
Assembléia Legislativa do Estado de Rondonia

IEONTRATO N" 03/ALE-RO/2015.l

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA E A

EMPRESA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A,

PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, inscrita no CNPJ/MF.

sob n°. 04.794.681/0001-68, com sede 2‘1 Rua Major Amarante n°.390, Bairro Arigoléndia, neste

ato representada pelo Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Estadual Seuhor

MAURO DE CARVALHO, brasileiro, casado, portador do RG n. 287.641 7 SSP/RO e CPF

220.095.402-63, e pelo Secretério Geral ARILDO LOPES DA SILVA, brasileiro, servidor

pfiblico, portador do RG 19593991-SSP-SP, e CPF 299.056.482-91, residente e domiciliado

nesta capital, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa MAPFRE SEGUROS

GERAIS S/A, pessoa juridica de direito privado, corn sede na Avenida das Naofies Unidas, n°

11.711, Brooklin, em Sfio Paulo, SP, CNPJ n° 61.074.175/0001-38, Inscrigfio Estadual n°.

108.244.683.111, representada pelo Senhor PAULO ROBERTO MARTINS, brasileiro,

casado, securitério, portador do CPF no 637.090.827—49, 6 RG n° 04737397-2-IFP/RJ,

denominada CONTRATADA, firmam o presente contrato de prestaqfio de servieos, tendo em

Vista 0 constante e decidido no Processo Administrativo n° 0311/2015—19, em consequéncia da

licitaoéo na modalidade pregfio presencial através do Edital n" 002/2015/CPP/ALE/RO e seus

anexos, homologada em 24/03/2015 por termo exarado 2‘1 fl. 404 do Processo, nos termos da Lei

n° 10.520, de 17/ju1ho/2002, regulamentada pelo Decreto n" 3.555, de 08/agost0/2000, pela Lei ,7

n° 8.666, de 21/junho/93, aplicada subsidiariamente, as quais as partes se sujeitarn, inclusiv%
para os casos omissos, e ainda mediante as cléusulas e condiooes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO AMPARO LEGAL j

0 respaldo juridico do presente contrato encontra—se consubstaneiado na Lei Federal 8.666 de

21 de junho de 1993 e Processo Administrativo n° 03
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CLAUSULA SEGUNDA —— DO OBJETO

O objeto do presente termo contratual é a prestagtfio de servigo de seguro total para a frota de

veiculos da Assembleia Legislativa do Estado de Rondfinia, com assisténcia 24 horas e

serviqos de guincho, cobertura contra danos materials resultantes de sinistros, roubo ou

furto, colisfio, incéndio, danos causados pela natureza, conforms condlqoes e especificagoes
técnicas minuciosamente descritas nos anexos do edital de Pregao Presencial n° 002/2015/ALE—

R0, panes integrantes e insepar'éweis do mesmo, que constituem 0 Processo n° 0311/2015—19.

PARAGRAFO UNICO - SE10 partes integrantes do presente Contrato, independente de sua

transcrioao, a proposta da CONTRATADA, bem como as condigoes gerais da apolice de

seguro descritas no manual do segurado.

CLAUSULA TERCEIRA — DA VIGENCIA

A vigéncia lnicial do contrato sera de 12 meses, coincidindo com a data de vigéncia da apélice
emitida pela CONTRATADA, perdurando seus efeitos até 0 complete adimplemento das

obrigaqoes entre as panes, prorrogaveis se conveniente para a Administraofio, em conformidade

com 0 art. 57 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA — DO REGIME DE EXECUCAO DE SERVICOS

O presente contrato sera executado na forma indireta pelo regime de empreitada por prego

global.

