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DISPENSA DE LICITAÇÃO-COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 08/2014  
 
 

Processo nº 000.063.212/2014     

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Manutenção Corretiva 
em sistema de monitoramento contínuo, marca TESTO, Tombamento 0900088, para atender às 
necessidades da GEPROD/FHB, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto 
Básico e seus Anexos. 

A Cotação Eletrônica será realizada em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, que 
promova a comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para 
tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases. 

A Cotação Eletrônica será realizada por meio do site www.comprasnet.gov.br, opção cotação 
eletrônica. Processo nº 063.000.212/2014.  
 
UASG nº: 926334 
 
Data de Encerramento da Cotação Eletrônica nº 08/2014: 04/08/2014, às 09 horas. 
 
Maiores esclarecimentos pelo telefone: (61) 3327-4457 e pelo email: licitação@fhb.df.gov.br 
 

1. Das Propostas de Preços e documentação  
 
1.1 Após o encerramento da cotação eletrônica no sistema, a empresa detentora do menor 

preço, após solicitação, deverá encaminhar sua proposta de preços, juntamente com a 
documentação solicitada, identificando o assunto como “Proposta de Preços e 
Documentação para Dispensa de Licitação nº 08/2014”. 
 

1.2 A proposta de preços deverá conter ainda os seguintes dados: 

a) Nome da proponente, endereço, números do CNPJ e da Inscrição Estadual ou do 
Distrito Federal; 

b) Preço unitário e total dos itens, devendo estar inclusos nos preços ofertados todos os 
tributos, embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que 
incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação (havendo divergência 
entre o valor em algarismo e por extenso, prevalecerá o valor por extenso); 

c) A proposta deve estar em papel timbrado da empresa, datada e assinada, com a 
especificação em conformidade com o solicitado, contendo a indicação de todas as 
características do serviço cotado, com especificações claras e detalhadas, de forma a 
demonstrar que atendem as especificações constantes no Projeto Básico. 

d) Na proposta de preços deverá constar o prazo de validade da proposta, que não 
poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação. 

1.3  A proposta de preços e documentação apresentada em desacordo com as especificações 
solicitadas será desclassificada. 
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1.4 A empresa poderá apresentar juntamente com a proposta de preços, toda a documentação 
que julgar necessária para subsidiar a análise dos serviços ofertados.  
 

1.5 A empresa deverá apresentar instrumento particular e/ou público de procuração com firma 
reconhecida em cartório, que comprove os necessários poderes para praticar todos os atos 
inerentes a contratação em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente 
(ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do estatuto ou contrato 
social, ou instrumento específico no qual estejam expressos seus poderes para exercer e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
 

2. Da Habilitação 
 
2.1 A habilitação da empresa será verificada por meio do Sicaf (habilitação parcial) e da 

documentação complementar especificada neste instrumento. 

2.2 A licitante que não atende às exigências de habilitação parcial no Sicaf deverá apresentar 
documentos que supram tais exigências, conforme segue: 

2.2.1 Comprovante de Regularidade com a Previdência Social (CND), emitida pelo 
Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, em validade, conforme Parágrafo 3º do 
artigo 195 da Constituição Federal; 
 
2.2.2 Comprovante de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal – 
CEF, em validade, conforme alínea “a” do artigo 27 da Lei nº 8.036/90; 

 
2.2.3 Comprovante de Regularidade com a Secretaria de Fazenda Estadual e Municipal, 
ou Distrital, da sua sede ou domicilio, em plena validade; 

 

2.3 A empresa deverá apresentar a seguinte documentação complementar: 

 
a) comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor 

estimado da contratação, quando qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez 
Corrente e Solvência Geral, informados pelo Sicaf, for igual ou inferior a 1; 

b) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º 
de maio de 1943. 

c) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, 
emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, 
em plena validade, para as empresas com sede ou domicílio fora do Distrito 
Federal, que poderá ser obtida por meio do site www.fazenda.df.gov.br; 
 

2.4 O Centro de Compras poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de 
certidões, para verificar as condições de habilitação da proponente. 
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2.5 Os documentos que não estejam contemplados no SICAF deverão ser remetidos em 
conjunto com a proposta de preços, no mesmo prazo estipulado na mencionada condição. 

2.6 Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da 
licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ. 

2.7 Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão 
estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em 
nome da matriz. 

3 – DAS CONDIÇÕES 
 
 

3.1 A apresentação de proposta de acordo com as exigências estabelecidas neste instrumento 
não gera direito à contratação. 
 
3.2 A apresentação da proposta obriga a empresa proponente a sustentá-lo durante o seu prazo 
de validade, a se subordinar as cláusulas aqui estabelecidas e ainda aos ditames da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
3.3 A FHB poderá se necessária, solicitar informações complementares ao objeto ofertado. 
 
3.4 Após o encerramento do prazo para recebimento, em nenhuma hipótese poderá ser alterado 
o conteúdo da proposta apresentada, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar 
evidentes erros formais. 
 
