conforme determina 

o art. 6º, inciso VIII, alínea “b”, e o art.10, inciso II, alínea “b”, ambos da Lei nº 8.666/93. 

 

VALOR DO CONTRATO 

Cláusula Terceira. Para a execução do objeto deste Contrato, o CIGA repassará o montante 

de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais) à UFSC, conforme o Cronograma de 

Desembolso que integra o Plano de Trabalho, obedecidas às seguintes condições: 

§1.º. Os recursos financeiros, a serem transferidos pelo CIGA, serão obrigatoriamente 

movimentados pela UFSC, por intermédio de conta bancária única no Banco do Brasil; 

§2.º. Os recursos previstos neste Termo de Cooperação, o CIGA repassará diretamente à UFSC, 

através do recolhimento da GRU - Guia de Recolhimento da União.  

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Cláusula Quarta. O pagamento será realizado por meio do Banco do Brasil, Agência 3174-7, 

Florianópolis/SC, observado o cumprimento integral das disposições contidas neste instru-

mento. 

§1.º. A conta corrente indicada pela CONTRATADA deverá ser obrigatoriamente referente ao 

seu CNPJ. 

§2.º. A CONTRATADA deverá efetuar o faturamento dos serviços prestados de acordo com as 

etapas de execução fixadas e entregar a nota fiscal, no mínimo, com 05 (cinco) dias úteis de 

antecedência ao vencimento, sob pena de ser prorrogado o prazo de pagamento por igual 

período, sem qualquer custo adicional ao CONTRATANTE. 

§3.º. As notas fiscais deverão ser apresentadas, se for o caso, em conjunto com a proposta que 

originou a referida cobrança, na qual deverá constar, no mínimo, a descrição da ativi-

dade/etapa executada, valor total do serviço e data de vencimento. 

§4.º. A CONTRATADA entregará a Nota Fiscal/Fatura ao CONTRATANTE, acompanhada, ainda, 

da seguinte documentação, nos termos do art. 71 c/c o art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93: 

a) comprovante de regularidade para com a Fazenda Federal; 

b) comprovante de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

c) comprovante de regularidade para com a Fazenda Municipal; 

d) comprovante de regularidade para com a Seguridade Social (INSS); 

e) comprovante de regularidade para com o FGTS; e 

f) comprovante de regularidade para com a Justiça do Trabalho. 

§5.º. As certidões previstas no inciso anterior só serão aceitas com prazo de validade determi-

nado no documento ou com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias. 
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§6.º. Os tributos que forem devidos em decorrência direta ou indireta do presente Contrato, 

ou de sua execução, constituem ônus de responsabilidade da CONTRATADA, conforme defi-

nido na lei tributária. A CONTRATADA deverá destacar nas notas fiscais as deduções relativas 

aos impostos previstos em Lei. As retenções serão feitas no pagamento. 

§7.º. A devolução da Nota Fiscal não aprovada pelo CONTRATANTE em hipótese alguma servirá 

de pretexto para que a CONTRATADA suspenda os fornecimentos e/ou serviços. 

§8.º. Fica o CONTRATANTE autorizado a deduzir do pagamento devido qualquer multa imposta, 

sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei, observados os princípios do contraditó-

rio e da ampla defesa. 

§9.º. Caso a CONTRATADA não comprove a regularidade exigida no §5.º e não havendo a 

regularização no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da notificação 

emitida, será realizado o pagamento e iniciado o processo de rescisão contratual, com aplica-

ção da multa rescisória prevista neste Contrato. 

 

SUSTAÇÃO DO PAGAMENTO  

Cláusula Quinta. O pagamento poderá ser sustado pelo CONTRATANTE se após ter sido dado 

o aceite dos serviços for constatado que eles não foram realizados na forma estipulada neste 

contrato, e a CONTRATADA esteja se omitindo ou se recusando a adequá-los. 

Parágrafo único. A CONTRATADA não pode interromper os serviços sob a alegação de não 

estar recebendo os pagamentos devidos. Pode ela, contudo, suspender o cumprimento de 

suas obrigações se os pagamentos devidos pelo CONTRATANTE atrasarem por mais de 90 dias, 

salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra (art. 78, 

inciso XV, Lei nº 8.666/93). 

 

REAJUSTAMENTO DE PREÇOS  

Cláusula Sexta. O valor pactuado no presente Contrato é irreajustável em face do disposto no 

§1.º do art. 2º da Lei nº 10.192/01. 