CLAUSULA QUINTA — DO VALOR

O valor global da despesa com a execugao d0 presente Contrato importa em R$ 56.796701

(cinquenta e $615 mil 6 setecentos e noventa e seis reais e um centavo) que data cobertura aos 89

(oitenta e nove) veiculos correspondente a frota da CONTRATANTE de acordo com os grupos

elencados em tabela descriminada no item 05 do termo de referéncia e do edital dc Pregao
Presencial n° 002/201 S/ALE—RO, conforme a seguir:

DIAS

R$ 24.925 00

R$ 3.268

R$ 23.494

R$ 5.107 7

365

343

327

204

19/02/2015 a 19/02/2016

13/03/2015 at 19/02/2016

29/03/2015 a 19/02/2016

30/07/2015 3 19/02/2016
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CLAUSULA SEXTA _ DA DorAcAo ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes d0 presente Contrato correrao por conta dos recursos consignados

a Assembleia Legislativa do Estado de Rondfinia, pela Lei Oreamentéria Anual do Estado de

Rondonia, conforme a seguinte Classificagio Funcional Programatica:

Unidade Orgamentaria
7 01001 / Eventoz 400091

Programa de Trabalho 7 01 122102020620000

Fonte de Recurso: 0100000000

1 Elemento de Despesa 11". 339039

Valor global homologado de R$ 56.796,01 (cinquenta e seis mil e setecentos e noventa e seis

reais e um centavo).

PARAGRAFO UNICO -

para atender a despesa relativa ao atual exercicio financeiro foi

emitida a Nota de Empenho n" 2015NE00322 de 24/03/2015 no valor de R$ 56.796,01

(cinquenta e seis mil 6 setecentos e noventa e seis reais e um centavo).

| CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTE

Os valores contratados serao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses. Havendo a

ocorréncia do fato gerador, sera aplicado reajuste com base no lndice Nacional de Preeos a0

Consumidor — INPC.

CLAUSULA OITAVA - DA EXECUCAO DO CONTRATO

A execueao deste contrato, bem come 05 casos nele omissos, regula—se pelas cléusulas

contratuais e pelos preceitos de direito pflblico, aplicando—se, supletivarnente, 0s principios da

teoria geral dos contratos e as disposieoes de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n°

8.666/93, combinado com o inciso X11, do artigo 55, do mesmo diploma legal.
{7

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os servigos deverao ser prestados conforme as seguint%’diretrizes:

I. O inicio do prazo do contrato de seguro dos v’ . s correra as 0 (zero) horas do dia

imediatamente posterior a0 recebimento d nota de em. n u -, .lo representante

dafla e Rondénia.
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II. Os prazos para indenizaoao deverao ser aqueles ‘mencionados no “manual do

segurado”, n50 devendo ser, 0 maior doles, superior a trinta dias contado da

ocorréncia do sinistro.

III. Os prazos para assisténcia 24 horas serfio aqueles previstos no “manual do

segurado”, cujo nfimero 0800 para contato deveré ser indicado na proposta.

IV. 0 razo ara a resenta 510 da a (Slice seré de 15 uinze dias a 65 o a amento do
P P P

prémlo.

V. A CONTRATADA devera emitir a apolice de seguro dos bens no prazo de 15

(quinze) dias fiteis apos o pagamento do prémio.

VI. A CONTRATADA devera infonnar a Administragao da CONTRATANTE, no ato

da emissao da apolice, 0 Home 6 o nfimero do telefone da pessoa que ficaré

responsével pelo atendimento a contratante.

Assembléia Legislativa do Estado de Rondénia

PARAGRAFO SEGUNDO — Os servioos deverao ser prestados a CONTRATANTE,

localizado na Rua Major Amarantes, 390 — Bairro Arigolandia, tudo conforme especificaooes
minuciosamente descrita no Termo de Referéncia, anexo I do Edital n° OOZ/ZOlS/ALE-RO.

PARAGRAFO TERCEIRO — A Administraoao se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em

parte, os servigos executados, caso se encontrem em desacordo com este termo contratual.

CLAUSULA NONA — DA OBRIGACAO DA CONTRATADA

V

Compete a CONTRATADA:

I. A contratada devera prestar assisténcia dia e noite;

II. A contratada devera especificar em sua proposta o valor da importancia segurada;

III. A contratada devera emitir a apolice de seguro no prazo de 15 (quinze) dias, contados da

data da assinatura do contrato.