3.5 Para efeito de aceitabilidade da proposta, não serão admitidos valores unitários superiores 
aos preços oficiais ou estimados pela Fundação Hemocentro de Brasília. O desrespeito a essa 
regra levará a contratação a ser considerada fracassada, caso não se obtenha êxito com a 
negociação a ser solicitada. 

 
 
4 – DAS PENALIDADES 
 

4.1     A empresa contratada que não cumprir com a obrigação de fornecimento de material e/ou 
prestação de serviço nas condições e prazos estabelecidos no Pedido de Proposta, 
injustificadamente, ou ainda em caso de infringência das disposições legais, serão aplicadas, 
segundo a gravidade da falta, as seguintes penalidades: 
 
4.2 Atraso na execução das obrigações assumidas: 
 

a)  multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de 
material ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte 
inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 

 
b)  multa de 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega 

de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre 
o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do 
órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 
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c)  multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por 

descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo do disposto nas alíneas a e b deste 
subitem; 

 
4.3 Multa de 20% sobre o valor do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do 
contrato; 
 
4.4   O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia 
seguinte ao do vencimento do prazo de execução do contrato, se dia de expediente normal na 
repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte. 
 
4.5     Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 
 

I - o atraso não superior a 05 (cinco) dias; e 
 

II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de 
cobrança. 

 
4.6 Pela inexecução total ou parcial do Contrato/Nota de Empenho e/ou por deixar de entregar 
ou apresentar documentação falsa exigida no certame/contratação, a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação, aplicar 
à contratada, as seguintes sanções: 
 

I - Advertência; 

 

II – Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor total do contrato/Nota de Empenho, e 
cancelamento da Nota de Empenho, quando decorridos 30 (trinta) dias de 
inadimplemento e caracterizada a recusa ou impossibilidade do adjudicatário em 
cumprir o contrato; 

§ 1º - A multa prevista no inciso II deste subitem 4.6, incidirá ainda nos casos em que 
o adjudicatário, sem motivo de força maior ou caso fortuito devidamente comprovado, 
solicitar o cancelamento antes ou depois de decorridos 30 (trinta) dias de atraso. 

 

III - Suspensão do direito de participar de licitações com a administração pelo prazo de 
até 02 (dois) anos; e 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada, com base no item III, onde 
caberá no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, pedido de reconsideração; 

V – a licitante vencedora que se recusar injustificadamente, a assinar o Contrato/receber a 
Nota de Empenho, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação 
que lhe será encaminhada, caracterizando o descumprimento da obrigação assumida, 
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será aplicada a multa de 15% (quinze por cento) sob o valor do Contrato/Nota de 
Empenho. 

Parágrafo único - Declarar-se-á inidônea o adjudicatário que, sem justa causa, não 
cumprir as obrigações assumidas, praticando, a juízo da Administração, falta grave, 
revestida de dolo. 

 

 4.7 As sanções previstas nos incisos III e IV poderão também ser aplicadas ao adjudicatário 
que: 

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

 

4.8 As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 4.6 poderão ser aplicadas juntamente 
com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 05 dias úteis, e serão aplicadas pela Autoridade Competente. 
 
4.9 Outras penalidades não previstas neste anexo serão aplicadas conforme Decreto nº 
26.851/06 e alterações, e Lei 8.666/93. 
 
4.10     As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações 
assumidas neste anexo e Projeto Básico, garantida a prévia defesa, estão sujeitas às sanções em 
conformidade com o Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de 
31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos Decretos nºs 26.993/2006, de 12/07/2006 e 27.069/2006, 
de 14/08/2006. 
 
 

5 – DO PAGAMENTO 
 
 

5.1 - Para efeito de contratação e pagamento a Empresa deverá apresentar os documentos, 
originais ou devidamente autenticados, abaixo relacionados: 

 
a) Comprovante de Regularidade com a Previdência Social (CND), emitida pelo 

Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, em validade, conforme Parágrafo 3º 
do artigo 195 da Constituição Federal; 

 
b) Comprovante de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal – 

CEF, em validade, conforme alínea “a” do artigo 27 da Lei nº 8.036/90; 
 

c) Comprovante de Regularidade com a Secretaria de Fazenda Estadual e Municipal, ou 
Distrital, da sua sede ou domicilio, em plena validade; 
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d) As empresas com sede fora do Distrito Federal deverão apresentar Certidão Negativa 
de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, emitida pela Secretaria de 
Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, para as 
empresas com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, que poderá ser obtida por 
meio do site www.fazenda.df.gov.br. 
 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, em cumprimento à Lei 
n°12.440/2011.   

 
5.2 – A FHB efetuará o pagamento relativo à Nota de Empenho/Contrato após o cumprimento da 

obrigação por parte da Contratada, devidamente atestado pelo setor competente. 
 
5.3 – O prazo para pagamento será conforme projeto básico, ou até 30 (trinta) dias a contar da data 
do protocolo da Nota Fiscal/Fatura no órgão solicitante, devidamente atestada pelo setor 
competente responsável pelo recebimento do material e/ou serviço. 
 
 

6 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
6.1   A Fundação Hemocentro de Brasília reserva-se o direito de aceitar ou não a proposta, 
apresentada sem que isso gere direito a reclamação ou indenização de qualquer natureza por parte 
de qualquer firma interessada. 

