
Assembleia Legislativa do Estado do Rondonia

CONTRA'JFO N. 0001/2017

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDONIA — ALE/R0, E A. C. F. MOREIRA — ME, PARA

OS FINS QUE ESPECIFICAM.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA — ALE/R0, Pessoa Juridica de

Direito Publico, inscrita no CNPJ sob o n° 04.794681/0001—68, situado na Rua Major Amarantes, 11° 390,

Bairro Arigola11dia,nesta Capital, neste ato representado pelo seu Presidente, Deputado MAURO DE

CARVALHO, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n° 287. 641 SSP/RO e do CPF n°

220.095.402—63 e pelo Secretario Geral ARILDO LOPES DA SILVA, brasileiro, servidor publico,

portador do RG n°. 19.593.991, SSP—SP, e CPF/MF 11°. 299.056.482—91, doravante denominado

CONTRATANTE, e a EMPRESA A.C.F. MOREIRA -ME, inscrita 11o CNPJ sob 11°

14410. 553/0001 —,27 com sede na Rua Gonoalves Dias, n 948 - Bairro Olaria, nesta Capital, neste ato

legalmente representada pelo Sr RONALDO ARAUJO RODRIGUES, brasileiro, casado, empresario,

portador da cédula de identidade 11° 444 823 SSP/RO 6 CPF n° 024.249 588—58, doravante denominada

CONTRATADA, resolvem celebrar o presente instrumento, que tern por finalidade estabelecer os

direitos e obrigaooes das partes na execugao contrwatual de acordo com a legislaoao Vigente resultante do

plocedimento licitatorio 11a modalidade de Pregao Presencial n° 009/2016/CPP/ALE/RO, nos termos do

Parecer 11° 531/2016/AG/ALE/RO, conforme Processo Administrativo 11° 00013855/2016-22, mediante

as clausulas e condiooes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto o REGISTRO DE PRECOS para futura e eventual aquisigfio,

de forma parcelada, de égua mineral em garraffies de 20 (Vinte) litros para reposiofio e garrafas de

meio litro descartéveis, pelo periodo de 12 (doze) meses, nas quantidades e especificaooes constantes

do Termo de Referéncia - ANEXO I do Edital do Pregfio Presencial n° 009/2016/CPP/ALE/RO.

1.2 E parte integrante do presente contrato, independente de sua transcriofio, o edital de licitaofio e seus

anexos.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O valor do presente contrato é de R$ 66.054,60 (sessenta e seis mil 6 oinquenta e quatro reais 6‘4},
sessenta centavos), inclusas todas as despesas que resultem do ousto do fornecimento do produto, tais

como impostos, taxas, transportes, seguros, encargos fiscais e todos os 611115 diretos e quaisquer o ,ygras
"

despesas, que incidam 11a execuofio do referido Contrato.
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Assembleia Legislativa do Estado do Rondonia

2.2. Os valores unitarios a serem praticados pela Contratada, de acordo com a proposta de pregos

registrado na ATA, considerando a estimativa anual de consumo desta ALE/R0, 550 OS constantes da

tabela abaixo:

It‘ D
. -

U .d d “3:3"? Quif‘t'dgde VLR VLR
em escngam m a e me 1a es rma a

UNT. TOTAL

.

mensal anual

01 1:Agua'Mlneral
— Galao com 20 lrtros, para

GL 147 1.764
R$

6.79l,40
,reposrgao. 3,85

‘Agua Mineral sem gas 500 m1 — garrafa q R33
02

descartavel —

pacote com 12 unidades.
PCT 553 6636

7,20
47'779’20

a Agua Mineral corn gas 500 ml — garrafa R$
0)

descartavel —

pacote com 12 unidades.
PCT 87 “M4

11,00
“'484’00

Valor total do lote => 66.054,60

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO, CONDICOES E LOCAL DE ENTREGA.

3.1 Apos a assinatura do contrato e o recebimento da nota de empenho a empresa tera o prazo de 02

(duas) horas para efetuar a entrega, atendendo as requisiooes do Departamento de Logistica, para

atendimento das necessidades da ALE/R0 e seus departamentos e setores anexos.

3.2 A quantidade solicitada diariamente ou semanalmente podera variar, de acordo com as necessidades

da CONTRATANTE.

3.3. A entrega do produto sera feita na Sede da ALE/R0 do Estado de Rondonia, no horario das 07:30 as

13:30 horas, na Rua Major Amarantes, 487 — Bairro Arigolandia, Porto Velho/RO, com entrada pelo

portao da Rua Duque de Caxias, de acordo com a solicitagao do Departamento de Logistica.