IV. A contratada devera enviar um representante no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, pam/
atender aos chamados da SUSEP, sempre que se fizer necessario a ocasiao;

V. A contratada devera adotar as providéncias necessa’rias a0 pagamento da indenizaoao devida
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Assembléia Legislativa do Estado de Rondénia

comprobatorios da ocorréncia do sinistro; independentemente de outro prazo estipulado em

norma administrativa.
'

VI. A contratada deveré manter durante toda a vigéncia da apolice, todas as condigoes de

habilitaofio, no tocante a documentaefio exigida por lei;

VII. A contratada deveré aceitar quaisquer medidas legais do governo federal, publicadas em

imprensa oficial (DOU — Diério Oficial da Uniao), que possam afetar a contrataefio do seguro e

as cléusulas contratuais, tais corno: Emendas £1 Constituieio, Leis Complementares, Medidas

Provisorias, Leis Ordinérias, Leis Delegadas, Decretos Legislativos, Decretos, Instrueoes

Normativas oom forea de lei da Secretaria da Receita Federal 7 SRF, da Secretaria do Tesouro

Nacional — STN, Secretaria Federal de Controle 7 SFC, Delegacia do Tesouro Nacional 7 DTN,

Secretaria de Administraeio e Patriménio, Instrueoes Normativas e Decisoes do Tribunal de

Contas da Unifio 7 TCU, ou Instrugfio Normativa de qualquer outro orgfio oficial que venha a

ser criado ou que substitua um jé existente;

VIII. A contratada permaneceré como finica e total responsével perante SUSEP, pela cobertura

do seguro contratado, inclusive do ponto de Vista técnico, respondendo pela qualidade e presteza

no atendimento, principalmente quando da regulagéo dos sinistros porventura ocorridos e

quanto a0 pagarnento da indenizaeio devida;

IX. Havendo sinistro que obrigue a realizaefio de servigos, estes deverfio ser executados,

obrigatoriarnente em firma livremente indicada pela Contratada ou concessionéria autorizada ou

empresa credenciada indicada pela Seguradora, desde

que tenha a aprovaqfio e autorizaefio da Contratante, observando que a reposiefio de peeas seré

procedida utilizando peeas originais;

V X. A contratada deveré providenciar a imediata correefio das deficiéncias apontadas pela
Contratante, quanto £1 execugfio dos servieos contratados;

XI. A contratada deveré prover condieoes que possibilitern o atendimento dos servigos a partir
da data da assinatura do contrato;

XII. A contratada deveré ressarcir os eventuais prejuizos causados ao Orgio e/ou terceiros,

provocados por ineficiéncia ou irregularidades cometidas por seus empregados ou prepostos na

7
execugéo dos servieos contratados; /

XIII. A contratada deveré responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais

como laudos, Vistorias, salérios, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas,

previdenciérios e de ordem de classe, indenizagoes e quaisquer outras despesas que fore

devidas aos seus empregados ou prepostos, no desempenho dos servieos contratados.
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CLAUSULA DECIMA 7 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Sio também responsabilidades e obrigaooes do CONTRATANTE:

I. A CONTRATANTE devera comunicar a Contratada a ocorréncia de quaisquer sinistros,

durante a vigéncia do Contrato a ser firmado;

II. A CONTRATANTE deVera acompanhar e fiscalizar a execugio do Contrato a ser firmado e

efetuar os pagamentos nas condiqées e preoos pactuados;

III. A CONTRATANTE devera fornecer todas as informaoées ou esclarecimentos, os

documentos e as condigoes para contratagfio do seguro, objeto deste Termo de Referéncia;

IV. A CONTRATANTE devera permitir e facilitar a vistoria do veiculo a ser segurado;

V. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento do prémio do seguro, em até 10(dez) dias

liteis, na apresentaoao das Apolices e Nota de Seguro, através da emissao de Ordem Bancéria;

VI. A CONTRATANTE devera’. cumprir todas as normas e condigoes do presente Termo;

VII. A CONTRATANTE devera comunicar, por escrito, a ocorréncia do sinistro a contratada,

imediatamente apos a sua ocorréncia;

VIII. A CONTRATANTE devera fornecer a CONTRATADA todos os dados, elementos e

documentos necessarios a comprovagzfio da ocorréncia do sinistro, bem como permitir e facilitar

a seguradora a adogao de medidas cablveis, mediante prévia consulta e avaliagzfio da SUSEP,

que pcrmitam elucidar a causa do sinistro apurando o valor total do prejuizo, como também a

ocorréncia do sinistro, também apurando o valor total do prejuizo, as autoridades competentes

quando for o caso, e a seguradora.
‘

FISCAIS

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGACOES SOCIAIS COMERCIAIS

EV
Caberé a CONTRATADA, ainda:

I. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciérios e obrigagoes sociais

previstos na legislaoao social 6 trabalhista em vigor, obrigando-se a saldé—los na época propria,
vez que os seus empregados n50 manterfio

nenhAnculo empregaticio com o

CONTRATANTE;
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Assembléia Legislativa do Estado de Rondonia

H. Assumir, tambe’m, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagoes estabelecidas na

legislagio especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas

os seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos servigos on em conexao

com eles, ainda que acontecido em dependéncia do CONTRATANTE;

III. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da

execuoao deste contrato.

IV. A inadimpIéncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos nesta

clausula, n50 transfers a Administraoao do CONTRATANTE a responsabflidade por seu

pagamento, nem podera onerar o objeto deste contrato, razio pela qual a CONTRATADA

renuncia expressamente a qualquer vinculo de so1idariedade, ativa ou passiva, com o

CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA # DA FISCALIZACAO

Durante a Vigéncia do contrato, a prestaeéo do servigo sera acompanhada e fiscalizada por

servidor formalmente designado, representando o CONTRATANTE, permitida a contrataoio

de terceiros para assisti-lo e subsidia—lo de informaeoes peninentes a essa atribujoao.

PARAGRAFO PRIMEIRO ~ 0 representante do CONTRATANTE anotara em registro

proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execuoao dos servioos mencionados,

determinando o que for necessaido a regularizagao das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO SEGUNDO 7 As comunicagoes oflciais referentes a presents contrataoao

poderao ser realizadas atrave's de e—mail corporativo, reputando—se Validas as enviadas em 6—

mail incluido na proposta ou documentos apresentados pelo fornecedor.

PARAGRAFO TERCEIRO 7 A ciéncia do ato seré a data de confirmaofio da leitura do seu

teor pelo destinatério, sendo considerada Vélida, na auséncia de confirmagao, a comunicaoao na

data do te’rmino do prazo de 2 (dois) dias fiteis, contados a partir da data do seu envi'o.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

O pagamento do prémio sera efetuado em parcela finica, através de ordem bancaria e deposi
em conta corrente indicada pela CONTRATADA, a Vista da fatura/nota fiscal por ele

apresentada, devidamente cenificada, no prazo maximo de 30 (trinta) dias apos o recebimento

definitivo do objeto executado, sendo efetuada a retenqao na fonte dos tributes e contribuigoes
elencadas nas disposigoes determinadas pelos orgies fiscajs e fazendarios, em conformidade

com as legislaqoes e instrugoes normativas Vigentes, observ . ainda - ordem cronologica do

sua exigibilidade, conforme 0 art. 5°, caput, da Lei Federal 8 66/93. , pVIA Pagina 7 de 11
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PARAGRAFO PRIMEIRO — A Nota fiscal devera Vir acompanhada dos documentos

necessarios a comprovagao de rnanutengao das condigfies para habilitaqao exigidas no

lnstrumento Convocatorio, bem como dos relatorios técnicos mensais, para fins de recebimento

definitivo.

PARAGRAFO SEGUNDO — Se a famra/nota fiscal for apresentada em desacordo ao

contratado e/ou corn irregularidades, ou ainda se a documentaqao da empresa estiver irregular, o

prazo para pagamento ficara suspenso, até que a CONTRATADA providencie as medidas

saneadoras necessarias a sua regularizaqao formal, nao implicando qualquer onus para a

CONTRATANTE.

PARAGRAFO TERCE'IRO — Na ocasiao do pagamento, existindo pendéncias contratuais ou

procedirnento administrative para apuragao de responsabilidade da CONTRATADA, a

CONTRATANTE podera motivadarnente adotar providéncias acauteladoras Visando

resguardar o erario, sem a prévia manifestagao do interessado.