 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  

Cláusula Sétima. Se o CIGA não efetuar o pagamento no prazo previsto na Cláusula Quarta 

deste Contrato, e tendo a UFSC, à época, adimplido integralmente as obrigações avençadas, 

os valores devidos serão monetariamente atualizados, a partir do dia de seu vencimento e até 

o dia de sua liquidação, segundo os mesmos critérios adotados para atualização de obrigações 

tributárias, conforme estabelecido no artigo 117 da Constituição Estadual e no artigo 40, inciso 

XIV, “c”, da Lei nº 8.666/1993. 

 

 

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
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Cláusula Oitava. Este Contrato poderá ser alterado para restabelecer a relação que as partes 

pactuaram inicialmente entre os encargos da UFSC e a retribuição do CIGA para justa remune-

ração do P&D, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do con-

trato, na hipótese de sobrevierem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força 

maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extra-

contratual, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93. 

§1.º. É também permitida a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso, quando 

ocorrer criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos, encargos legais ou a superveni-

ência de disposições legais, após a data da apresentação da proposta, de comprovada reper-

cussão nos preços contratados, com base no artigo 65, §5º, da Lei nº 8.666/93. 

§2.º. O pedido, fundamentado e devidamente instruído com provas que evidenciem a neces-

sidade da revisão de preço, deverá ser endereçado à Gerência Administrativa do CIGA, situada 

à Rua General Liberato Bittencourt, nº 1885, Centro Executivo Imperatriz, Sala 102, Bairro Canto, 

CEP 88.070-800, Florianópolis/SC, com identificação do número DO CONTRATO, ou ainda, por 

e-mail: ciga@ciga.sc.gov.br. 

§3.º. Não será apreciado o pedido de revisão de preços que não comprovar o desequilíbrio 

sofrido. 

 

PRAZOS DE EXECUÇÃO DO OBJETO E DURAÇÃO DO CONTRATO  

Cláusula Nona. O prazo de execução do objeto observará as etapas de execução, de conclusão 

e de entrega previstas no Plano de Trabalho e detalhadas no Cronograma de Desembolso.  

Parágrafo único. Este Contrato terá duração a partir de sua assinatura por 9 (nove) meses, 

podendo ser prorrogado com base no art. 57 da Lei nº 8.666/93, desde que atendidos a todos 

os requisitos abaixo: 

a) prestação regular dos serviços; 

b) não aplicação de punições de natureza pecuniária por duas vezes ou mais; 

c) manutenção do interesse pelo CIGA na realização do serviço; 

d) manutenção da vantagem econômica do valor do Contrato para a CONTRATANTE; e 

e) concordância expressa da UFSC pela prorrogação. 

 

RECEBIMENTO DO OBJETO  

Cláusula Décima. O recebimento de cada etapa de execução, conclusão e entrega do objeto 

dar-se-á: 

a) provisoriamente, pelos técnicos do CIGA responsáveis por seu acompanhamento e fis-

calização, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, emitido em até 2 (dois) 

dias da comunicação escrita da UFSC, para efeito de posterior verificação da conformidade 

do objeto fornecido; 
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b) definitivamente, pelos técnicos do CIGA, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 

partes, emitido em até 10 (dez) dias a contar do recebimento provisório e que ateste a 

adequação do objeto, ficando a UFSC obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verifica-

rem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

§1.º. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 

segurança do objeto contratado, nem ético-profissional pela perfeita execução do Contrato. 

§2.º. Será rejeitado, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo 

com o ato de inexigibilidade. 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

Cláusula Décima Primeira. As despesas decorrentes deste ajuste correrão por conta dos re-

cursos do orçamento do CIGA, de acordo com a Atividade nº 2002 – Desenvolvimento e Ma-

nutenção de Software, no elemento de despesa nº 3.3.90.40.02 (desenvolvimento e manuten-

ção de software), para o exercício de 2021, e para os exercícios seguintes, créditos próprios de 

igual natureza. 

 

GARANTIAS À EXECUÇÃO DO CONTRATO  

Cláusula Décima Segunda. Não serão exigidas garantias para assegurar a plena execução do 

Contrato, no entanto, o CIGA poderá reter do montante a pagar valores para garantir o paga-

mento de multas, indenizações e ressarcimentos devidos pela UFSC. 

