
AS SEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA

CONTRATO N. 04/AG/ALE/2017

CELEBRAM ENTRE 81 A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DO ESTAlDO DE RONDONIA — ALE/R0, E OPEN

TREINAMENTOS E EDITORA LTDA CONFORME O

PROCESSO N. 15757/2016-54, PARA OS FINS QUE
ESPECIFICA.

- A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDONIA — ALE/R0,, Pessoa Juridica de Direito Publico, inscrita no CNPJ sob o n°

04.794.681/0001—68, situado na Rua Major Amarante, n° 390, Bairro Arigolandia, nesta

Capital, neste ato representado por seu Presidente, Excelentissimo Sr. Deputado
MAURO DE CARVALHO, brasileiro, portador do RG n". 287.641 SSP/RO e do

CPF/MF no. 220.095.402—63 e pelo Secretario Geral ARILDO LOPES DA SILVA,
brasileiro, portador do RG n°. 19593991 SSP/SP e do CPF/MF n°. 299.056.482—91,
ambos residentes e domiciliados nesta cidade e comarca de Porto Velho, Estado de

Rondonia, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa OPEN
TREINAMENTOS E EDITORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n9 09.094.3000001~

51, com sede na Rua Edistio Pondé, 353, Ed. Empresarial Tancredo Neves, cj 909,
Stiep, Salvador — Bahia, doravante doravante denominada CONTRATADA,
representada neste ato por seu representante legal ALEXANDRE MARQUES
ANDREADE LEMOS

, inscrito no CPF sob 0 111718.561.105—91 e portador do RG 110
17788 resolvem celebrar o presente instrumento, que tem por finalidade o uso de
licenciamento de sistema online denominado “Web Gestao Tributaria para atendimento
da divisao de contabilidade/superintendéncia de finanoas desta Casa de Leis de acordo
com a legislaeao vigente, resultante do procedimento licitatorio por inexigibilidade de

licitaeao, nos termos do Parecer nO 571/AG/ALE/RO/2016, conforme Processo
Administrativo n0 15757/2016—54, mediante as Clausulas e condieoes seguintes:
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CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1. O objeto do presente Contrato e’ a prestaeao de servieo por meio da

disponibilizaeao de licenciamento de sistema online denominado “Web Gestao
Tributaria”, uma ferramenta que oferece acesso a informaeoes relevantes e atualizadas
acerca das reteneoes dos impostos e contribuieoes incidentes na fonte, possibilitando
assim verificar as incidéncias e o embasamento legal das mesmas para atendimento da
divisao de contabilidade/superintendéncia de finaneas desta Casa de Leis, conforme

especificaooes técnicas e condieoes minuciosamente descritas no Termo de Referéncia.

1.1 Foi escolhido como objeto deste contrato o plano OURO, com as caracteristicas
do plano DIAMANTE conforme promoeao descrita na proposta da empresa, ou seja,
quantidade de ate’ 12 usuérios com acesso ilimitado ao GT FACIL, simulador tributariokm7éi€iw
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AS SEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA

e consulta de 188 com valor mensal de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais) e

valor anual de R$ 7.188,00 (sete mil cento e oitenta e oito reais).

1.2 lntegrarao o presente contrato as condieoes estabelecidas no Termo de

Referencia, independente de sua transcrieao.

l CLAUSULA SEGUNDA ~ DO AMPARO LEGAL 1

2. O respaldo juridico do presente contrato encontra-se consubstanciado na Lei
Federal 8.666 de 21 dejunho de 1993, com observancia da Lei Estadual n. 2.414/2011,
suas alteraooes e Processo Administrativo nO 15757/2016-54, mediante autorizaoao do
Secretario Geral e Presidente desta Casa Legislativa (fl. 51), bem como Nota de

Empenho n°2017NE00300 (f1.76).

2.1 O objeto pretendido se deu por inexigibilidade de licitaoao com fulcro no art. 25,
inciso 1 da Lei 8.666/93, tendo em vista que a contratada é fornecedora exclusiva do

objeto pretendido conforme Parecer n° 57l/AG/ALE/RO/2016.

