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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

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

CONTRATO Nº 004/2019 – NCC/CODAG/FHB, que entre si celebram a FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE
BRASÍLIA e a CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES
Pelo presente instrumento, de um lado, a FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA, pessoa jurídica de
direito público, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 86.743.457/0001-01, com sede no Setor Médico Hospitalar Norte – Quadra 03, Conjunto “A”, Bloco 03
–
CEP:
70.710-908,
Brasília
–
Distrito
Federal,
doravante
denominada CONTRATANTE ou FHB, representada neste ato pela Diretora-Presidente BÁRBARA DE JESUS
SIMÕES, brasileira, solteira, enfermeira, portadora do CPF nº 833.029.481-15 e da Carteira de IdenAdade
nº 1576446 SSP/DF, residente e domiciliada nesta Capital, e de outro lado, a CASA CIVIL DO DISTRITO
FEDERAL, inscrita no CNPJ sob o nº 09.639.459/0001-04, com sede no Palácio do BuriA, Via N1, 1º Andar,
Brasília – DF, CEP 70.075-900, Fone: (61) 3425-4738, e-mail: eumar.novacki@buriA.df.gov.br, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por EUMAR ROBERTO NOVACKI, brasileiro, casado,
matrícula GDF nº 1689194-5, portador do CPF n.º 781.595.981-49, RG nº 10.058.982, tendo em vista o
que consta no Processo nº 00063-00000459/2019-23, que passa a fazer parte do presente instrumento,
independentemente de transcrição, têm entre si justo e acertado a celebração do presente CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO
O presente Contrato obedece aos termos da Portaria nº 10, de 25 de abril de 2007, (18400616), da
JusAﬁcaAva de Inexigibilidade de Licitação, presente na publicação no Diário Oﬁcial do Distrito Federal
(19038581), baseada no inciso I, art. 25, c/c art. 26 e com as demais disposições da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO
O Contrato tem por objeto a prestação de serviços a serem executados de forma conSnua,
correspondentes a publicação insAtucional na imprensa oﬁcial do Governo do Distrito Federal, qual seja,
Diário Oﬁcial do Distrito Federal - DODF, de atos administraAvos da Fundação Hemocentro de Brasília
(FHB), consoante especiﬁca a JusAﬁcaAva de Inexigibilidade de Licitação, presente na publicação no Diário
Oﬁcial do Distrito Federal (19038581), e no Termo de Referência (18284651), que passa a integrar o
presente Termo.
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CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO
4.1 A FHB, através de processo qualiﬁcado para a publicação de matérias no DODF, de forma eletrônica
via SEI, fará a solicitação da publicação das matérias que necessitam de publicidade junto ao Diário Oﬁcial
do Distrito Federal.
4.2 Diariamente, conforme a demanda estabelecida as matérias solicitadas devem ser publicadas no
DODF.
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR
O valor total do Contrato é de 142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais), devendo a importância de
120.000,00 (cento e vinte mil reais) ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no
orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 6.254, de 09 de janeiro de 2019, enquanto a parcela
remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s).
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I – Unidade Orçamentária: 23202;
II – Programa de Trabalho: 10131600285050026;
III – Natureza da Despesa: 339139;
IV – Fonte de Recursos: 220.
6.2 – O empenho inicial é de R$ 42.600,00 (quarenta e dois mil e seiscentos reais), conforme Nota de
Empenho n° 2019NE00188, emiAda em 26/02/2019 (18924214), na modalidade EsAmaAvo.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
7.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a parAr da data de apresentação da nota
ﬁscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento. A nota ﬁscal
deverá detalhar o serviço prestado.
7.2 Havendo erro no documento ﬁscal ou ainda circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, o
documento será devolvido à contratada, ﬁcando o pagamento pendente até que sejam providenciadas
as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da
situação ou reapresentação do documento ﬁscal, não acarretando qualquer ônus para a Fundação
Hemocentro de Brasília.
7.3 A fatura deverá ser emiAda pela contratada obrigatoriamente com o número de inscrição do CNPJ
apresentado nos documentos de habilitação e da proposta e no contrato, não se admiAndo faturas
emiAdas com outros CNPJ.
7.4 Para cobrir eventuais despesas com multas, indenizações ou outras de responsabilidade da
contratada, a contratante poderá uAlizar a garanAa contratual e, caso a exceda, glosar dos créditos
devidos à contratada.
CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
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O Contrato decorrente da presente contratação terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua
assinatura, podendo este prazo ser prorrogado nos termos do inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1 O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa.
9.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais.
9.3 Exercer o acompanhamento e a ﬁscalização dos serviços, por servidor especialmente designado,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis.
9.4 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
10.1 ConsAtui obrigação da Contratada a ﬁel execução do objeto, em conformidade com o disposto
no Decreto nº 37.256, de 15 de abril de 2016.
10.2 A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.
10.3 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade veriﬁcada no decorrer da prestação dos
serviços.
10.4. A CONTRATADA deve cumprir ﬁelmente as condições e exigências conAdas neste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
11.1 Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo AdiAvo, com
amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a modiﬁcação do objeto.
11.2 A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização
ﬁnanceira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o
limite do respecAvo valor, dispensa a celebração de aditamento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO AMIGÁVEL
12.1 O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo,
desde que haja conveniência para a Administração, nos termos do art. 79, II, da Lei nº 8.666/93, mediante
manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção
do curso normal da execução do Contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO - A rescisão amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES
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O atraso injusAﬁcado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato, sujeitará a
Contratada às sanções previstas no Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de
31/05/2006, e às sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em todo
caso, a rescisão unilateral.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO EXECUTOR
14.1 A contratante designará um executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas
nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.
14.2 A FHB deverá acompanhar e ﬁscalizar a execução da prestação dos serviços e da alocação dos
recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um
representante especialmente designado (executor do contrato), na forma dos arAgos 67 e 73 da Lei nº
8.666/1993, o qual desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária,
Financeira e Contábil.
14.3 A veriﬁcação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios
previstos no Contrato e no Termo de Referência, em especial aqueles relaAvos aos índices de
produAvidade.
14.4 O executor anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
adotando as providências necessárias ao ﬁel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a
autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do arAgo 67 da Lei nº
8.666, de 1993.
14.5 A ﬁscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em coresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o arAgo 70 da
Lei nº 8.666, de 1993
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
A eﬁcácia do Contrato ﬁca condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na
Imprensa Oﬁcial, até o quinto dia úAl do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de
vinte dias daquela data.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO CUMPRIMENTO AO DECRETO 34.031/2012 E A LEI DISTRITAL N°
5.448/2015
16.1 Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à
Corrupção, pelo telefone 0800-6449060 (Decreto nº 34.031, de 12 de dezembro de 2012). (Parecer nº
330/2014-PROCAD/PGDF).
16.2 Nos termos da Lei Distrital nº 5.448, de 12 de janeiro de 2015, é estritamente proibido o uso ou
emprego de conteúdo discriminatório, relaAvo às hipóteses previstas no art. 1º do mencionado diploma
legal, podendo sua uAlização ensejar a rescisão do contrato e aplicação de multa, sem prejuízo de outras
sanções cabíveis.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relaAvas ao cumprimento do
presente Contrato.
E por estarem assim justas e acertadas, ﬁrmam o presente Contrato.

BÁRBARA DE JESUS SIMÕES
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
Diretora-Presidente

EUMAR ROBERTO NOVACKI
CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Representante da Contratada
Documento assinado eletronicamente por BARBARA DE JESUS SIMÕES, matrícula: 1.687.466-8,
Diretor(a)-Presidente, em 20/03/2019, às 19:30, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EUMAR ROBERTO NOVACKI - Matr.1689194-5,
Secretário(a) de Estado-Chefe da Casa Civil do Distrito Federal, em 17/04/2019, às 19:14,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oﬁcial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenAcidade do documento pode ser conferida no site: h^p://sei.df.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
veriﬁcador= 19783229 código CRC= 8D6B4E0D.
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