 
6.2  A FHB poderá contratar a empresa vencedora no valor total de sua proposta ou nos termos do 
§ 1º art. 65 da Lei  8.666/93. 
 
6.3  Na ocorrência de situações não previstas neste Pedido de Proposta, estas serão decididas pela 
Autoridade Superior da Fundação Hemocentro de Brasília. 
 
6.4 Fica vedada a empresa contratada ceder a terceiros créditos decorrentes dos serviços prestados  
a FHB. 
 
6.5  Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos no Centro de Compras da Fundação 
Hemocentro de Brasília, situado no SMHN Quadra 03 Conjunto A Bloco 03 – CEP: 70.710-100, 
pelo telefone: (061) 3327-4457 ou por meio do email licitação@fhb.df.gov.br. 
 
6.6  Os originais ou cópias autenticadas deverão ser encaminhados ao Centro de Compras da 
Fundação Hemocentro de Brasília, no prazo máximo de 04 (quatro) dias corridos, a contar da 
solicitação.  

 

Brasília, 30 de julho de 2014 
 

KENNIA PATRICIA CARRIJO DE CARVALHO 
Centro de Compras/FHB  

Chefe  
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ANEXO I 

PROJETO BÁSICO 

1.  OBJETO 

 

1.1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Manutenção 
Corretiva em sistema de monitoramento contínuo, marca TESTO, Tombamento 
0900088, para atender às necessidades da GEPROD/FHB, conforme especificações 
e quantitativos estabelecidos neste Projeto Básico e seus Anexos. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1 A execução do serviço em tela atenderá às necessidades de monitoramento de 
temperatura em atenção à legislação vigente para serviços hemoterápicos. 

“RDC nº 57, de 16 de dezembro de 2010 

Art. 11. Os serviços de hemoterapia devem possuir equipamentos 
compatíveis com as atividades realizadas e estabelecer programa que 
inclua validação inicial, qualificação, calibração, manutenção 
preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos, mantendo os 
respectivos cronogramas e registros. 

Art. 52. Os ambientes destinados ao processamento de sangue e 
hemocomponentes devem ter a temperatura mantida a 22 ± 2ºC, com 
os respectivos registros de monitoramento e controle. 

Art. 119. Os serviços de hemoterapia devem ter mecanismos para 
registro, monitoramento e controle da temperatura dos equipamentos 
da cadeia de frio, preferencialmente utilizando dispositivo de registro 
contínuo, ou termômetro de máxima e mínima com registro manual. 

Portaria MS 2712, 12 de novembro de 2013  

§ 2º Os equipamentos utilizados para coleta, processamento, testes 
laboratoriais, armazenamento e transfusão do sangue serão objeto de 
programas de controle, que incluirão a qualificação inicial, a 
calibração periódica e as manutenções preventiva e corretiva.” 

2.2 O serviço se faz necessário, pois o sistema apresentou defeito sem causa aparente, 
deixando de responder a estímulos e sem comunicação com o computador central, 
causando interrupção no monitoramento de temperatura da cadeia de frio desta 
Instituição. 

2.3 O monitoramento contínuo de temperatura é importante para o controle da 
qualidade dos hemocomponentes distribuídos para a rede pública. Na ausência deste 
sistema entra-se em contingenciamento de leituras de temperatura, podendo 
ocasionar falhas no preenchimento e atraso em respostas por falta de alarmes de 
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emergência que são enviados pelo sistema de monitoramento. 

2.4 O equipamento que apresentou defeito faz parte do parque tecnológico desta 
Instituição, porém não requer manutenção preventiva, ficando apenas as 
manutenções corretivas quando existirem necessidades. 

2.5 A contratação deste serviço contribuirá para o bom funcionamento do 
monitoramento de temperatura, bem como a manutenção da qualidade dos 
hemocomponentes armazenados Nesta Instituição. 

 

3. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

3.1 Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo: 

3.1.1 A Contratada deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução contratual, 
conforme disposto no Projeto Básico. 

3.1.2 A contratada deverá possuir padrões acreditados pela Rede Brasileira de 
Calibração para a realização da Calibração do datalogger. 

3.1.3 Os serviços terão início em até 05 (cinco) dias após a retirada da Nota de 
Empenho.  

  

4. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.1 Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir 
estabelecidos: 

4.1.1 Substituição de 01(uma) placa PCB base Saveris; 

4.1.2 Substituição de 01(uma) fonte de alimentação 

4.1.3 Calibração acreditada a RBC- Rede Brasileira de Calibração de 01(um) 
datalogger 

4.2 Os serviços poderão ser executados em laboratório próprio da contratada. 

4.3 A Contratada deverá apresentar o relatório de execução dos serviços realizados 
juntamente com o equipamento em perfeito funcionamento em até 15 (quinze) dias 
após a retirada da Nota de Empenho. 

 

5. VISTORIA 

5.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, será facultativa a 
realização de vistoria nas instalações, acompanhado por servidor designado para 
esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 18:00 horas, devendo o 
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (61) 3327-1020. 
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5.2 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura da sessão pública. 

