
Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia

CONTRATO N. 06/AG/ALE/2015

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI

CELEBRAM A ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDONIA — ALE/R0, E .SnéaN-TA.

EIRELI—
7

EPP.
_

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

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

04.794.681/0001—68, situado na Rua Major Amarantes, n" 390, Bairro Arigoléndia, nesta

Capital, neste ato representado por seu Presidente, Excelentissimo Sr. Deputado MAURO

DE CARVALHO, brasileiro, portador da cédula de identidade no 287.641 SSP/RO e do

CPF n° 220.095.402-63 e pelo Secretério Geral ARILDO LOPES DA SILVA, brasileiro,

portador do RG 19593991-SSP-SP, 6 CPF 299.056.482-91, ambos residentes e

domiciliados nesta cidade e comarca de Porto Velho, Estado de Rondonia, doravante

denominado CONTRATANTE, e a EMPRESA SANTA PAULINA DO NORTE

TRANSPORTES EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob n° 84.555.028/0001—85, com sede

na Rua das Criangas, n° 4635, Bairro Floresta, nesta Capital, neste ato legalmente

representada pelo Sr. LUIZ FERNANDO KASZEWSKI, brasileiro, portador da cédula de

identidade n" 786.470 SSP/RO 6 CPF n° 891.203.372-72, doravante denominada

CONTRATADA, resolvem celebrar o presente instrumento, que tem por finalidade

estabelecer os direitos e obrigaeoes das panes na execueéo contratual, de acordo com a

legislagfio vigente, resultante do procedimento licitatério na modalidade de Pregfio
Eletrfinico n° 008/2015/CPP/ALE/R0, nos terrnos do Parecer n° 229/AG/ALE/RO/2015,

conforms Processo Administrativo n“ 00005316/2015-98, mediante as cléusulas e

condigoes seguintes:

///

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO .

LL 0 objeto do presente instrumento e’ a contratagfio, sob demanda, da prestagéo de

servieos de fretamento eventual para transporte rodoviario municipal e intermunicipal
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Assembleia Legislativa do Estado do Rondonja

micro-onibus e vans, que sere‘lo prestados nas condigoes estabelecidas no Termo de

Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregfio. identificado no preémbulo e a

proposta vencedora, independentemente de transcrigfio.
1.3. Objeto da contrataofio:

ITEM DESCRIcAo

Servigo de transpone de pessoas no Estado de Rondonia mediante veiculo do

tipo/modelo ONIBUS EXECUTIVO, com as seguintes especificagoes: com

motorista capacidade minima para 42 passageiros, poltronas reclinaveis em

tecido, gabinado, bagageiros amplos, som ambiente, sistema de microfone
cafeteira, geladeira, toalete TV, video, ar condicionado cinto de seguranga, novo

ou semi novo (com no maximo. 5 anos de uso)

%

Unidade Distancia Estimativa Anual Valor Unitério
1.1 Km rodado 60.000 5,40

Unidade Periodo Estimativa Anual Valor Unitério

1.2 Diéria 48 440,00

ITEM DESCRICAO

2 Service de transporte de pessoas no Estado de Rondonia, mediante ve1culo do

tipo MICRO-ONIBUS EXECUTIVO com as seguintes espec1fcagoes com

motorista capacidade m1nima para 22 passageiros poltronas reclinaveis em

tecido gabinado bagageiros amplos, som ambiente sistema de microfone
cafeteira, geladeira, toalete, TV v1deo, ar condicionado cinto de seguranga, novo

ou seminovo (com no maximo 5 anos de uso)
Unidade Distancia Estimativa Anual Valor Unitério

2.1 Km rodado 60.000 4,20
Unidade Periodo Estimativa Anual Valor Unitz’irio

2.2 Diéria 48 370,00

ITEM DESCRICAO

3 Servigo de transpone de pessoas no Estado de Rondonia mediante veiculo do

tipo VAN com as seguintes espec1fcagoes com motorista capacidade minima

para lS/passaggiros poltronas reclinéveis em tecido, som ambiente TV, video, ar
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Assembleia legislativa do Estado de Rondonia

condicionado, cinto de seguranoa, com bagageiro, nova ou seminova (com no

maximo, 5 anos de uso)

Unidade Distancia Estimativa Anual Valor Unitario

3.] Km rodado 60.000 3,07
Unidade Periodo Estimativa Anual Valor Unitario

3.2 Diaria 48 297,83

CLAUSULA SEGUNDA: DA VIGENCIA ‘J

2.1. O presente contrato tera vigéncia de doze meses, a contar da data da assinatura deste.
2.2. A0 presente, poderé ser aplicado 0 disposto no art. 57 da Lei n. 8.666/93, desde que
comprovado que a contratada apresenta prego mais vantajoso.

CLAUSULA TERCEIRA: DO AMPARO LEGAL

3.1. O substrate legal para atender a0 presente Contrato encontra-se consubstanciado e

amparado na forma da Lei Federal n. 8.666/93, na autorizagao emitida pela autoridade
ordenadora de despesa as fls. 338, bem como na Nota de Empenho n. 2015NE00939 as fls.
344.

3.2. O valor estimativo da contratagao é de R$ 27l.125,28 (duzentos e setenta e um mil,
cento e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos).
3.3. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execuoao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administraoao, frete,
seguro e outros necessarios a0 cumprimento integral do objeto da contratagao.
3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a
CONTRATADA dependerfio dos quantitativos de servigos efetivamente prestados.