 

DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES  

Cláusula Décima Terceira. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste 

Contrato, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

§1.º. Por este Contrato obrigam-se as partes a promover a articulação entre os técnicos dire-

tamente envolvidos no processo para a realização das ações necessárias à consecução do con-

tratado. 

§2.º. Os casos fortuitos ou de força maior serão excludentes de responsabilidade, de acordo 

com o Código Civil Brasileiro. 

Cláusula Décima Quarta. A UFSC, além das obrigações estabelecidas no Plano de Trabalho, 

deve: 

a) Dar integral cumprimento à sua proposta, a qual passa integrar o Contrato a ser firmado, 

independentemente de transcrição; 

b) Designar responsável técnico para coordenar a execução deste objeto; 

c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CIGA; 
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d) Manter equipe especializada e capaz de executar este objeto dentro dos parâmetros e 

rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e, in-

clusive, às recomendações aceitas pela boa técnica; 

e) Corrigir, alterar e/ou refazer no prazo definido pelo CONTRATANTE os serviços, mesmo 

que entregues e aceitos, desde que comprovada à existência de vícios de qualidade ou 

quantidade, alterações da estabilidade que comprometam a sua integridade; 

f) Assumir inteira responsabilidade civil, penal e administrativa por danos e prejuízos que 

causar por descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste 

Contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou o acompa-

nhamento pelo CONTRATANTE; 

g) Adotar medidas, padrões de segurança de acesso e de integridade dos dados. Procedi-

mentos especiais de segurança serão objeto de acordo específico entre as partes; 

h) Responsabilizar-se pelo uso das informações disponibilizadas e pela proteção de dados 

pessoais, bem como definir a autorização de acesso aos diversos usuários de sua responsa-

bilidade; 

i) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais re-

sultantes da execução do Contrato, nos termos do artigo 71 da Lei nº 8.666/93. A inadim-

plência da CONTRATADA não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRA-

TANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia 

expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE; 

j) Disponibilizar o endereço comercial, telefone e uma conta de e-mail para fins de comu-

nicação entre as partes, mantendo-os atualizados; 

k) O não cumprimento do disposto nas alíneas anteriores facultará ao CIGA a adoção de 

medidas objetivando possível rescisão contratual, incorrendo a UFSC, conforme o caso, nas 

sanções administrativas cabíveis, sem prejuízo das demais penalidades legais. 

§1.º. Impossibilitada de cumprir o(s) prazo(s) de execução, conclusão e entrega, a UFSC deverá 

adotar os seguintes procedimentos: 

a) protocolar o pedido de prorrogação de prazo antes da data-limite para entrega junto à 

Gerência de Tecnologias da Informação do CIGA, ou, ainda, pelo e-mail: 

ciga@ciga.sc.gov.br, devendo, no mínimo, constar: 

a.1) identificação do objeto, número do Processo Administrativo e do Contrato;  

a.2) justificativa, plausível, quanto à necessidade da prorrogação; 

a.3) documentação comprobatória; e 

a.4) indicação do novo prazo a ser cumprido. 

b) o(s) pedido(s) de prorrogação de prazo, em conformidade com o disposto no subitem 

anterior, será(ão) apreciado(s) com base na justificativa apresentada, na documentação 

acostada e no interesse público envolvido, ficando a critério da CIGA o seu deferimento; 

c) caso a CIGA conceda a prorrogação do prazo, nova data-limite será estabelecida, em 

conformidade com o deferido; 

mailto:e-mail:%20ciga@ciga.sc.gov.br,
mailto:e-mail:%20ciga@ciga.sc.gov.br,
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d) caso a CIGA não conceda a prorrogação do prazo, a UFSC estará sujeita às sanções ad-

ministrativas pertinentes; e 

e) serão considerados intempestivos os pedidos de prorrogação efetuados após a expira-

ção do prazo de entrega. 

§2.º. A UFSC declara que adota políticas ou procedimentos para impedir práticas que desres-

peitem a legislação em vigor, contrárias aos usos e costumes considerados razoáveis e aceitos 

no ambiente da internet ou que comprometam a imagem do CIGA e de seus entes consorcia-

dos. 

§3.º. São expressamente vedadas à UFSC: 

a) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CIGA, ativo ou aposen-

tado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de emprego em comissão, assim como 

de seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º 

grau, durante a vigência deste Contrato; 

b) não caucionar ou utilizar o Contrato para quaisquer operações financeiras, sob pena de 

rescisão contratual. 