5.3 Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente 
identificado. 

 

6. EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICA 
(HABILITAÇÃO) 

6.1 Por ocasião da licitação, deverá ser exigida da empresa licitante a seguinte 
documentação: 

6.1.1 Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, que comprove ter o licitante prestado (ou estar 
prestando) serviços de manutenção compatíveis em características com o 
objeto deste Projeto Básico. 

6.1.2 Declaração da empresa de que, quando da assinatura do contrato, disporá de 
pelo menos 1 (um) técnico em eletrônica ou 1 (um) Engenheiro de 
Automação e Controle ou 1 (um) Engenheiro de Eletrônica ou 1 (um) 
Engenheiro Eletricista, devidamente registrado no CREA. 

6.1.3 A empresa poderá comprovar que possui os profissionais citados acima, na 
data prevista para o início dos serviços, mediante apresentação de: 

a) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; ficha de 
registro de empregado ou Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado, 
devendo vir acompanhado da GFIP/CEF; Cópia de Carteira de registro no 
Conselho de Classe; 

b) Cópia do ato de investidura do cargo ou cópia do Contrato Social, 
quando se tratar de diretor ou sócio e sua ultima alteração. 

 

7. DESCRIÇÃO DAS TAREFAS BÁSICAS 

 

7.1 O serviço compreende a execução das seguintes tarefas básicas: 

7.1.1 Substituição de 01(uma) placa PCB base Saveris, com utilização de slots e 
componentes originais e/ou compatíveis com o Equipamento listado no item 
OBJETO ; 

7.1.2 Não será aceita nenhuma espécie de adaptação, de forma a mudar a 
característica do Equipamento 

7.1.3 Substituição de 01(uma) fonte de alimentação 

7.1.4 Realizar Calibração acreditada a RBC- Rede Brasileira de Calibração de 
01(um) datalogger, por comparação direta, em laboratório próprio. 
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8. MATERIAIS PERTINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 

8.1 Para a perfeita execução dos serviços, a contratada deverá utilizar os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e 
qualidades a seguir estabelecidas, de acordo com os termos da proposta, 
promovendo quando requerido, a sua substituição: 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

9.1 A Contratada obriga-se a: 

9.1.1 executar os serviços conforme especificações do Projeto Básico e de sua 
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 
contratuais; 

9.1.2 fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, 
na qualidade e quantidade especificadas, nos termos de sua proposta; 

9.1.3 arcar com a responsabilidade cível por todos e quaisquer danos materiais e 
morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, 
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, a Administração ou a 
terceiros; 

9.1.4 ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico 
especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o 
previsto no Projeto Básico, nos termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 
1993; 

9.1.5 utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a 
serem executados, de conformidade com as normas e determinações em 
vigor; 

9.1.6 vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar 
de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no 
órgão contratante, nos termos do artigo 7°, inciso II, do Decreto n° 32.751, 
de 2011, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da 
administração pública do Distrito Federal; 

9.1.7 apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos 
empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais 
devem estar devidamente identificados por meio de crachá;  

9.1.8 responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, tais como taxas, impostos e multas, resultantes da execução dos 
serviços, bem como assumir todos os ônus decorrentes do possível 
chamamento da contratante em juízo como litisconsorte em ações 
trabalhistas ou de reparação civil, em decorrência da execução dos serviços, 
ficando a contratante, desde já, autorizada a glosar nas faturas as 
importâncias estimadas com o processo; 
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9.1.9 instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da 
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, 
quando for o caso; 

9.1.10 relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer 
da prestação dos serviços; 

9.1.11 não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem 
permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre; 

9.1.12 manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

9.1.13 não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está 
obrigada, exceto nas condições autorizadas no Projeto Básico ou na minuta 
de contrato; 

9.1.14 arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis 
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o 
previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 
atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos 
eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.1.15 comunicar, por escrito, eventual atraso ou dificuldades verificadas nas 
entregas dos materiais ou execução dos serviços, apresentando as 
justificativas que serão objeto de apreciação pela contratante. 

9.1.16 é vedado à prestadora de serviço: 

a) a veiculação de publicidade acerca do contrato oriundo deste Projeto 
Básico, salvo prévia autorização da Fundação Hemocentro de 
Brasília; 

b) a subcontratação de outra empresa para a execução dos serviços 
previstos neste Projeto Básico; e 

c) qualquer conduta incompatível com a lei, a moralidade ou a 
adequada execução do contrato a ser celebrado em decorrência deste 
Projeto Básico. 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

10.1 A Contratante obriga-se a: 

10.1.1 proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar 
seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus 
Anexos, especialmente do Projeto Básico; 
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10.1.2 exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

10.1.3 exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado; 

10.1.4 notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

10.1.5 pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do 
contrato; 

10.1.6 zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

11. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

11.1 O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade 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, na forma dos 
arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.2 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base 
nos critérios previstos no Projeto Básico, em especial aqueles relativos aos índices 
de produtividade. 

11.3 O executor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá 
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à 
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos 
valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.4 A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação 
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Projeto Básico e na 
proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais 
como: marca, qualidade e forma de uso. 