PARAGRAFO QUARTO - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA

nao tenha concorrido, de alguma forma, para o atraso, fica convencionado que a taxa de

compensagao financeira devida, entre a data acima referenciada e a correspondente a0 efetivo

adimplemento da obrigagao, sera calculada com a aplicagao da seguinte formula:

EM = I x N x VP

Onde:

EM 2

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

VP valor da parcela paga;

v
I = lndice de compensacao financeira = 0,000328767, assirn apurado:
I =

(TX) I= (1/100) I = 0,000328767
365 365

TX = Percentual da taxa anual : 12%

l CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS PENALIDADES |

documentapao falsa, ensejar o retardamento da execupao de seu objeto, nao mantiver a proposta,
falhar on fraudar na execuoao do contrato, comportar-se de modo inidoneo ou cometer frau

fiscal, garantida a pre’via e ampla defesa, ficara impedido de licitar e contratar com a

CONTRATANTE pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital

e das demais cominagoes legais.

. W
U

-’
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PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/96, nas hipoteses de atraso

injustificado na execuqfio do objeto, sera aplicada mult‘a de mOra a contratada de 0,2% (zero

Virgula dois décimos por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, por dia de atraso, ate 0

limite de 15 (quinze) dias.

PARAGRAFO SEGUNDO — O atraso injustificado na execuqao dos servigos superior a 15

(quinze) caracteriza a inexecuoao total e a anulagao do empenho.

PARAGRAFO TERCEIRO — Pela inexecuoao total on parcial do objeto, a Assembleia

Legislativago Estado de Ronddnia podera nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93, garantida a

ampla defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes penalidades:

e) Adverténcia;

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

g) Suspensao temporaria de participaofio em Iicitagao e impedimento de contratar com a

Administragao, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

h) Declaraofio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao delica enquanto

perdurarem 0s motivos determinantes da puniqao ou ate’ que seja promovida a reabilitagao

perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o

contratado ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos resultantes e apés decorrido o prazo da

sangao aplicada com base no inciso anterior.

PARAGRAFO QUARTO — As sanqoes estabelecidas nas alineas “a”, “b” e “c” deste item s50

da competéncia do Secretario Geral da CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUINTO — A multa prevista na alinea “b” sera descontada dos pagamentos

eventualmente devidos pela Administragio ou cobrada judicialmente.

PARAGRAFO SEXTO — A sanefio estabelecida na alinea “d” deste item 65 da competéncia do

Presidente da CONTRATANTE.

PARAGRAFO SETIMO — aplicaoao de multa, bem como a anulagao do empenho e todas as

sanooes relacionadas neste Edital serao precedidas de processo administrative, mediante o qual

se garantira a ampla defesa e o contraditorio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA ALTERAcAo DO CONTRATO %
Este contrato poderé ser alterado nos casos previstos no an. 65, da Lei n° 8.666/93, desde que

haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentaoao das dev' 'vas, adequadas

as condiooes do Termo de Referéncia e Instrumento Convoc rio.

fl
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F CLAUSULA DECIMA SEXTA * DA RESCISAO J

A inexecugao total ou parcial deste contrato enseja a possibilidade de sua rescisao, a critério da

Administragfio, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n“ 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO 7 A rescisfio deste contrato seré formalmente motivada nos autos

do processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa, e poderé ser:

1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administraoao, nos casos enumerados nos incisos

I a XII e XVII do amigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a

antecedéncia minima de 30 (trinta) dias;

II. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que

haja conveniéncia para a Administragfio;

III. Judicial, nos termos da legislagfio vigente sobre a matéria.

PARAGRAFO SEGUNDO 7 A rescisao administrativa ou amigavel seré precedida de

autorizagao escrita e fundamentada da autoridade competente.

PARAGRAFO TERCEIRO — A CONTRATADA reconhece os direitos do

CONTRATANTE em caso de rescisao Administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666/93.

PARAGRAFO QUARTO — A rescisao de que trata o PARAGRAFO PRIMEIRO, inciso I

desta clausula acarreta a retengao dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos

causados a CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SETIMA 7 DAS DISPOSICOES FINAIS
‘

A CONTRATADA obriga—se a manter, em compatibilidade com as obrigaooes por el

assumidas, todas as condigoes iniciais do contrato, inclusive quanto a documentagfio.

