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Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no
telefone 0800-6449060

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018 – NCC/CODAG/FHB, que entre si celebram a
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA e a empresa LINK INFORMÁTICA EIRELI. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

Pelo presente instrumento, de um lado, a FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA, pessoa jurídica de
Direito Público, inscrita no CNPJ sob o n.º 86.743.457/0001-01, com sede no Setor Médico Hospitalar
Norte – quadra 03, conj. “A”, bloco 03, Brasília/DF, doravante denominada
simplesmente FHB ou CONTRATANTE, representada neste ato por sua Presidente BÁRBARA DE JESUS
SIMÕES, brasileira, solteira, enfermeira, portadora do CPF nº 833.029.481-15 e da Carteira de Iden�dade
nº 1576446 SSP/DF, residente e domiciliada nesta capital, e de outro lado, a empresa LINK INFORMÁTICA
EIRELI, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.885.830/0001-20, SRE/S Centro
Comercial do Cruzeiro, Bloco "D", nº 20 - Sobrelojas 1, 2 e 3, Cruzeiro Velho, CEP: 70.640-545, Brasília-DF,
Telefone nº. (61) 3033-6163 / 3964-0388, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada
por FRANCISCO CLEUTON GONÇALVES BEZERRA, brasileiro, diretor, portador(a) do CPF/MF nº
490.592.201-10 e da Carteira de Iden�dade nº 1.974.287 SSP/DF, residente e domiciliado(a) nesta capital,
tendo em vista o que consta no Processo nº 063.000.083/2016, que passa a fazer parte deste
instrumento, independentemente de transcrição, têm entre si justo e acertado a celebração do
presente TERMO ADITIVO nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO      

O presente Termo Adi�vo obje�va prorrogar o prazo de vigência do contrato originário por mais 12 (doze)
meses, com amparo no inciso II, art. 57 da Lei n° 8.666/93, conforme solicitação da área demandante
(47644137), anuência da contratada (48386785), autorização da autoridade competente (56039830)
e inserir a Cláusula - da Legislação An�corrupção, conforme Decreto nº 34.031, de 12 de dezembro de
2012. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo Adi�vo terá vigência por 12 (doze) meses, a contar de 20 de março de 2021.

 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

4.1. O valor total do presente Termo Adi�vo é de R$ 12.360,00 (doze mil, trezentos e sessenta reais).

4.2. A importância de R$ 9.647,67 (nove mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete
centavos), elemento de despesa 33.90.39, Nota de Empenho nº 2021NE00131 (56553558), deve ser
atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente, enquanto a parcela
remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s).

 



CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I – Unidade Orçamentária: 23901;

II – Natureza da Despesa: 33.90.39;

III – Fonte de Recursos: 100;

IV – Programa de Trabalho: 10126820225570099.

 

CLÁUSULA SEXTA - DA LEGISLAÇÃO ANTICORRUPÇÃO

7.1. Na execução do presente Contrato as partes devem cumprir fielmente as normas de combate à
corrupção, dentre elas, a Lei de Improbidade Administra�va (Lei nº 8.429/1992) e a Lei An�corrupção (Lei
nº 12.846/2013 e Decreto nº 37.296/2016).

7.2. O servidor ou empregado público não deve, direta ou indiretamente, solicitar, insinuar, aceitar ou
receber bens, bene�cios ou quaisquer vantagens materiais ou imateriais, para si ou para outrem, em
razão do exercício de suas atribuições, cargo, função ou emprego público., de acordo com o "caput" do
art. 10 do Anexo II do Decreto nº 37.297, de 29 de abril de 2016.

7.2.1. Não serão considerados como bens e vantagens de natureza indevida as condecorações, honrarias
e reconhecimentos protocolares recebidos de governos, organismos nacionais e internacionais ou
en�dades sem fins lucra�vos, nas condições em que a lei e o costume oficial admitam esses bene�cios;
os brindes de distribuição cole�va a �tulo de divulgação ou patrocínio es�pulados contratualmente por
ocasião de eventos especiais ou em datas comemora�vas, nos limites do contrato; os presentes de
menor valor realizados em razão de vínculo de amizade ou relação pessoal ou decorrentes de
acontecimentos no qual seja usual efetuá-los; e  ingressos para par�cipação em a�vidades, shows,
eventos, simpósios, congressos ou convenções, desde que ajustados em contrapar�da de contrato
administra�vo ou convênio, conforme incisos I ao IV do § 2º, art. 10, do Anexo II do Decreto nº 37.297 de
2016. 

7.3. Na execução do presente Contrato é vedado à CONTRATANTE e a CONTRATADA e/ou seu empregado
ou qualquer representante criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para executar o
presente Contrato.

7.4. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à
Corrupção, pelo telefone 0800-6449060, conforme Decreto nº 34.031, de 12 de dezembro de 2012.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam man�das as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato original e Termos Adi�vos
aqui não expressamente modificadas, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais
legislações per�nentes.

 

CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

 A Fundação Hemocentro Brasília mandará publicar o extrato do presente Termo Adi�vo no Diário Oficial
do Distrito Federal, às suas expensas, de acordo com a legislação vigente.

 

E por estarem assim justas e acertadas, firmam o presente Termo Adi�vo.

 
 

BÁRBARA DE JESUS SIMÕES

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA



 Presidente

 

 

FRANCISCO CLEUTON GONÇALVES  BEZERRA

LINK INFORMÁTICA EIRELI

Representante da Contratada
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