11.5 O executor do Contrato 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 
artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993.  

11.6 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 co-responsabilidade da Contratante 
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ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 
1993.  

11.7 A fiscalização da execução dos serviços abrange as seguintes rotinas: 

11.7.1 Verificação de funcionamento do Equipamento 

11.7.2 Capacidade de comunicação com todas as sondas existentes na Fundação 
Hemocentro de Brasília. 

11.7.3 Verificação de ruídos e aquecimentos anormais. 

 

12. O PAGAMENTO 

 

12.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de 
apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em 
condições de liquidação e pagamento. 

 

13. DA GARANTIA CONTRATUAL  

 

13.1 Para assegurar o cumprimento das obrigações contratuais, a Contratada deverá 
prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global anual do 
Contrato decorrente desta contratação, em qualquer das modalidades previstas no 
art. 56 da Lei nº 8.666/93. 

13.2 As peças substituídas deverão ter garantia de pelo menos 90 (noventa) dias, 
contados a partir da data de substituição 

 

14. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

14.1 O Contrato decorrente da presente contratação terá vigência de 06 (seis) meses, a 
contar de sua assinatura. 

 

15. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

15.1 A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação 
e da contratação é aquela prevista no Edital. 
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ANEXO I DO PROJETO BÁSICO 

 

 

DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA ESTIMATIVA DE CU STOS 

Ite
m 

Descrição/Especificação Unid de 
medida 

Quant. Preço Total (R$) 

1 Serviço de manutenção corretiva UNID 01 382,18 

2 Serviço de Calibração UNID 01 449,65 

3 Placa PCB base SAVERIS UNID 01 200,00 

4 Fonte de alimentação UNID 01 110,20 

Valor Total Estimado da Contratação R$ 1.142,03 
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                                                                       ANEXO II 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº____/2014 – AJUR/FHB, 

que entre si celebram a FUNDAÇÃO 

HEMOCENTRO DE BRASÍLIA  e a 

empresa _____________________.  

 

 

          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: 70.710-100, Brasília – Distrito 

Federal, doravante denominada CONTRATANTE  ou FHB, representada neste ato pela Diretora 

Presidente BEATRIZ MAC DOWELL SOARES, brasileira, casada, médica, portadora do 

CPF/MF nº 307.615.067-72 e da Carteira de Identidade nº 2.994.650-SSP/RJ, residente e 

domiciliada nesta Capital, e de outro lado, ____________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

_________________, estabelecida no ___________________________, CEP _______, daqui por 

diante denominada CONTRATADA , representada neste ato por ______________, Brasileiro, -

______, Portador da Carteira de Identidade nº ________ ____ e do CPF/MF nº 

________________, residente e domiciliado na _________________________________, CEP 

______,  tendo em vista o que consta no Processo nº 063.000.212/2014, que passa a fazer parte 

integrante do presente instrumento, independentemente de transcrição, têm entre si justo e acertado 

a celebração do presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,  nos termos da Lei 

nº 8666/93 e suas alterações, Decreto Distrital nº 26.851/06, alterado pelo Decreto nº 26.993/06, 

mediante as seguintes cláusulas e condições. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PROCEDIMENTO 

O presente Contrato obedece aos termos da Dispensa de Licitação nº 08/2014 as 

fls.___/___, da Proposta (fl. ___), da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de manutenção corretiva 

de sistema de monitoramento em sistema contínuo, marca TESTO, tombamento 0900088, 

consoantes disposições de Dispensa de Licitação em fl. ___ e especificações contidas na Nota de 

Empenho nº ___________, emitida em ___/___/____, valor: _________ à fl. ___.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ RIA 

O valor total do Contrato é de R$ ___________ (________________________), 

procedentes do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da 

correspondente lei orçamentária anual, a correr as despesas por conta da seguinte rubrica 

orçamentária: 

I- Unidade Orçamentária: ___; 

II- Programa de trabalho: 10.303.6202.2811.0001; 

III- Elemento de Despesa: 33.90.39; 

IV- Fonte de Recurso: 138 (Recursos do SUS). 

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 Os serviços terão início em até 05 (cinco) dias, após a assinatura do Contrato. 

4.2 Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos: 

a) Substituição de 01(uma) placa PCB base Saveris; 

b) Substituição de 01(uma) fonte de alimentação 

c) Calibração acreditada a RBC- Rede Brasileira de Calibração de 01(um) datalogger 

4.3 Os serviços poderão ser executados em laboratório próprio da contratada. 

4.4 O serviço compreende a execução das seguintes tarefas básicas: 
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a) Substituição de 01(uma) placa PCB base Saveris, com utilização de slots e componentes 

originais e/ou compatíveis com o Equipamento listado na Cláusula Quarta deste Termo; 

b) Não será aceita nenhuma espécie de adaptação, de forma a mudar a característica do 

Equipamento 

c) Substituição de 01(uma) fonte de alimentação 

d) Realizar Calibração acreditada a RBC- Rede Brasileira de Calibração de 01(um) 

datalogger, por comparação direta, em laboratório próprio. 