Cláusula Décima Quinta. O CIGA deve: 

a) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados 

pelo representante ou preposto da UFSC; 

b) Efetuar os pagamentos devidos pela execução, conclusão e efetiva entrega do objeto, 

desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do Contrato; 

c) Exercer a fiscalização dos serviços prestados, por representante designado para esse fim; 

d) Comunicar oficialmente à UFSC quaisquer falhas verificadas no cumprimento do Con-

trato; 

e) Publicar o extrato do Contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, no Diário Oficial dos 

Municípios de Santa Catarina, órgão oficial de divulgação dos atos administrativos do CIGA, 

veiculado no endereço https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/ . 

 

PRERROGATIVAS DO CIGA  

Cláusula Décima Sexta. O CIGA reserva-se o direito de uso das seguintes prerrogativas, 

naquilo que for pertinente a este Contrato: 

a) modificá-lo unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, 

respeitados os direitos da UFSC; 

b) rescindi-lo unilateralmente nos casos especificados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 

da Lei 8.666/93; 

c) fiscalizar a execução; e 

d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 

 

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/
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REPRESENTANTES DAS PARTES 

Cláusula Décima Sétima. As partes credenciarão por escrito responsáveis com poderes para 

representá-las em todos os atos praticados referentes à execução do objeto contratual, em 

conformidade com os Anexos I e II deste Contrato. 

 

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

Cláusula Décima Oitava. Durante a vigência deste Contrato, a execução do objeto será acom-

panhada e fiscalizada pelo representante do CIGA, devidamente designado para esse fim, per-

mitida a assistência de terceiros. 

§1.º. O exercício pelo CIGA do direito de fiscalização não exonera a UFSC de suas obrigações, 

nem de qualquer forma diminui sua responsabilidade. 

§2.º. Durante a vigência deste Contrato, a UFSC deve manter preposto aceito pela Administra-

ção do CIGA, para representá-la sempre que for necessário. 

 

CONFIDENCIALIDADE E NÃO DIVULGAÇÃO 

Cláusula Décima Nona. Todas as informações e conhecimentos aportados pelos Partícipes 

para a execução deste Contrato serão tratados como confidenciais, assim como todos os seus 

resultados. 

§1.º. A confidencialidade implica obrigação de não divulgar ou repassar informações e 

conhecimentos a terceiros não envolvidos no Projeto sem autorização expressa e por escrito 

de seus detentores, na forma que dispõe o anexo do Decreto nº 1355/94 – que promulga o 

Acordo sobre Aspectos dos Direito de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio –, art. 

39, e a Lei nº 9279/96, art. 195, XI. 

§2.º. Não são tratados como conhecimentos e informações confidenciais: 

a) aqueles que tenham se tornado de conhecimento público pela publicação de pedido de 

patente ou registro público ou de outra forma que não por meio dos Partícipes; 

b) aqueles cuja divulgação se torne necessária: 

b.1) para a obtenção de autorização governamental para o compartilhamento dos 

resultados do Contrato de Prestação de Serviços; 

b.2) quando exigida por lei ou quando necessária ao cumprimento de determinação 

judicial e/ou governamental. 

c) nos casos previstos no item anterior, qualquer dos partícipes deverá notificar 

imediatamente os demais e requerer segredo no seu trato judicial e/ou administrativo. 

§3.º. A responsabilidade das partes com relação à quebra de sigilo será proporcional aos efei-

tos do prejuízo causado. 

Cláusula Vigésima. Cada partícipe responsabiliza-se pelo uso das informações disponibiliza-

das e pela proteção de dados em seu âmbito, bem como em definir a autorização de acesso 

aos diversos usuários de sua responsabilidade. 
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DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Cláusula Vigésima Primeira. Todas as informações e conhecimentos (como “know-how”, tec-

nologias, programas de computador, procedimentos e rotinas) existentes anteriormente à ce-

lebração deste Termo de Contrato, que estejam sob a posse de um dos partícipes e/ou de 

terceiros, ou sob a responsabilidade de um dos partícipes, bem como que foram revelados 

entre os partícipes exclusivamente para subsidiar a execução deste Contrato, continuarão a 

pertencer ao detentor, possuidor ou proprietário. 

§1.º. O objeto gerado por este Contrato será de propriedade e titularidade da UFSC e da 

SES/SC, no percentual de 50% para cada, nos termos da “autorização para fechamento de 

parcerias para uso, pesquisa e desenvolvimento do Sistema Catarinense de Telemedicina e Te-

lessaúde (STT)”, Documento SES 00089057/2020. 