‘7 CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

Para firmeza e como prova de acordo, é lavrado o ‘s trato com visto do Senhor

Advogado Geral desta Casa Legislativa, e registrado c . _v . e 'Contratos d
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Assembléia Legislativa do Estado de Rondénia

ano de 2015 da Advocacia Geral, que apos lido e achado conforms, segue 0 presents Contrato

Iavrado em duas copias de igual teor e forma, assinado pelas pafi‘es e testemunhas abaixo.

Porto Velho-RO, 23 de marqo de 2015.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA D0 ESTADO DE RONDONIA — ALE/R0

CONTRATANTE

'

: Presidents
CRUZ SEGURA

AULO ROBERTO MARTINS

CPF n" 637.090.827-49

Representante

Remo Gregorio
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EXTRATO CONTRATO N0. 03/ALE-RO/ 2015.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0311/2015-19,

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDbNIA

CONTRATADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.

051 ETO: do presente termo contratual é a prestagao de service de seguro total para a frota de veiculos da Assembleia

Legislativa do Estado de Rond6nia, com assisténcia 24 horas e servigos de guincho, cobertura contra danos materiais

resultantes de sinistros, rou bo ou furto, colisao, incéndio, danos causados pela natu reza, conforme condigoes e

especificagées técnicas minuciosamente descritas nos anexos do edital de Pregao Presencial n‘J 002/2015/ALE-RO, pai’ces integrantes
e inseparéveis do mesmo, que constituem o Processo n0 0311/2015-19.

'

VIGENCIA: A vigéncia inicial do contrato sera' de 12 meses, coincidindo com a data de vigéncia da apélice emitida pela CONTRATADA,
perdurando seus efeitos até o completo adimplemento das obrigagées entre as partes, prorrogéveis 5e conveniente para a

Administragao, em conformidade com 0 art. 57 da Lei 8.666/93.
executado na forma indireta pelo regime de empreitada por prego global.

‘ALOR: O valor global da despesa com a execugao do presente Contrato importa em R$ 56.796,01 (cinquenta e seis mil e

\Setecentos e noventa e seis reais e um centavo) que daré cobertura aos 89 (oitenta e nove) vei’culos correspondente a frota da

CONTRATANTE de acordo com os grupos elencados em tabela descriminada no item 05 do termo de referéncia e do edital de

Pregao Presencial n° 002/2015/ALE—RO, conforme a seguir:

GRUPO VIGENCIA PRAZO-DIAS VALOR

1 19/02/2015 a 19/02/2016 365 R$ 24.925,00
2 13/03/2015 a 19/02/2016 343 R$ 1268,84
3 29/03/2015 a 19/02/2016 327 R$ 23.494,60
4 30/07/2015 a 19/02/2016 204 R$ 5.107,57

Valor total dos grupos => R$ 56.796,01

DOTACAO ORCAMENTARIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correréo por conta dos recursos consignados a

Assembleia Legislativa do Estado de Rondénia, pela Lei Orgamentaria Anual do Estado de Rondénia, conforme a seguinte
Classificagao Funcional Programa'tica:

Unldade Orgamentéria — 01001 / Evento: 400091 Programa de Tra balho — 01122102020620000
Fonte de Recurso: 0100000000 Elemento de Despesa n01 339039

V

Valor global homologado de R$ 56.796,01 (cinquenta e seis mile setecentos e noventa e seis reais e um centavo).

D0 FORO: Para firmeza e como prova de acordo, é lavrado o presente Contrato com visto do Senhor Advogado Geral desta Casa

Legislativa, e registrado as fls. 03 (trés) do Livro de Contratos do ano de 2015 da Advocacia Geral, que apés lido e achado
conforme, segue o presente Contrato lavrado em duas copias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Porto Velho-RO, 23 de margo de 2015.

CONTRATANTE: ASSEMBLElA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA
MAURO DE CARVALHO - Presidente

ARILDO LOPES DA SILVA - Secreta’rio Geral

CONTRATADA: MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
PAULO ROBERTO MARTINS

Representante

Visto:

CELSO CECCATI'O

Advogado Geral — ALE/R0

Diario assinado digitalmente conforme Resolugéo n0 211 de 9/05/2012. 0 respectivo arquivo digital
com certifioagao encontra-se no silio da Assembleia Legislativa de Rondénia http://wwwalerogovbr