4.5 A Contratada deverá apresentar o relatório de execução dos serviços realizados juntamente 

com o equipamento em perfeito funcionamento em até 15 (quinze) dias, após a assinatura do 

Contrato. 

4.6 Para a perfeita execução dos serviços, a contratada deverá utilizar os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades, de acordo com os 

termos da proposta, promovendo quando requerido, a sua substituição. 

4.7 As peças substituídas deverão ter garantia de pelo menos 90 (noventa) dias, contados a partir 

da data de substituição 

PARÁGRAFO ÚNICO – Fica admitida a sua prorrogação, de acordo com as hipóteses 

previstas no § 1°, do art. 57 da Lei 8.666/93, devidamente justificada por escrito e previamente 

autorizada.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e 

Contábil do Distrito Federal, em parcelas, mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada 

até 30 (trinta) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA 

enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta em virtude de 

penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou 

correção monetária. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO – Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá comprovar a 

regularidade fiscal para com a Fazenda do Distrito Federal, Seguridade Social (CND), ao FGTS e 

à Justiça do Trabalho, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O presente Contrato vigerá pelo prazo de 06 (seis) meses a contar da data de sua 

assinatura e eficácia com a respectiva publicação de seu extrato no Diário Oficial do Distrito 

Federal. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS GARANTIAS 

7.1 A garantia para a execução do Contrato será prestada conforme previsão constante no 

artigo 56, §1º, incisos I, II e III da Lei 8.666/93, na forma de: 

I – caução em dinheiro, ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitido sob 

a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

II – seguro-garantia; ou, 

III – fiança bancária. 

7.2 A garantia será de 5% (dois por cento) do valor do contrato, conforme §2º. Art. 56 da Lei 

nº 8.666/93. 

7.3 A fiança bancária formalizar-se-à através de carta fiança fornecida por instituição 

financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não participem do 

capital ou da direção da licitante, sendo indispensável expressa renúncia, pelo fiador, aos 

benefícios do art. 827, do Código Civil de 2002. 

7.4 Toda e qualquer quantia prestada pela Contratada: 

a. somente poderá ser levantada após a extinção do contrato, e quando em dinheiro, 

atualizada monetariamente; 

b. poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser utilizada para cobrir 

eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem 

prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 

15 (quinze) dias corridos após o recebimento da notificação regularmente expedida, a 

garantia deverá ser reconstituída; 
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c. ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências 

administrativas e/ou judiciais; 

d. será liberada mediante pedido por escrito pelo contratado. 

7.5 Sem prejuízo das sanções previstas na lei e no Edital, a não prestação da garantia exigida 

será considerada recusa injustificada em assinar o Contrato, implicando na imediata 

anulação da Nota de Empenho emitida. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da FHB durante a vigência do contrato: 

8.1 Cumprir todos os compromissos financeiros autorizados e assumidos com a Contratada; 

8.2 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa executar o objeto do 

Contrato; 

8.3 Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre quaisquer intercorrências e/ou 

irregularidades observadas na execução do objeto do Contrato; 

8.4 Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 

quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

8.5 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços  executados em desacordo com as especificações 

deste Termo; 

8.6 Cumprir com as obrigações previstas no Edital de Licitação, mesmo que não transcritas 

para o presente Contrato. 

8.7 exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

8.8 exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado; 

8.9 notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

8.10 zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 
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CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATADA 

São obrigações da Contratada: 

9.1 A Contratada fica obrigada a apresentar, à FHB: 

9.2 Até o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos 

previdenciários, resultantes da execução do Contrato; 

9.3 Comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais; e: 

9.4 Executar o serviço utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários à perfeita execução contratual, conforme disposto neste Termo. 

9.5 A Contratada deverá possuir padrões acreditados pela Rede Brasileira de Calibração para a 

realização da Calibração do datalogger. 

9.6 A Contratada deverá apresentar, na data prevista para o inicio da prestação dos serviços, 

comprovação de que possui em seu quadro de pessoal, pelo menos os seguintes 

profissionais:  1 (um) técnico em eletrônica ou 1 (um) Engenheiro de Automação e 

Controle ou 1 (um) Engenheiro de Eletrônica ou 1 (um) Engenheiro Eletricista, 

devidamente registrado no CREA. 

9.6.1 A comprovação citada acima poderá ocorrer da seguinte forma: 

c) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; ficha de registro 

de empregado ou Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado, devendo vir 

acompanhado da GFIP/CEF; Cópia de Carteira de registro no Conselho de 

Classe, ou; 

d) Cópia do ato de investidura do cargo ou cópia do Contrato Social, quando se 

tratar de diretor ou sócio e sua ultima alteração, ou. 

e) Cópia de Contrato de prestação de serviços. 