§2.º. O CIGA e os Municípios a esse consorciados possuem direito de uso e gozo de forma 

gratuita e perpétua do módulo de atendimento on-line do STT ora contratado, inclusive co-

nhecimentos e informações resultados do trabalho de pesquisa e/ou desenvolvimento deste 

Termo de Contrato. 

§3.º. Fica o CIGA autorizado a realizar suporte técnico a este objeto naqueles municípios con-

sorciados que o contratarem, onerosa ou gratuitamente, para estes serviços. 

§4.º. Fica vedada a cobrança pelo uso do módulo de atendimento integrado ao STT.  

§5.º. O CIGA com seus municípios consorciados e outros órgãos poderão estruturar programas 

e projetos de apoio, evolução, manutenção e suporte do módulo adicional ao STT, objeto do 

presente contrato, bem como fomentar outras iniciativas e ações a fim de potencializar a utili-

zação do STT nos municípios consorciados ao CIGA, desde que com anuência e participação 

da UFSC. 

 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

Cláusula Vigésima Segunda. O atraso injustificado na execução do Contrato por culpa da 

UFSC sujeitar-lhe-á ao pagamento de multa de mora, sem prejuízo das demais sanções, que 

será aplicada na forma seguinte:  

a) atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,2% do valor atualizado do Contrato; 

b) atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,4% do valor atualizado do Contrato, 

calculada sobre o total dos dias em atraso, sem prejuízo da rescisão unilateral por parte do 

CIGA; 

c) no caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o valor 

devido, equivalente a 0,2% até 10 (dez) dias de atraso e 0,4% acima desse prazo, calculado 

sobre o total dos dias em atraso; 

d) os valores cobrados, a título de multa moratória, ficam limitados a 20% do valor total do 

Contrato; e 

e) na hipótese de a aplicação de multa atingir ou ultrapassar o limite previsto acima, 
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caracterizar-se-á a inexecução contratual, sujeitando a UFSC às demais implicações legais. 

§1.º. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste Contrato, o CIGA po-

derá aplicar, sem prejuízo das demais cominações legais, multas e penalidades previstas no 

Contrato, as seguintes sanções: 

a) advertência por escrito, quando a UFSC deixar de atender a determinações necessárias à 

regularização de faltas ou defeitos concernentes à execução dos serviços ou fornecimentos; 

b) multa compensatória com percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

do Contrato. 

§2.º. A multa será descontada pelo CIGA dos créditos existentes em nome da UFSC, e, não 

havendo esses, ou sendo ela maior do que o crédito, deverá ser recolhida no setor Administra-

tivo do CIGA, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos após a respectiva notificação. Não 

solvida a multa, nos termos aqui previstos, será ela cobrada judicialmente com ônus ao deve-

dor. 

§3.º. As penalidades previstas poderão ser minoradas ou não serão aplicadas quando o des-

cumprimento do estipulado no Contrato decorrer de justa causa ou impedimento devidamente 

comprovado e aceito pelo CIGA. 

§4.º. Os atos administrativos de aplicação das sanções serão publicados resumidamente na 

Imprensa Oficial do CIGA. 

§5.º. O recurso e o pedido de reconsideração deverão ser entregues: por meio eletrônico para 

o endereço ciga@ciga.sc.gov.br; por meio postal, endereçado à Rua General Liberato Bitten-

court, nº 1885, Centro Executivo Imperatriz, Sala 102, Bairro Canto, CEP 88.070-800, Florianó-

polis/SC; ou protocolada pelo interessado nesse mesmo endereço, mediante recibo, na Gerên-

cia Administrativa do CIGA, nos dias úteis, das 8h30 às 12h e das 13h às 17h30 (horário de 

expediente). 

§6.º. As penalidades previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo ser aplica-

das isoladas ou, no caso de multa, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, 

garantida prévia defesa (art. 87, § 2.º, da Lei nº 8.666/93). 

 

RESCISÃO CONTRATUAL 

Cláusula Vigésima Terceira. A rescisão deste Contrato dar-se-á nos termos dos artigos 79 e 

80 da Lei nº 8.666/93. 

§1.º. Quando a rescisão ocorrer motivada pela CIGA, sem que haja culpa da UFSC, será esta 

ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a: 

a) pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão; 

b) pagamentos do custo da desmobilização, se for o caso. 