L CLAUSULA TERCEIRA: DO VALOR DOS SERVICOS

3. Conforme proposta enviada pela Contratada o valor anual do presente contrato e
de R$ 7.188,00 (sete mil cento e oitenta e oito reais) pelo plano OURO, que possui
valor mensal de R$599,00 (quinhentos e noventa e nove reais) que sera pago
mensalmente.

CLAUSULA QUARTA: DA DOTAcAo ORCAMENTARIA

4.1 As despesas decorrentes deste Contrato do oroamento da ALE/R0, aprovado para o

exercicio de 2017 com a seguinte classificaoao:

Programa de Trabalho: 01 122102020620000

Evento: 400091

Fonte: 0100000000

Elemento de despesa: 339039

4.2 Para atender a despesa fol emitida a Nota de Empenho n. 2017NE003000, no valor
de R$ 5990,00, correspondente aos meses de Margo a Dezembro de 2017.

/4.3 Para 0 exercioio de 2018 podera ser emitida complementaoao de empenho.i’£:-f;:3«
/
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA

L CLAUSULA QUINTA: DA VIGENCIA l
5. A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, a contar de 01 de marco de 2017,
podendo ser prorrogado conforme conveniéncia da Administracao, como disposto no

art. 57 da Lei Federal H" 8.666, de 21 dejunho de 1993.

L CLAUSULA SEXTA: DA EXECUcAo DO CONTRATO l

6. A Contratada devera executar o objeto conforme os termos consignados da
Proposta anexa. Devera ser disponibilizado o acesso ilimitado e simultaneo para a

Superintendéncia de financas/ divisao de contabilldade desta casa e Controladoria Geral
por meio de 12 acessos a usuarios destes setores;

6.1 Conforme proposta da empresa, o plano promocional a ser adquirido e' o tipo
“OURO” com todas as vantagens do plano “DIAMANTE” durante a vlgéncia do
Contrato;

6.2 Comprovar—se—a a execucao dos servicos mediante Certificaoao da Gestora do
Contrato na Fatura—Nota Fiscal;

6.3 Manter seu bando de dados devidamente atualizado com a legislacao vigente,
novas doutrinas e jurisprudéncias acerca das principals mate’rias, que cobrem as mais
variadas areas do direito, bem como da evolucao da pratica de Gestao Publica, ate’ 0'
termino do contrato.

6.4 Na hipotese de qualquer divergéncia aos termos pactuados a Contratada sera
notificada para, no prazo de 15 dias corridos, contados do recebimento da notificado,
proceder a regularizacao, sem onus para Assembleia Legislativa do Estado de
Rondonia.

6.5 Apés a regularizacao pertinente, e contando—se a data apresentacao para
apreciacao da Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia, essa tera o prazo de ate
02 dias para verificacao em face dos termos pactuados. Constatada a conformldade, sera
procedido o recebimento definitivo do periodico.

l CLAUSULA SETIMA: DO PAGAMENTO 7
7. A contratada devera emitir a fatura/nota fiscal em nome da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondonia, CNPJ sob 0 11° 04.794.681/0001—68, endereco: RLIadg/éaw.
Major Amarante, n" 390, Bairro Arigolandia — Porto Velho/RO CEP 76.801—91 1. ;
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDCDNIA

7.1 O pagamento sera efetuado em ate’ lO dias uteis caso o valor da contratacao seja
igual ou inferior a R$ 8000,00 (oito mil reais) e, acima deste valor, em até 30 dias uteis,
contados a partir da apresentaoao da fatura/nota fiscal com o devido aceite do gestor do
contrato Lauricelia de Oliveira Silva— Chefe da Divisao de Contabilidade/ Sup.
Financas/ALE/RO e certificacao da Comissao de Reoebimento de Bens e Servicos da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia, desde que a documentacao da empresa
esteja regularizada. Se 21 fatura/nota fiscal 1150 for apresentada ou documentacao nao

esteja regularizada, a contagem dar—se—a somente a partir da apresentacao de todos os

documentos necessarios a liquidacao.