9.7 Executar os serviços conforme especificações deste Termo e de sua proposta, com os 

recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais; 

9.8 Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e 

quantidade especificadas, nos termos de sua proposta; 
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9.9 Arcar com a responsabilidade cível por todos e quaisquer danos materiais e morais 

causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou 

representantes, dolosa ou culposamente, a Administração ou a terceiros; 

9.10  Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para 

que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Termo, nos termos do 

artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

9.11  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor; 

9.12  Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente 

público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos 

termos do artigo 7°, inciso II, do Decreto n° 32.751, de 2011, que dispõe sobre a vedação 

do nepotismo no âmbito da administração pública do Distrito Federal; 

9.13  Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente 

identificados por meio de crachá;  

9.14  Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, tais 

como taxas, impostos e multas, resultantes da execução dos serviços, bem como assumir 

todos os ônus decorrentes do possível chamamento da contratante em juízo como 

litisconsorte em ações trabalhistas ou de reparação civil, em decorrência da execução dos 

serviços, ficando a contratante, desde já, autorizada a glosar nas faturas as importâncias 

estimadas com o processo; 

9.15  Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, 

inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso; 

9.16  Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 

dos serviços; 

9.17  Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

9.18  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
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assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

9.19  Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas 

condições autorizadas no Projeto Básico ou na minuta de contrato; 

9.20  Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e 

incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 

satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos 

eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.21  Comunicar, por escrito, eventual atraso ou dificuldades verificadas nas entregas dos 

materiais ou execução dos serviços, apresentando as justificativas que serão objeto de 

apreciação pela contratante. 

9.22  È vedado à prestadora de serviço: 

d) a veiculação de publicidade acerca do contrato oriundo deste Termo, salvo prévia 

autorização da Contratante; 

e) a subcontratação de outra empresa para a execução dos serviços previstos neste Termo; 

e 

f) qualquer conduta incompatível com a lei, a moralidade ou a adequada execução do 

contrato a ser celebrado. 

9.23  Garantir a boa qualidade dos produtos fornecidos à FHB, bem como efetuar a imediata 

substituição, às suas expensas, no prazo máximo de 1 (um) dia útil, após a comunicação da 

FHB, de qualquer produto entregue, que não esteja de acordo com as especificações ou em 

relação ao qual, posteriormente, não obstante os testes realizados, venha a se constatar 

qualquer adulteração ou vício; 

9.24 A contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

9.25 Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais, causados por técnicos 

(empregados) e acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de salários, 
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encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da 

prestação dos serviços; 

9.26 A contratada declarará a inexistência de possibilidade de transferência à FHB, de 

responsabilidade por encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e/ou previdenciários 

porventura inadimplidos, bem como a inexistência de formação de vínculo empregatício 

entre os empregados da Contratada e a Administração Pública; 

 

9.27 Fica a CONTRATADA obrigada a cumprir todas as condições constantes em Edital e seus 

anexos, que são partes integrantes do presente Termo, como se nele estivesse transcrito. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do 

Contrato sujeitará a Contratada às multas previstas nesta cláusula, descontada da garantia oferecida 

ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada ao 

Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral, bem como investir-se na posse de bens, 

alienar coisas, promover contratações para conclusão ou aperfeiçoamento de obras ou serviços. 

10.1 Das Espécies. 

10.1.1 As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações 

assumidas, garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções em conformidade 

com o Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006, pg. 

05/07, alterado pelos Decretos nºs 26.993/2006, de 12/07/2006 e 27.069/2006, de 

14/08/2006: 

I – advertência; 

II – multa; e 

III – suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar 

com a Administração do Distrito Federal, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e 

dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. 

III.1 – para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade 

de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do 

seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade 
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será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada 

será descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das 

multas previstas em Ata de Registro de Preços e no contrato e das demais 

cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta 

cometida; 

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 

10.1.2 As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior poderão ser 

aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no 

respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

10.2  Da Advertência 

10.2.1 A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratada 

descumprir qualquer obrigação, e será expedido: 

I - pelo Centro de Compras, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do 

procedimento licitatório; e 

II – pelo ordenador de despesas da FHB se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase 

de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o 

contrato. 

10.3  Da Multa 

10.3.1 A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de 

despesas da FHB, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será 

aplicada nos seguintes percentuais: 

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 

execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o 

limite de 9,9%, que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material 

ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor 
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correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério da FHB, quando o 

atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por 

descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e 

II deste subitem; 

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o 

contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 

Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do 

serviço, ou rescisão do contrato/ nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; e 

V- 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento 

de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. 

10.3.2 A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, 

§ 8º, da Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à 

contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 

recebimento da notificação, nos termos do § 3º do art. 86 da Lei nº 8.666/93, observada a 

seguinte ordem: 

I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato; 

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 

III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

10.3.3 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de 

Preços Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente. 

10.3.4 O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do 

dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de 

expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte. 

10.3.5 Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 

I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e 

II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. 



 
 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA 

CENTRO DE COMPRAS   

 

 
 

 
 

10.3.6 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a 

natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem 10.1.2 e 

observado o princípio da proporcionalidade. 

10.3.7 Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser 

cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante 

em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do 

subitem 11.3.1. 

10.3.8 A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 10.3.1 não se aplica nas 

hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades. 