§2.º. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da UFSC, o CIGA poderá reter, cau-

telarmente, os créditos decorrentes deste Contrato até o valor dos prejuízos causados, já cal-

culados ou estimados. 

mailto:ciga@ciga.sc.gov.br
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§3.º. No procedimento que visa à rescisão do Contrato, será assegurado o contraditório e a 

ampla defesa. Depois de encerrada a instrução inicial, a UFSC terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis 

para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o CIGA adotar, motiva-

damente, providências acauteladoras. 

§4.º. A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação judi-

cial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em Diário Oficial. 

 

VINCULAÇÃO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Cláusula Vigésima Quarta. Este Contrato vincula-se, independentemente de transcrição, ao 

Processo Administrativo nº 2113/2020-e, Ato de Inexigibilidade nº 02/2021 e à proposta da 

UFSC, sujeitando-se o CIGA e a UFSC aos preceitos de direito público e a presente legislação: 

a) Lei nº 8.666/93; 

b) Lei Federal nº 9.609, de 19/02/1998 (proteção da propriedade intelectual de programa de 

computador); 

c) Lei Federal nº 9.610, de 19/02/1998 (direitos autorais); 

d) Código de Defesa do Consumidor; 

e) Código Civil; 

f) Código Penal; 

g) Código de Processo Civil; 

h) Código de Processo Penal; 

i) Legislação trabalhista e previdenciária;  

j) Lei Federal nº 13.709/2018; e 

k) demais normas aplicáveis. 

§1.º. No que toca à proteção de dados pessoais e compliance, é dever da UFSC estar em con-

formidade com as legislações cogentes. 

§2.º. Aplicam-se, subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições 

de direito privado, na forma do artigo 54 combinado com o inciso XII do artigo 55, ambos da 

Lei 8.666/93.  

 

CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO  

Cláusula Vigésima Quinta. A CONTRATADA compromete-se a manter, durante toda a execu-

ção do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação, nos termos do artigo 55, inciso 

XIII, da Lei 8.666/93. 
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ALTERAÇÕES CONTRATUAIS  

Cláusula Vigésima Sexta. Este Contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da 

Lei 8.666/93, desde que haja interesse do CIGA, com a apresentação das devidas justificativas, 

tais alterações somente poderão ocorrer mediante a celebração de Termo Aditivo 

 

PUBLICAÇÃO 

Cláusula Vigésima Sétima. O extrato do presente Contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, 

serão publicados no órgão oficial de divulgação dos atos das partes contratantes, como con-

dição indispensável à sua eficácia, conforme disposto no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 

8.666/93. 

 

FORO 

Cláusula Vigésima Oitava. Fica eleito o foro da Justiça Federal de Florianópolis, Seção Judici-

ária do Estado de Santa Catarina, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja, para dirimir questões oriundas do presente contrato que não puderem ser resolvidas pe-

las partes. 

 

E, por estarem justas e contratadas, as partes estão de acordo quanto à assinatura do presente 

instrumento contratual de acordo com a Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2021, e 

Resolução CIGA N.º 195, de 27 de maio de 2021, obrigando-se ao fiel cumprimento de suas 

obrigações. 

 

Florianópolis – SC, 16 de agosto de 2021. 

 

 

 
SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO 

Presidente do CIGA e Prefeito de Campos Novos/SC 

CIGA 

 

 

        UBALDO CESAR BALTHAZAR  

         Reitor da UFSC 

        UFSC 

 

Testemunhas: 

 

 
GILSONI LUNARDI ALBINO 

Diretor Executivo do CIGA 

_ 

DOUGLAS DYLLON JERONIMO DE MACEDO  

Professor Dr. do Departamento de Ciência da 

Informação - UFSC 
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ANEXO I 

TERMO DE NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE DA CIGA 

 

 

O Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) constitui o Sr. Gilsoni Lu-

nardi Albino, Diretor Executivo, como seu representante para fiscalizar a execução do Contrato 

nº 191/2021/CIGA, celebrado com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

  

Florianópolis – SC, 16 de agosto de 2021. 

 

SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO 

Presidente do CIGA e Prefeito de Campos Novos/SC 

CIGA  
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ANEXO II 

TERMO DE NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE DA UFSC 

 

 

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) constitui o Professor Dr. Douglas Macedo, 

do Departamento de Ciência da Informação, SIAPE nº 1128052, como seu representante e co-

ordenador das atividades do Contrato nº 191/2021/CIGA, celebrado com o Consórcio de In-

formática na Gestão Pública Municipal (CIGA). 