7.2 A fatura/nota fiscal, uma vez certificada, sera paga mediante deposito bancario
na conta corrente indicada pela Contratada em sua proposta de precos;

7.3 Se a fatura/ nota fiscal for apresentada em desacordo ao contratado ou com

irregularidades, o prazo para pagamento ficara suspenso, ate que a contratada
providencie as medidas saneadores necessarias a sua regulamentacao formal, nao

implicando qualquer onus para a Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia.

7.4 ‘

Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto estiver pendente de
liquidacao qualquer obrigacao, nao podendo este fato ensejar direito de reajuste de
precos ou de atualizacao monetéria.

7.5 Nos casos de eventuais atrasos na retribuicao pecuniaria, desde que a Contratada
nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos
moratorios devidos pela Contratante, entre a data prevista para pagar o valor ate a

correspondente ao efetivo pagamento da fatura/nota fiscal, serao calculados com base
nas normas pertinentes.

7.6 O pagamento sera efetuado pela Superintendéncia de Finanoas da ALE/R0,
através de Ordem Bancaria em nome da empresa contratada, no prazo de 10 dias
consecutivos contados da apresentacao da fatura/nota fiscal, com aceite e certificacao da
Comissao de Acompanhamento, Fiscalizacao de Servicos, Bens e Cosumos e Bens
Permanentes da Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia, oonsignado o
fornecimento efetivamente executado.

7.7 Apos as notas fiscais/faturas serem aceitas e atestadas pelos servidores
designados e apos a apresentacao dos documentos comprobatorios se situacao regular
em relacao a Fazenda Federal, Bstadual e Municipal, ale’m do INSS e FGTS e Certidao
negativa de debitos trabalhistas, o pagamento sera efetuado pelo departamento
financeiro da ALE/R0

, o qual ocorrera no prazo de 10 dias, contados do recebimento
,7da nota fiscal/fatura. Se os documentos apresentados estiverem com validade expirada ow...
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDéNIA

pagamento ficara retido até a apresentaoao de novos documentos dentro do prazo de

validade.

7.8 Em caso de nao aprovaoao da nota fiscal, por motivo de inoorreoao, rasuras on

imprecisao esta seré devolvida a Contratada para a devida regularizaoao, caso em que o

prazo referido passara a fluir apos a reapresentaoao da nota fiscal devidamente

oon‘igida.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBIUGACOES DA CONTRATADA

8. Executar o fornecimento nos termos propostos, assumindo inteira

responsabilidade pelo flel cumprimento das obrigaooes pactuadas.

8.1 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total

on em parte, 0 objeto do oontrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreooes
resultante da execuoao dos servioos empregados.

8.2 Executar diretamente o objeto do contrato, vedada a subcontrataoao, salvo nos

oasos em que se exigir comprovada especializaoao, desde que haja a prévia aprovaoao
da Contratante.

8,3 Responder pelos danos causados diretamente a Contratante on a terceiros,
decorrente do as oulpa ou dolo na execuoao do contrato, nao excluindo ou reduzindo

essa responsabilidade a fiscalizaoao ou acompanhamento da Contratante, conforme

disposto no ai‘tigo 70 da Lei 8666/93.

8.4 Manter durante toda a execuoao do Contrato, em compatibilidade com as

obrigaooes por ela assumidas, todas as condlooes de habilitaoéo ( INSS, FGTS,
TRIBUTOS ESTADUAIS E OUTRAS SOLICITADAS) e qualificaooes exigidas.

CLAUSULA NONA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E MULTAS

9. Havendo Iecusa da emp1esa em assina1 o C011trato,recebe1 a Nota de Empenho
ou instwmento equivalente se1a aplicada mnlta de 10% (dez p01 cento) who 0 valo1

total do cont1ato alem de 1ecai1-1116 a responsabilidade p6 eventuais perdas ou p1ejuizos
causados a Assembleia Legislativa do Estado do Rondonia.