3.4. Os produtos deverao ser de boa qualidade, sendo os mesmos inspecionados na hora da entrega.

3.5. Serao aceitos somente garrafoes do tipo PET 6: ACRiLICO.

3.6. OS produtos deverao ter lacre de seguranga na tampa e ro’tulo com a composigao quimica e registro
do Ministério da Sande.

3.7. Nao serao aceitos produtos que nao apresentem as caracteristicas estabelecidas no presente Termo de

Referéncia, bem como aquele diferente da marca ofertada na proposta da empresa vencedora do certame

licitatorio.

3.8. Somente pessoa juridica podera executar o objeto deste instrumento.

3.9. Para Viabilizar a formulagao das propostas, deve se considerar:

3.9.1. Todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos deverao estar incluidos no prego,

Major malan‘ce Eyigoléndia
PortoVelholRO.

'
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondénia

CLAUSULA QUARTA: CONDICOES PARA TRANSPORTE/ARMAZENAMENTO

4.1 .‘O xieiculo que realizara o transporte dos produtos deve estar limpo, sem odores indesejaveis, dotado

de cobertura e proteoao lateral limpas, impermeaveis e integras.

4.2; O Veiculo nao deve transportar a agua mineral junto com outras cargas que comprometam a sua

qualidade higiénico—sanitaria.

4.3. Os produtos devem ser armazenados sobre paletes, estrados ou prateleiras, respeitando o

espaoamento minimo necessario, sendo que deverao estar limpos, secos, ventilados, com temperatura

adequada e protegidos da incidéncia direta da luz solar para evitar a alteraeao das aguas envasadas.

4.4. Deverao ser observadas, ainda, as demais normas de comercializaeao de agua mineral contidas na

RESOLUCAO ANVISA N° 173, DE 13 DE SETEMBRO DE 2006 — DOU 15.09.2006 e outras normas

vigentes.

l CLAUSULA QUINTA: DAS OBRIGAcoEs DA CONTRATANTE

a)Efetuar o pagamento regular da Nota Fiscal, devidamente atestada, no prazo e forma previstos neste

Contrato.

b) Orientar a Contratada, se necessario for, quanto a melhor maneira de realizaeao do fornecimento dos

produtos e quanto a forma correta de apresentagao da nota fiscal;

c)Assegurar-se de que os preeos contratados estao compativeis com aqueles praticados no mercado, de

forma a garantir que continuem a ser os mais vantajosos para a ALE/R0;

d) Solicitar, sempre que julgar necessario, a comprovaeao dos preeos cobrados nas faturas.

e)Oferecer todas as condieoes e informaeoes necessarias para que a Contratada possa fornecer o objeto
dentro das especificaooes exigidas neste Termo de Referencia;

DEmitir Nota de Empenho a credito do fornecedor no valor total correspondente ao material solicitado;

g) Encaminhar a Nota de Empenho para a Contratada;

h) A ALE/R0 devera acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato por meio de um representante de

seu quadro, especialmente designado para tanto;

. . N
. . . ’7?

1) Prestar as mformaeoes e 05 esclarecrmentos que venham a ser sollcltados pela Contratada,

proporcionando todas as condigoes para que a mesma possa cumprir suas obrigaooes na forma e prazos ,/
u

l]

estabeleCIdos;

j)Notificar, por escrito, a Contratada na ocorréncia de eventuais falhas no curso de execug

aplicando, se for o caso, a :p nalidades previstas neste Termo de Referencia;
'

.
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Assembleia legislativa do lEstado de Rondonia

CLAUSULA SEXTA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

a)Super;Visionar permanentemente a entrega dos produtos, de modo a obter uma operacao eficiente e

eficaz, de acordo com orientacao do responsavel pelo Departamento de Logistica da ALE, ou outro

servidor por ele designado.

b) Atender as solicitacoes de fornecimento de agua mineral, no prazo maximo de 2 (duas) horas, devendo

corrigirqualquer falha na entrega dos produtos no prazo maximo de l (uma) hora, apés a ocorréncia;

c)Prestar as informacoes e 05 esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Departamento de

Logistica da Assembleia Legislativa;

d) Responder pelos danos causados diretamente ou indiretamente a ALE/R0 on a terceiros, decorrentes

de sua culpa ou dolo, quando da execucao do objeto, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a

fiscalizacao do contrato ou seu acompanhamento pelo Departamento de Logistica da Assembleia;

e)Nao transferir a outrem o objeto deste projeto, exceto nos casos de subcontratacao parcial, desde que

expressamente autorizados pela ALE/R0.

