EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
SCS Quadra 9, Edifício Parque Cidade Corporate, Torre C, 1° ao 3° andares - Bairro
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Contrato - SEI nº 43/2018
Processo nº 23477.010272/2018-54

CONTRATO
Nº
43/2018,
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
AVALIAÇÃO PATRIMONIAL E TESTE
DE
RECUPERABILIDADE
QUE
ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA
BRASILEIRA
DE
SERVIÇOS
HOSPITALARES E A EMPRESA
IBIAEON
CONTABILIDADE
CONSULTORIA
PATRIMONIAL
AVALIAÇÕES
E
INFORMÁTICA
LTDA.
CONTRATANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH, empresa pública
com personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério da Educação, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 15.126.437/0001-43, com sede no Setor Comercial Sul-B, Quadra 09, Lote C, Edifício
Parque Cidade Corporate, Torre C, 1º, 2º e 3º andares, CEP: 70308-200 - Brasília/DF, neste ato
representada pelo seu Presidente, Kleber de Melo Morais, brasileiro, casado, portador do RG nº 158769
ITEP/RN e CPF nº 124.112.994-00, nomeado por Decreto Presidencial de 7 de julho de 2016, publicado
no DOU, Seção 2, p.1, de 8 de julho de 2016 e por seu Diretor de Administração e Infraestrutura, Jaime
Gregório dos Santos Filho, brasileiro, portador do RG nº 32049D - CREA/BA e CPF nº 616.341.745-34,
nomeado por Decreto Presidencial de 08 de agosto de 2016, publicado no DOU nº 152, fl. 01, de 09 de
agosto de 2016, ambos no uso das atribuições conferidas pelos artigos 57, 58 e 59 de seu Estatuto
Social, de 29 de junho de 2018.
CONTRATADA: IBIAEON CONTABILIDADE CONSULTORIA PATRIMONIAL AVALIAÇÕES E
INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.760.399/0001-58, com sede na Avenida Dr. Hugo
Beolchi, nº445 – Conjunto 91 – Vila Guarani – São Paulo/SP, CEP 04310-030, representada por seu
Diretor Executivo, Amarildo Marques, brasileiro, casado, portador do RG nº M-7.033.022 SSP/MG e CPF
nº 787.102.866-91.
Conforme Processo Administrativo nº 23477.010272/2018-54 e de acordo com o Edital de Licitação do
Pregão Eletrônico nº 16/2018, Proposta Comercial apresentada, Termo de Referência, seus encartes e
anexos, as partes celebram o presente Contrato, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto nº 2.271, de 7 de
julho de 1997 e a Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, aplicando-se, supletivamente os
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado que regem a espécie, às
quais as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as cláusulas e condições seguintes:
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1.
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de avaliação
patrimonial, com vistas a adequação dos prazos de vida útil e do valor residual e aplicação do teste de
recuperabilidade (Impairment Test) para os bens dos ativos imobilizado e intangível, orientando a
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classificação contábil e ajustes necessários no registro dos bens patrimoniais, que serão prestados nas
condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2.
Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1.
O prazo de vigência deste Termo de Contrato é 180 (cento e oitenta) dias, a contar da
data da última assinatura digital aposta pelos Contraentes, constantes do final do presente Termo de
Contrato.
3.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1.

O valor total da contratação é de R$ 244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais).

3.2.
No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
4.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1.
As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2018, na classificação
abaixo:

5.

PTRES

FONTE DE
RECURSOS

NATUREZA DE
DESPESA

NOTA DE EMPENHO

12.302.2080.4086.0001

8100

33.90.39.05

2018NE800328

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1.
O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes
encontram-se definidos no Edital, Termo de Referência no Anexo XI da IN SEGES/MP nº 5/2017.
6.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1.

O preço é fixo e irreajustável.

6.2.
Em casos de prorrogações eventuais do contrato, esse será reajustado pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA dos últimos 12 (doze) meses da data de apresentação
da proposta.
7.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1.
A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais),
correspondente à 5% (cinco por cento) do valor total da contratação, no prazo de 10 (dez) dias úteis,
contados da assinatura do Termo de Contrato, observadas as condições previstas no Edital, Termo de
Referência.
8.

CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1.
O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os
materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE encontram-se definidos no
Termo de Referência, anexo do Edital
8.2.
O cronograma detalhado definido nas reuniões de planejamento não poderá ser
alterado, salvo nos casos em que a Contratada comprovar que os trabalhos já tenham sido executados
de modo satisfatório, devendo seguir o cronograma abaixo:
Atividade / Tempo
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D+180

Planejamento

10 dias

Execução dos serviços

120 dias

Período de revisão do produto entregue
(conferência, eventuais alterações e recebimento
definitivo)

35 dias

Período para outros trâmites administrativos

9.

15 dias

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA

9.1.
As obrigações da CONTRATANTE e CONTRATADA encontram-se previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
10.

CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1.
As sanções relacionadas à execução do Contrato encontram-se previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
11.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1.
O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº
8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das
sanções previstas no Projeto Básico.
11.2.
Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
11.3.
A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.4.

O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de:

11.4.1.

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2.

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3.

Indenizações e multas.

12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1.

É vedado à CONTRATADA

12.1.1.

Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2.
Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
13.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1.
Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993, bem como do ANEXO X da IN n. 05, de 2017.
13.2.
A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato.
13.3.
As supressões resultantes de acordo celebradas entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.
14.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ANTINEPOTISMO
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14.1.
É vedada à CONTRATADA a nomeação ou qualquer outra forma de pactuação para
prestação de serviços de pessoas que apresentem relação de parentesco com agente público exercente
de cargo em comissão ou função de confiança ligado a EBSERH, nos termos do que estabelece o art.7º,
do Decreto nº 7.203/10.
15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ANTICORRUPÇÃO

15.1.
Para a execução deste Contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que
seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação,
vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática
ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto
deste Contrato, ou de outra forma que não relacionada a este Contrato, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.
16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – CASOS OMISSOS

16.1.
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei n° 8666, de 1993 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as
disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e
princípios gerais dos contratos.
17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1.
Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato,
no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
18.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

18.1.
As questões decorrentes da execução deste Contrato que não possam ser dirimidas
administrativamente serão processadas e julgadas no foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do
Distrito Federal/DF, com exclusão de qualquer outro.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato, depois de lido e achado em
ordem, vai assinado pelos contraentes.

_________________________________

____________________________________

Kleber de Melo Morais

Amarildo Marques

Presidente - Ebserh

Ibiaeon Contabilidade Consultoria
Patrimonial Avaliações e Informatica Ltda

____________________________________
Jaime Gregório dos Santos Filho
Diretor de Administração e Infraestrutura Ebserh

Documento assinado eletronicamente por Amarildo Marques, Usuário Externo, em
27/11/2018, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Jaime Gregorio Dos Santos Filho,
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Diretor(a), em 27/11/2018, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Kleber De Melo Morais, Presidente, em
27/11/2018, às 18:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0555711 e o código CRC 1C1F4A49.

Referência: Processo nº 23477.010272/2018-54 SEI nº 0555711
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