9.1 O p1azo pa1a 1ecolhimento da multa/e on do 1essa1cimento por eventuais pe1das
e p1ejuizos se1a de até Cinco dias apos o recebimento da notificaoao pela emp1esa.

9. 2 A aplioaoao de multa de 10% (dez p01 cento) sob1e o va101 total do Contrato
caso a Cont1atada deixe do atende1 o 8 desta olausula:
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA

9.3 A Contratada, quando nao puder cumprir os prazos estipulados para execuoao
do Objeto deste Contrato nos casos previstos no artigo 57, § 11 e V da Lei 8666/93,
devera ate 0 vencimento do respectivo prazo, apresentar justificativa por escrito a

Contratada, juntando o documento comprobatorios, ficando a crite’rio da Assembleia
Legislativa a sua aceitaoao.

9.4 Pelo descumprimento total ou parcial do compromisso firmado pela Contratada,
a Assembleia Legislativa podera rescindir o contrato, anular o empenho e/ou aplicar
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

9.5 O atraso injustificado no fornecimento dos servioos superior a 15 (quinze) dias
caracteriza a inexecuoao total do contrato.

9.6 Pela inexecugao total ou parcial do objeto do contrato, a Assembleia Legislativa
do Estado de Rondénia podera, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93, garantindo o
direito do contraditorio e da ampla defesa, aplicar a Contratada as seguintes
penalidades:

a) Adverténcia

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta
c) SUSpensao temporaria de participaoao em licitaoao e impedimento de contratar
com a Administraeao, por prazo nao superior a 2 (dois) anos

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja
promovida a reabilitaeao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, quesera concedida sempre que o contrato ressarcir a Administragao pelos prejuizos
resultantes e apos o decorrido o prazo da sanoao aplicada com base no inciso
anterior.

9.7 As sanooes estabelecidas nas ali’neas “a”, “b” e “c” deste item 5510 de
competénoia do Secretario Geral da ALE/R0. A sanoao estabelecida na alinea “d” deste
item 6 da competéncia do Presidente da ALE/R0.

9.8 Quando aplicada a multa prevista na alinea “b” sera compensada por ocasiao do
pagamento dos valores devidos, pela secretaria Geral da Contratante, conforme os

artigos 368 a 380 do COdigo Civil.

9.9 A aplicaoao de multas, bem como a anulaeao do empenho ou a recisao do
contrato, ou todas as saneoes relacionadas no Termo de Referencia serao precedidas de
processo administrativo, mediantes o qual se garantira a ampla defesa e o contraditorio.

.
_,

.,

Rua Major Amarantes, 390 ——

Arigolandia — Porto Velho — R0 6
CEP: 76801 911 /F



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA

| CLAUSULA DECIMA: DAS DISPOSICOES FINAIS

10, Pica eleito pelas partes com renuncia de qualquer um outro por mais privilegiado
que seja, o Foro da Justiga de Rondonia — Comarca do Porto Velho, para processa r

julgar as questoes decorrentes da execugao do presente contrato.

10.1 Para firmeza e validade do que foi pactuado, é lavrado o presente Contrato em

03 (trés) vias de igual teor e forma, o qua] depois de lido e achado conforme, é assinado
pelos contraentes, e registrado as 1‘15. 04 do Livro de Registros de Contratos do ano de
2017 da Advocacia Geral da ALE/R0.

Porto Velho/RO, 23 de fevereiro de 2017.

Assemble' Legislativa do Esta, e ondo 'a CON RANTE
DEPUTA GMAUMUDEC WAL/ o

/ ‘

ALEXANDRE MARQUES A READ t)LEMOS — Representante Legal
..... ALEXANDRE MA \QUES ANDRADE LEMOS

OPEN TREMAMENTQS EMFRESARWS E EDWORA LTDA-EPP

09094300/0001-51

Visto:

Whanderley da Silva Costa

Advogado Geral Adjunto — ALE/R0

Erica Alves Freitas

Rua Major Amarantes, 390 — Arigoléndia — Porto Velho — R0 7
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A03 05 dies do més de abril do ano de dois mii e dezessete, certificamos que
se encontra sob cautela desta Advocacia-Geral, 0 original do CONTRATO N.