10.4  Da Suspensão 

10.4.1 A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de 

licitação e de contratar com a FHB, e, se aplicada em decorrência de licitação na 

modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no 

Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de 

junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, de 

acordo com os prazos a seguir: 

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pelo Centro de 

Compras, a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente; 

II - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido 

na Ata de Registro de Preços, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou 

internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva; 

III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro 

do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na 

execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato; e 

IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante: 

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, 

objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do 

objeto da licitação; 

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e 
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c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o 

pagamento; 

10.4.2 São competentes para aplicar a penalidade de suspensão: 

I – o Centro de Compras, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do 

procedimento licitatório; e 

II - pelo ordenador de despesas da FHB, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase 

de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o 

contrato. 

10.4.3 A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. 

10.4.4 O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, 

quando as condutas ali previstas forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados 

dos pregões. 

10.5  Da Declaração de Inidoneidade 

10.5.1 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo (a) Diretor (a) Presidente da FHB, 

à vista dos motivos informados na instrução processual. 

10.5.2 A declaração de inidoneidade prevista neste item 10.5 permanecerá em vigor 

enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a 

contratada ressarcir a FHB pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o 

prazo da sanção. 

10.5.3 A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do 

Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas 

ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e à Administração Pública, 

consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.6  Das Demais Penalidades 

10.6.1 As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou 

falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades 

para obtenção no registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, administrado 

pela CENTRAL DE LICITAÇÕES, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
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I - suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por 

até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e 

II - declaração de inidoneidade, nos termos do subitem 10.5; 

III - aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 10.4.3 e 10.4.4. 

10.6.2 As sanções previstas nos subitens 10.4 e 10.5 poderão também ser aplicadas às 

empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais nºs 

8.666, de 1993 ou 10.520, de 2002: 

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; e 

III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude 

de atos ilícitos praticados. 

10.7  Do Direito de Defesa 

10.7.1 É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de 

advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 

ciência da respectiva notificação. 

10.7.2 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 

recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse 

mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser 

proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob 

pena de responsabilidade. 

10.7.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 

explicitamente disposto em contrário; 

10.7.4 Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da 

fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato 

deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar: 

I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho; 

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar; 
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III - o fundamento legal da sanção aplicada; e 

IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da 

Receita Federal. 

10.7.5 Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, 

a autoridade competente para aplicação da sanção providenciará a sua imediata divulgação 

no sítio www.compras.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema 

de Controle e Acompanhamento de Compra e Licitações e Registro de Preços do Distrito 

Federal - e-compras, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação mantidos por órgãos 

ou entidades da Administração Pública do Distrito Federal. 

10.7.6 Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as 

sanções aplicadas com fundamento nos subitens 10.2 e 10.3 deste capítulo de penalidades, 

as quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei 

nº 8.666, de 1993. 

10.8  Do Assentamento em Registros 

10.8.1 Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa. 

10.8.2 As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que 

as aplicou. 

10.9  Da Sujeição a Perdas e Danos 

10.9.1 Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 

26.851/06 e suas alterações, previstas nesta Ata de Registro de Preços, a licitante e/ou 

contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à FHB pelo 

descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais. 

10.10 Disposições Complementares 

10.10.1 As sanções previstas nos subitens 10.2, 10.3 e 10.4 do presente capítulo 

serão aplicadas pelo ordenador de despesas da FHB. 

10.10.2 Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de 

expediente na FHB. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Toda e qualquer alteração deste Contrato deve observância à forma preconizada no 

art. 65 da Lei n.º 8.666/93, mediante Termo Aditivo próprio que não lhe altere o objeto. 

PARÁGRAFO ÚNICO – 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 respectivo valor, dispensa a celebração de 

aditamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da FHB, reduzido a termo no 

respectivo processo, na forma prevista na Ata de Registro de Preços, observado o disposto nos 

arts. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às conseqüências determinadas 

pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS DÉBITOS PARA COM A F HB 

Os débitos da Contratada para com a FHB, decorrentes ou não do ajuste, serão 

inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, 

podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO EXECUTOR 

A FHB, por meio de ato próprio, e com amparo no art. 67 da Lei nº 8.666/93, 

designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de 

Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO 

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento 

pela FHB, na Imprensa Oficial do Distrito Federal, de acordo com o Parágrafo Único, do artigo 61 

da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

Fica eleito o foro de Brasília – Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas ou 

controvérsias ao presente contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 
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PARÁGRAFO ÚNICO  – Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a 

Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060, conforme Decreto nº 34.031, de 

12 de dezembro de 2012. 

E assim, por estarem justas e acertadas, as partes firmam o presente CONTRATO, 

em 03 (três) vias de igual teor, forma e para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, 

que também o subscrevem. 

 

Brasília – DF,          de                            de 2014. 

 

 

BEATRIZ MAC DOWELL SOARES  

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE 

BRASÍLIA 

Diretora - Presidente 

 

 

Testemunhas: 

1ª   –  Nome: ________________________ 

CPF: ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

REPRESENTANTE DA CONTRATADA 

 

 

 

 

 

 

 

2ª   –  Nome: ________________________ 

CPF: ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA 
CENTRO DE COMPRAS 
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