QNao promover a publicidade de seus servicos usando o objeto deste projeto.

g) Apresentar mensalmente faturamento, mediante Nota Fiscal, com detalhamento dos produtos

entregues;

h) Responder por todos os encargos previdenciarios e obrigacoes sociais previstos na legislacao social e

trabalhista em Vigor, obrigando-se a salda—los na época prépria, vez que os seus empregados nao

manterao nenhum Vinculo empregaticio com a ALE/R0.

i) Aceitar os acréscimos e supressoes de ate 25"o (vinte e cinco por cento) propostos pela ALE/R0,

conforme previsto no art. 65, § 10, da Lei 8.666/93;

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO

7.1. Sera pago mensalmente os valores correspondentes dos produtos consumidos no mes anterior,

entregues, recebidos e atestados pela Comissao de Recebimento de Bens, Materiais e Servicos e pelo
Diretor do Departamento de Logistica, o qual ocorrera no prazo de até 10 (dez) dias, contados do

recebimento das notas fiscais/faturas.

7.2. A contratada devera apresentar junto a0 Departamento de Logistica, a nota fiscal ate 0 5° dia L'itil Xif \

subsequente, referente aos produtos entregues.

7.3. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora nao tenha concorrido

de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratorios devidos pela ALE/R0, entre

a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura sera calculado
,, ”,

meio da aplicacao da seguinte formula:

EM = I x N x VP, onde: / i
. 3‘90 Arigoléndia PortoVelholRO.
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Assembleia Mgisiativa do 133me de Rondénia

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP: Valor da parcela em atraso.

=111dice de compensaoao financeira—
—

0 ,00016438, assim apurado:
I: _i_

365

1: 6/100_
365

I = 0,00016438
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

7.4. N50 sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto liouver pendéncia de liquidaeao

da obrigaoao financeira em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

CLAUSULA OITAVA — DA VIGENCIA

8.1 O prazo de Vigéncia deste contrato seré de 12 (doze) meses, e iniciar—se-é em 22/05/2017.

CLAUSULA NONA - DOTAcAo ORCAMENTARIA

9.1. A despesa decorrente do objeto deste contrato correra a conta do Oroamento da ALE/R0, aprovado

para o exercicio financeiro de 2017, cuja classificaofio é a seguinte:

Programa Trabalho: 01.122102020620000, Fonte de Recursos: 0100 — Natureza Despesa: 33.90.30

— RS 66.054,60 (sessenta e seis mil e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos).

9.2. Para atender a despesa foi emitida a Nota de Empenho n° 2017NE00123, de

13/01/2017, no valor de R$ 66.054,60 (sessenta e seis mil e cinquenta e quatro reais e sessenta

centavos).

CLAUSULA DECIMA — DAS SANcoEs

10.1. Nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/96, na hipotese de atraso injustificado na entrega dos

produtos, seré aplicada multa de mora a contratada de 0,2% (dois décimos por cento), calculado sobre o

valor da Nota de Empenho, por dia de atraso na entrega do objeto, até o limite de 15 (quinze) dias.

10.1.1. 0 atraso injustificado na entrega dos materiais superior a 15 (quinze) caracteriza a inexecuefioéytotal do contrato e a anulaeéo do empenho, ensejando a sua rescisao e a aplicaoao das penalidadu.

previstas nos subitens 10.2 e 10.3;

podera, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93, garantido o direito do contraditorio e

d?-aplicara contratada as seguintes penalidades: %,’
nte 390 Arigoléndia Porto VelholRO.
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Assembleia Mgisiativa do Estado de Rondénia

a) adverténcia;

b)
1

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato;

c)
‘

suspensao temporaria de participaeao em licitaeao e impedimento de contratar com a Assembleia

Legislativa, por prazo 1150 superior a 2 (dois) anos;

d) declaraeao de i11idoneidade para licitar ou contratar com a Administraeao Pfiblica enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punieao ou ate’ que seja promovida a reabilitaoao perante a

propria autoridade que aplicou a penalidade que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a

Administraeao pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sanoao aplicada com base 110 inciso

anterior.