O4/AG/ALE/2017 que CELEBRAM ENTRE SI A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DE RONDONIA — ALE/R0, E OPEN TREINAMENTOS E EDITORA

LTDA CONFORME O PROCESSO N. 15757/2016—54, PARA OS FINS QUE

ESPECIFICA. Constando uma via nos autos do Processo n° Administrativo n.

ESTADO DE RONDONIA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

AdvocaciarGerai

CERTIDAO

15757/2016—54 és fls. 106 a 112.

Por ser expresséo fiei da verdade firmo a presente.

Porto Velho — R0, 05 de abril de 2017.

1 x“

,
\ ‘

y \

\ia;05z‘rie§iflifa_fi,iaé%
Asaesfiore Técnica

AIL E/R O

,i

I

JV/V



9a LEGISLATURA

Deputado LEBRAO
1° Secretério — ALE / RO

Deputado ALEX REDANO

2° Secretério -— ALE/ RO

Deputado DR. NEIDSON

3° Secretério — ALE/R0

Deputada ROSANGELA DONADON

4a Secretéria — ALE/RO

ADVOCACIA GERAL

TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

A0 CONTRATO N° 006/2016

QUE ENTRE SI CELEBRAM A

ASSEMBLEIA LEGI§LATIVA D0

ESTADO DE RONDONIA — ALE/
R0 E A EMPRESA PROCLIMA

ENGENHARIALTDA.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA

(ALE/R0), inscrita CNPJ no 04.794.681/0001-68, corn sede

na Rua Major Amarantes, n°. 390 — Bairro Arigolandia, CEP:

76801—911 Porto Velho/RO, representado neste ato por seu

Presidente, Deputado MAURO DE CARVALHO, RG n. 287.641

SSP/RO, CPF n. 220.095.402-63, e pelo Secretério Geral

ARILDO LOPES DA SILVA, brasileiro, servidor pL’iblico, por-

tador do RG n. 19.593.991 SSP—SP, e CPF n. 299.056.482—91,
doravante denominada CONTRATANTE, e de outro Iado :21 em—

presa PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o

n0 00.578.617/0001-99, Inscrigao Estadual n. 07.308.148/001—

10, com sede no SOF/SUL, Quadra 16, Conjunto A, n. 04, na

cidade de Brasilia-BF, neste ato representado pelo SR. ROQUE
ANTONIO FUNES, socio Gerente/Diretor, inscrito no CPF n.

153.603.001-59, portador do RG n. 462.969SSP/DF, denomi-

nada CONTRATADA, firmam o presente PRIMEIRO TERMO

ADITIVO a0 Contrato n°. 06/2016, instrufdo ao PROCESSO

N° 15555/2015-36, mediante as clausuias e condigoes se-

guintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente TERMO ADITIV0 tem por objetivo a prorro-

gagao do prazo referente a execuga‘o e vigéncia do contrato,
bem como a inc/usao de servigos e materiais ap/icados na obra,
re/ativos ao sistema de ar condicionado, renovagao de ar exte-

rior e exaustao dos banheiros da nova sede da ALE/R0.

CLAUSULASEGUNDA— DO PRAZO

3.1. Considerando que os prazos de execugao e vigéncia do

contrato iniciaram em 30/03/2016, com a emissao da primeira
ordem de servigo, e estes encerrarao respectiva mente em 25/

DO-e-AlE/RO 5 DE ABRIL DE 2017 I Pég.694

02 e 26/05. Com isso, prorroga-se o primeiro em 6 meses e o

segundo em 90 dias, encerrando-os em 24/08/2017.

CLAUSULA QUARTA
- DO AMPARO LEGAL

4.1. O substrate Legal do presente Termo Aditivo encontra-se

consubstanciado e amparado na forma dos artigos 57 e 65 da

Lei Federal n°. 8.666/93, bem como autorizagao do ordenador

de despesa as fis. 3969 e empenho fls. 3972.