 

Florianópolis – SC, 16 de agosto de 2021. 

 

 

UBALDO CESAR BALTHAZAR REITOR 

UFSC 
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ANEXO III 

PLANO DE TRABALHO 

 

1 - DADOS CADASTRAIS 

 

Órgão/Entidade Proponente 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  

C.N.P.J 

83.899.526/0001-82 

Endereço 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO TRINDADE 

Cidade 

FLORIANÓPOLIS 

UF 

SC 

CEP 

88040-900 

DDD/Telefone 

048-3721.9320 

E.A 

FEDERAL 

Conta Corrente 

170500-8 

Banco 

001 

Agência 

4201-3 

Praça de Pagamento 

SANTA CATARINA 

Nome do Responsável 

UBALDO CESAR BALTHAZAR 

CPF 

169.288.149-34 

CI / Órgão Expedidor 

123.752/SSP/SC 

Cargo 

Professor 

Função 

Reitor  

Matrícula 

1156568 

Endereço 

Rod. Haroldo Soares Glavan, 3450, Bairro Cacupé – Florianópolis - SC 

CEP 

88050-005 

 

2 - OUTROS PARTÍCIPES 

 

Nome: 

Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal 

(CIGA) 

CNPJ/CPF 

09.427.503/0001-

12 

Esfera Adminis-

trativa 

Autarquia 

Endereço: 

Rua General Liberato Bittencourt, 1885, Centro Executivo Imperatriz, Sala 102, Bairro Canto, CEP 

88070-800, Florianópolis/SC 

 

3 - DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO 

 

Título do Projeto: 

Desenvolvimento de Módulo para Atendimento Online no Sis-

tema Catarinense de Telemedicina e Telessaúde 

Período de Execução  

Início: 

A partir da 

data de assi-

natura 

Término: 

9 meses con-

tados da data 

de assinatura. 

Objeto: 

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de tecnologia da informação e comu-

nicação pela UFSC, com o fito de desenvolver módulo adicional ao Sistema Catarinense de Te-

lemedicina e Telessaúde (STT) que permitirá a oferta de serviços para realização de atendimento 

on-line tanto de profissionais de saúde (teleconsultoria síncrona ou teleinterconsulta) quanto de 

pacientes (teleconsulta), visando atender às necessidades dos municípios catarinenses 
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consorciados ao CIGA, em conformidade com o respectivo Plano de Trabalho proposto, sendo 

parte integrante deste ajuste para todos os efeitos. 

Justificativa da Proposição: 

Atualmente, a forma mais eficiente para frear o avanço da doença, e utilizada pelas autoridades 

de saúde na maioria dos países, é por meio do uso do distanciamento social, pois reduzindo a 

circulação das pessoas por ambientes públicos, que são mais propensos à propagação do vírus 

Sars-Cov-2, reduz-se os casos da doença. Quanto maior for o número das pessoas que possam 

ser retiradas de circulação nas unidades de saúde, maior será o número de pessoas que terão 

evitadas exposições desnecessárias à doenças, em especial à COVID-19. Assim, justifica-se em-

pregar outros meios de atendimentos nestas unidades de saúde com vistas à reduzir a propa-

gação da COVID-19, proteger as pessoas de exposições desnecessárias à doenças e, consequen-

temente, reduzir a sobrecarga do sistema de saúde. Como resposta à esta questão, surge o te-

leatendimento. A proposta, visa a melhoria dos serviços de informação, acesso, acolhimento, 

assistência e gestão do SUS, esta proposta possui grande relevância e impacto na sociedade, por 

ser uma solução que ataca diretamente o enfrentamento emergencial da COVID-19, propondo 

inovações para a organização dos serviços e unidades de saúde, em especial o SUS, e promo-

vendo Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) na área da saúde.  

 

 

3.1 - Metas 

 

Número Meta Indicador 

M1 Pesquisar o estado-da-arte dos sistemas e me-

todologias para teleatendimento; 

Relatório Parcial 1: documento 

contendo o estado-da-arte e me-

todologias. 

M2 Realizar o levantamento de requisitos para o 

desenvolvimento do sistema, ouvindo médi-

cos, pacientes e gestores;  

Relatório Parcial 1: documento 

contendo os requisitos. 