10.3. Nos termos do artigo 7° da Lei n°. 10.520/02 e do art. 28, do Decreto Federal 11°. 5.450/05, a

lieitante, sem prejuizo das multas previstas em edital e neste contrato e das demais cominaeoes legais,

podera ficar pelo prazo de até 05 (cinco) anos impedida de licitar e contratar com a Uniao, Estados,

Distrito Federal ou Municipios, e descredenciadas do Sistema de Cadastramento Unificado de

Fornecedores — SICAF ou nos Sistemas de Cadastramento de mantidos pelo Estado ou Municipio,

quando:

a) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o contrato;

b) deixar de entregar documentaeao exigida para o certame;

c) apresentar documentaeao falsa;

d) ensejar o retardamento da execueao de seu objeto;

e) 1150 mantiver a proposta;

f) falhar ou fraudar 11a execueao do contrato;

g) compomar-se de modo inidoneo;

h) fizer declaraeao falsa;

i) cometer fraude fiscal;

10.4. As saneoes estabelecidas acima sao da competéncia do Secretario Geral da ALE/R0.

10.5. Quando aplicada a multa prevista 11a alinea r"b” sera ela compensada por ocasiao do pagamento dos

valores devidos ou cobrada judicialmente.

10.6. A aplicaeao de multa por inexecueao contratual independe da multa moratoria eventualmente

aplicada ou em fase de aplicaeao, podendo ser aplicadas cumulativamente;

10. 7. A multa devida podera ser descontada dos pagamentos devidos pela ALE/R0 ou,qua11do for o

caso, cobradajudicialmente;

10.8. Em qualquer hipétese de aplicaoao de saneoes, sera assegurado ao Contratado o contraditorio e1
ampla defesa e observado o devido processo legal.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — RESCIsAo )

recebimento.

m Ma‘or‘fitrria $90 Arigoléndia PortoVelho|RQ
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Assembleia Legis1ativa do Estado de Rondénia

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DISPOSICOES GERAIS

12. .Aplica-se a este Contrato o regime juridico dos contratos administrativos institui'do pela lei 8.666/93,

especificamente quanto ao disposto no artigo 58.

12.1. lntegrarao o presente Contrato as condieoes estabelecidas no edital regulador do certame, bem como

no TERMO DE‘REFERENCIA
— ANEXO I do edital 6 na proposta da licitante, independentemente de

transcrieao.

CLAUSULA DE’CIMA TERCEIRA — FORO

13.1 Fica eleito pelas partes, com remincia de qualquer um outro, por mais privilegiado que seja, o Foro

da Justiga de Rondénia —~ Comarca Porto Velho, para processar e julgas as questoes decorrentes da

execuefio do presente instrumento.

13.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi devidamente registrado as

fls. 01 do Iivro de Contrato da Advocacia Geral e lavrado em trés vias de igual teor, que, depois de lido e

achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.

Porto Vellio/RO, 25 dejaneiro de 2017.

5 da Silva

[>4 d

Secf/ertlicéO/fé}:
—a] ALE/R0

My
. . .

' .J E— Contratada

RONALDO ARAUJO RODRIGUES

Representante Legal
CPF n" 024.249.588—58

Advogado Geral Adju to ALE/R0

MajorAmarante 390 Arigoléndla Porto Velho|RO. l
Cep.: 76.801911 69 32162816 www.ale.ro.gov.br
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ESTADO DE RONDONIA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Advocacia—Geral

CERTIIDixo

Aos10 dias do més de margo do ano de dois mil e dezessete, certificamos que

se encontra sob cautela desta Advocacia-Geral, 0 original (emitido em 3 vias)

do TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA —- ALE/R0, E A. C. F. MOREIRA — ME,

constando uma via nos autos do Processo nO 00013855/2016—22, és fls.176 a

182.

Por ser expresséo fiel da verdade firmo a presente.

Porto Velho — R0, 10 de margo de 2017.



9a LEGISLATURA

JUSTIFICATIVA

Esta indicagao vem e‘m atendimento a reivindicagao dos

agricuitores da regiao que relatam da impossibilidade do use

daqueia ponte, que, por ser encontrar em péssima condigao,

ameaga desmoronar a qualquer momento. E forgoso que o

Estado tome;para sl, 0 compromisso de reparagao e demais

agées de segiliranga, para garantir o escoamento da safra, mas,

sobretudo, pjara garantir o transporte escolar dos alunos da

regiao que dépende‘ da perfeita condigéo desta ponte. Na cer—

teza da atengao que os ilustres Pares dispensarao a presente

indicagao, Dedimos a sua aprovagao.

Plenario das deliberagoes, 22 de fevereiro de 2017.