CLAUSULA QUINTA— DA DOTACAO ORCAMENTARIA

5.1. As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo cor-

rerao a conta da seguinte programagao:
Fonte — 0100000000

Evento — 400091 / UO — 1 001

Programa de Trabaiho —— 011220131040000

Eiemento de Despesas
— 449051

Nota de Empenho - 201 7NE0250 de 1 6/02/2017} no valor de

R$ 1,216,929,55.

CLAUSULA SEXTA - DA RESCISAO
6.1. A ALE/R0 reserva—se o direito de rescindir o presente
Termo Aditivo, conforme previsto na Cla'usula Décima Nona

do Contrato no 06/2016.

CLAUSULA SETIMA— DA RATIFICACAO

7.1. Ficam ratificadas todas as cléusuias do Contrato n°. 006/

2016, Iavrado no procedimento administrativo n°. 15.555/2015—
39.

CLAUSULA OITAVA — DISPOSICAO FINAL

8.1. Para firmeza e como prova do acordado foi Iavrado o

presente PRIMEIRO TERMOADITIVO, o qua/ depois de lido

e achado conforme, vai devidamente assinado pe/as partes
aditantes e com visto do SenhorAdvogado GeralAdjun to des-

ta Casa Legislativa, e registrado as fls. 3 (trés) do Livro de

Reg/7170
de Termos Aditivos do ano de 2017 da Advocacia

Gera.

Porto Velho, 21 de fevereiro de 2017.

Contratante:

Deputado MAURO DE CARVALHO

Presidente ALE/RO

ARILDO LOPES DA SILVA

Secretério—Geral — ALE/R0

Contratada:

PROCLIMA ENGENHARIA LTDA

ROQUEANTONIO FUNES

Visto:

Celso Ceccatto

Advogado Geral — ALE/R0

Extrato Contrato n° . 04/AG/ALE/ 2017

Processo Administrative n° 15757/2016-54

Contratante: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDONIA -ALE/R0
Contratada: OPEN TREINAMENTOS E EDITORA LTDA

Diério assinado digitaimente conforme Resolugéo n° 211 de 9/05/2012. 0 respectivo arquivo digital
com certificagao encontra-se no sitio da Assembieia Legislativa de Rondonia http://www.al.ro.ieg br
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DO OBJ ETC: 0 objeto do presente Contrato é a prestacao de

service por meio da disponibilizacao de licenciamento de sistema

online denominado “Web Gestao Tributaria”, uma ferramenta

que oferece acesso a informagoes relevantes e atualizadas

acerca das retencoes dos impostos e contribuigoes incidentes

na fonte, possibilitando assim verificar as incidéncias e o

embasamento legal das mesmas para atendimento da divisao

de contabiIidade/superintendéncia de financas desta Casa de

Leis, conforme especificagoes técnicas e condigoes
minuciosamente descritas no Termo de Referéncia.

1.1 Foi escolhido como objeto deste contrato 0 plane
OURO, com as caracteri'sticas do plano DIAMANTE conforme

promogao descrita na proposta da empresa, ou seja,

quantidade de até 12 usuérios com acesso ilimitado ao GT

FACIL, simulador tributério e consulta de ISS com valor mensal

de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais) e valor anual

de R$ 7.188,00 (sete mil cento e oitenta e oito reais).
1.2 Integrarao o presente contrato as condicoes

estabelecidas no Termo de Referencia, independente de sua

transcricao.

9a LEGISLATURA

DO PRAZO: A vigéncia do contrato sera’ de 12 (doze) meses,

a contar de 01 de marge de 2017, podendo ser prorrogado
conforme conveniéncia da Administragéo, come disposto no

art. 57 da Lei Federal no 8.666, de 21 dejunho de 1993.

DO VALOR: Conforme proposta enviada pela Contratada o

valor anual do presente contrato é de R$ 7.188,00 (sete mil

cento e oitenta e oito reais) pelo plano OURO, que possui valor

mensal de R$599,00 (quinhentos e noventa e nove reais) que

sera page mensalmente.

DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS: 4.1 As despesas decor-

rentes deste Contrato do orgamento da ALE/R0, aprovado para
o exercicio de 2017 com a seguinte classificagéo: Programa de

Trabalho: 01122102020620000 - Evento: 400091 ~ Fonte:

0100000000 — Elemento de despesa: 339039 — 4.2 Para aten-

der a despesa foi emitida a Nota de Empenho n. 2017NE003000,
no valor de R$ 5990,00, correspondente aos meses de Margo
a Dezembro de 2017. 4.3 Para 0 exercicio de 2018 poderé ser

emitida complementacao de empenho.

Para firmeza e validade do que foi pactuado, é lavrado

o presente Contrato em 03 (trés) vias de igual teor e forma, o

qual depois de lido e achado conforme, é assinado pelos
contraentes, e registrado as fls. 04 do Livro de Registros de

Contratos do ano de 2017 da Advocacia Geral da ALE/R0.

Porto Velho/RO, 23 de fevereiro de 2017.

Contratante:

Deputado Maurao de Carvalho

Presidente — ALE/R0

Arildo Lopes da Silva

Secretério—Geral — ALE/R0

Contratada:

Open Treinamentos e Editora Ltda

Contratada

Alexandre Marques Andrade Lemos

Representante Legal
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Visto:

Whanderley da Silva Costa

Advogado Geral Adjunto
— ALE/R0

‘ CORREGEDORIA ADMINISTRATIVA '

PORTARIA N° 009 l 2017/ CA/ ALE/ R0

0 CORREGEDOR CHEFE DA

CORREGEDORIAADMINISTRATIVA

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DE RONDONIA, em obedi-

éncia aos principios instituidos no

Art. 37, caput, da Constituigao
Federal, ao disposto no Art. 181,
da LCE de n° 68/ 1992 e no use

das atribuicfies que lhe confere 0

Art. 18, parégrafo 2°, inciso III,
do Ato 009/ 2015, per remissao

do que dispfie a Lei Complemen-
tar n° 730/2013, publicada no DO—

ALE n° 057 de 16.04.14 e DO-ALE

n° 2311 de 01.10.13, respectiva-
mente;

CONSIDERANDO, o teor do Memorando n.243/SA/ALE/RO-
2016, datado de 11 de agosto de 2016, da Ata de Audiéncia

realizada no dia 27 de margo de 2017 e, ainda, censiderando e

despacho do Secretario Geral, de 29 de marco de 2017.

RESOLVE

I — INSTAURAR Processo Administrative Disciplinar no

001/2017, em face do servidor ANDERSON MEIRELES DA PAZ,
matricula no 200163422, para apurar os fates que chegaram
ao conhecimento desta Corregedoria por meio do Memorando

n.243/SA/ALE/RO-2016, datado de 11 de agosto de 2016.

II - DETERMINAR que a Primeira Comissao Permanen-

te de Sindicancia e Processo Administrativo Disciplinar, desig-
nada através da Portaria n°003/2015/CA/ALE/RO, constitulda

pelos servidores estéveis, ROGER LUZ DA SILVA, ocupante
do cargo de Assistente Técnico Legislative, matricula n°

100006876, como Presidente; ABDON JACOB ATALLAH NETO,
matricula no 100003575, ocupante do cargo de Técnico

Legislative, come Segundo Membro e TELMA SANTOS DA

CRUZ, Assistente Técnico Legislative, matricula n° 100001380,
como Terceiro Membro, para que dentro do prazo legal, pro-
cedam a apuragao da conduta funcional do servidor acima qua-
lificado, porter, em tese, deixado de ressarcir o erério.

III — O referido Processo Administrativo Disciplinar de-

veré seguir o estabelecido no artigo 195, da Lei Complementar
68/92.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao
no Diario Oficial da ALE-R0.

Registre-se, Publique—se e Cumpra-se.

Porto Velho-RO, 05 de abril de 2017.

OSCAR DIAS DE SOUZA NEITO

Corregedor Chefe
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