M3 Desenvolver o sistema de teleatendimento, 

usando a plataforma do Sistema Integrado de 

Telemedicina e Telessaúde (STT); 

Relatório Parcial 2: módulo desen-

volvido e integrado ao STT.  

 

M4 Validar o sistema, através de estudos de ca-

sos no Hospital Universitário da UFSC e em 

uma unidade hospitalar do estado de SC. 

Relatório Parcial 3: documento 

contendo o relato dos dois estudos 

de caso.  

 

 

3.2 - Resultados esperados 

 

Número Resultado esperado 

R1 Um Módulo para Atendimento Online no Sistema Catarinense de Telemedi-

cina e Telessaúde. Entrega física: código-fonte do módulo. É importante sali-

entar que o código-fonte do módulo não funciona sem o código do STT, 

sendo esta uma etapa formal para conclusão do projeto.  

R2 Um relatório final. Entrega física: um documento contendo o relatório final.  
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4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Fase ou etapa). 

 

Número Fase/etapa Duração 

Início Término 

F1 Etapa 1 - Warm up Mês 1 Mês 1 

F2 Etapa 2 - Levantamento dos Requisitos Mês 1 Mês 2 

F3 Etapa 3 - Prospecção Científica e Tecnológica Mês 2 Mês 3 

F4 Etapa 4 - Desenvolvimento do Sistema Mês 3 Mês 6 

F5 Etapa 5 - Aplicação e Validação Mês 4 Mês 9 

F6 Etapa 6 - Relatório Final Mês 8 Mês 9 

 

 

5 - Lista de bens e serviços próprios da UFSC utilizados no projeto (Ex. equipamentos, 

laboratórios, auditórios, etc.) 

 

Item Bens / serviços 

I1 Laboratório de Telemedicina 

I2  

 

6 - PLANO DE APLICAÇÃO 

 

Natureza da Despesa 

Total 

Conce-

dente 

Proponente 

Código Especificação 

1 

Serviços de terceiros - Pessoa física 

(bolsas e estágios) e CLT (incluir VT, VA, 

medicina do trabalho, seguros, impos-

tos, provisões de rescisão) 

R$ 215.293,20 - R$ 215.293,20 

2 
Material de consumo - material de 

consumo em geral 
R$ 5.006,80 - R$ 5.006,80 

3 
Deslocamento - passagens, locação de 

automóveis, combustível e pedágio 
R$ 2.000,00 - R$ 2.000,00 

4 
Diárias - pagamento de diárias de via-

gens e hotel 
R$ 3.200,00 - R$ 3.200,00 

5 
Material Permanente - computadores e 

outros equipamentos. 
R$ 0,00 - R$ 0,00 

6 
Taxas administrativas - UFSC e Funda-

ção 
R$ 49.500,00 - R$ 49.500,00 

Total Geral R$ 275.000,00 - R$ 275.000,00 
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7 - Cronograma de Desembolso (R$). 

Concedente. 

Meta Ago/21 Set/21 Out/21 Nov/21 Dez/21 Jan/22 

 
 
 
 
 

 100.000,00   150.000,00 
 
 

Meta Fev/22 Mar/22 Abr/22 Mai/22 Jun/22 Jul/22 

 
 
 
 

 
25.000,00 

    
 
  

Proponente (Contrapartida). 
 

Meta Ago/21 Set/21 Out/21 Nov/21 Dez/21 Jan/22 

  
M1   M2 

 

Meta Fev/22 Mar/22 Abr/22 Mai/22 Jun/22 Jul/22 

  
M3 

    

 
 
8 - Declaração 
 

 
Na qualidade de representante legal, declaro para fins de prova junto a Consórcio de Informática 
na Gestão Pública Municipal (CIGA) para os efeitos e sob penas da lei, que inexiste qualquer débito 
em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade 
da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações 
consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho. 
 
Pede deferimento, 

 

 

      ________/ ________ / ____________ . 

Local e data Reitor da UFSC 

 

 

9 - Aprovação pelo Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) 

 

Aprovado: 

 

      ________/ ________ / ____________ . 

 

 

Local e data Consórcio de Informática na Gestão Pública 

Municipal (CIGA) 

 



Ubaldo Cesar
Balthazarn169.288
.149-34
Data: 17/08/2021
17:41:53 -03:00

GILSONI
LUNARDI
ALBINOn912.833.
619-49
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08:44:05 -03:00

SILVIO
ALEXANDRE
ZANCANAROn871
.581.759-87
Data: 16/08/2021
17:35:03 -03:00
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