Dep. Lazlnho da FETAGRO — PT

DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO - PT - Indica ao Governo

do Estado, com copia para Secretaria de Educagéo do Estado -

SEDUC, da necessidade de construgao de uma Escola Estaduai

de Ensino Médio no Distrito Marechal Rondon, localizado na 33

Linha do Ribeirao, municipio de Nova Mamoré.

O Deputado que este subscreve nos termos regimen—

tais, indica a0 Governo ddEstado com cépia para Secretaria de

Educado do Estado - SEDUC, da necessidade de construgao de

uma Escola Estadual de Ensino Médio no Distrito Marechai

Rondon, localizado na 3a Linha do Ribeirao, municipio de Nova

Mamoré.

JUSTIFICATIVA

Nobres edis,

Estamos reiterando esta indicagao, para que se olhe para

o Distrito de Marechal Rondon, que localizado entre seis proje-

tos de assentamento do INCRA detém uma caréncia no que diz

respeito o acesso a educagao.

Apesar de ser grande o namero de alunos que precisam

do Ensino Médio, é uma minoria que é beneficiada pelas salas

que foram cedidas para esse fim (mas que funcionam de for—

ma precaria, segundo os moradores) na Escola localizada no

municipio de Nova Mamoré.

Dessa forma a construgéo de um Escola no Distrito de

Mal. Rondon é primordial, pois certamente, devido a sua loca-

lizagao privilegiada a abrangéncia seré muito maior e varias

familias podem vir a ser beneficiadas. Existe uma grande de-

manda de alunos que n50 é atendidas, aonde seus moradores

registram a grande e preocupante caréncia. Esta indicagao visa

atender e garantir a permanéncia dos alunos na Escola.

Sendo estas as nossas justificativas contamos com o

apoio deste Parlamento.

Plenario das deiiberagées, 21 de fevereiro de 2017.

Dep. Lazinho da FETAGRO — PT

DO-e-AlE/RO
.
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ADVOCACIAGERAL

Extrato Contrato n0 0001/2017

Processo Administrative n° 00013855/2016-22

Contratante:ASSEMBLE1A LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDONIA—ALE/RO
Contratada: A. C. F. MOREIRA— ME

D0 OBJETO: 1.1. O presente Contrato tem por objeto 0 RE-

GISTRO DE PRECOS para futura e eventual aquisigao, de for—

ma parcelada, de égua mineral em garraf‘oes de 20 (vinte)

litros para reposigao e garrafas de meio litro descartaveis,

peio periodo de 12 (doze) meses, nas quantidades e

especificagoes constantes do Termo de Referéncia — ANEXO I

do Edital do Pregéo Presencial n0 009/2016/CPP/ALE/RO.

DO PRAZO: 8.1 O prazo de vigéncia deste contrato seré de

12 (doze) meses, e iniciar-se-é em 22/05/2017.

D0 VALOR: 2.1. O valor do presente contrato é de R$

66.054,60 (sessenta e seis mil e cinquenta e quatro reais e

sessenta centavos), inclusas todas as despesas que resultem

do custo do fornecimento do produto, tais como impostos,

taxas, transportes, seguros, encargos fiscais e todos os onus

diretos e quaisquer outras despesas, que incidam na execu-

950 do referido Contrato.

DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS: 9.1. A despesa decor-

rente do objeto deste contrato correré a conta do Orgamento

da ALE/R0, aprovado para o exercicio financeiro de 2017, cuja

ciassificagao é a seguinte:

Programa Trabalho: 01.122102020620000, Fonte de Recur-

sos: 0100 — Natureza Despesa: 33.90.30 — R$ 66.054,60 (ses-
senta e seis mil 8 cinquenta e quatro reais e sessenta centa-

vos).

13.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo

de Contrato foi devidamente registrado as fls. 01 do livro de

Contrato da Advocacia Gerai e iavrado em trés vias de igual

teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado

pelos contratantes.

Porto Velho/RO, 25 dejaneiro de 2017.

Deputado Maurao De Carvalho

Presidente- ALE/R0 — Contratante

Arildo Lopes da Silva

Secreta'rio Gerai — ALE/R0

A.C.F. MOREIRA ,—ME
— Contratada

RONALDO ARAUJO RODRIGUES

Representante Legal
CPF no 024.249.588-58

Visto:

Whanderley da Silva Costa

Advogado Gerai Adjunto ALE/R0

Diério assinado digitalmente conforme Resoiugéo n° 211 de 9/05/2012. 0 respective arquivo digital

com ceriificaoéo encontra-se no sltio daAssembleia Legislativa de Rondénla http://www ai,|:g.leg.br