L CLAUSULA QUARTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

%
4.1. As despesas decorrentes desta contratagao estao programadas em dotagao orgamentaria
propria, prevista no orgamento da ALE, para o exercicio de 2015, na classificagao abaixo:
Gestao/Unidade: Secretaria Legislativa
Fonte: 0100000000

Programa de Trabalho: 01122102020620000
Elemento de Despesa: 33.90.33
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia

Nota de Empenho 2015NE00939, no valor estimado de R$ 271.125,28, emitida em

03/09/2015.

CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO J

5.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 10 (dez dias) corridos,
conrados da apresentagao da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos servioos

executados, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e contra corrente

indicados pelo contratado.

5.2. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar

a manutenoao das condigoes de habilitagao exigidas no edital.

513. Demais condigoes para pagamento encontram—se definidas no Edital de Licitaoao e

seus anexos.

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE

6.1. O prego e’ fixo e irreajustével no prazo de doze meses.

6.2. Passado os doze meses, as contratagoes decor'rentes da Ata de Registro de Pregos

poderao sofrer alteraooes, obedecidas as disposigoes contidas no art. 65 da Lei n. 8.666/93,
no Decreto 11. 7892/2013 6 edital de licitagao e seus anexos.

CLAUSULA SETIMA — DA FORMA DE PRESTACAO DOS SERVICOS

7.1. Os servigos de transporte de pessoas deverao ser executados mediante solicitagao da

ALE/R0, para suprir eventos de cunho Institucional que enseja a utilizagfio deste tipo de

transporte, o qual sera requisitado através de autorizagao de servigo, devendo atender a0

calendario de maio ejunho;
7.2. Servigo em deslocamento, veiculo parado a disposigao da contratante, franquia minima

de 100 km. Esse servigo compreende quando na realizagzao de viagens para Cidades do

Interior do Estado de longa distancia, haja necessidade da permanéncia do veiculo por mais

de um dia, esse dia sera remunerado como dia parado a disposioao da ALE/R0.

7.3. A CONTRATADA se obriga a prestar 0 servigo rigorosamente de acordo com a

proposta dc pregos e as normas estipuladas neste Contrato.

7.6. Fica estabelecido que a CONTRATADA deva ter como ponto de partida para
7

contabilizar 0 KM (quilometro) rodado o endereoo da Assembleia Legislativa Rua MajM
Amarantes, 390— Bairro Arigolandia, Porto Velho, Rondonia.

77. Apresentar veiculos com motorista devidamente habilitado e documentagzao
regularizada por orgao competente para 0 transports rodoviario intermunicipal no Estado de

Rondonia, abastecido com cobertura de seguro para os passageiros a serem transportados. /
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondonja

7.8. A empresa deveré apresentar seguro que cubra danos contra terceiros, patrimoniais e

pessoais decorrentes de furto, roubo, incéndio, acidente ou qualquer situagfio que possa

ensejar a responsabilidade da Administraqéo Pfiblica.

7.9. O veiculo objeto da prestaoio dos servioos, quando requisitado, deveré, ale’m das

exigénciasja descritas, possuir os seguintes itens:

a) equipamentos de seguranga como: triangulo, macaco, cintos de seguranoa, extintor de

incéndio, etc.

b) Pneus verificados em born c em perfeito estado que garanta a seguranga exigida pelas
normas de trénsito, inclusive 0 estepe(s);
c) caso haja necessidade de substituigao de pega ou equipamento, a Contratada deveré

providenciar imediatamente a substituigfio ou reparagio.
7.10. Demais previsoes 52710 as constantes no edital de licitaoéo e seus anexos.

,

CLAUSULA OITAVA —

CRITERIOS DE ACEITACAO E AVALIACAO DOS SERVICOS

8‘1. Somente na hipotese de substituigao do veiculo por outro, podera ser admitida a

prestaofio dos servigos por terceiros, sob a responsabilidade integral do prestador contratado.

8.2. Quando solicitada a prestaofio dos servigos, o contratado devera’ apresentar o veiculo no

prazo maximo de 10 horas antecedentes a viagem para fins de inspeofio por parte da

Assembleia Legislativa.
8.3, Havendo aprovagao, seré expedido documento de aceite firmado pela Secretaria

Legislativa, que devera ser fixado e permanecer no veiculo durante toda a viagem.
8.4. A inspeofio verificaré os itens de seguranoa, documentagao do condutor e do veiculo.

8.5. O documento de aceite deveré conter espaoo para anotaofio da quantidade de diarias

utilizadas, no regresso da Viagem, devidamente firmada pelo sewidor responsavel pela
comltlva.

86‘ A avaliaoéo dos servioos sera’ feita a cada viagem pelos servidores transportados. 7.2.

Cada servidor atribuira notas de 0 (zero) a 10 (dez), sendo considerada a média aritmética

como conceito final dos servioos.
8.7. Quando o servidor atribuir nota igual ou inferior a cinco, deveré apontar a deficiéncia

do servigo, Como forma de seu aprimoramento.

/8.8. Os critérios de avaliagfio levaréo em coma, preferencialmente:
l) a presteza e atenofio do condutor;

2) o estado de conservaoao, manutengfio e seguranga do vefculo;

3) a agilidade na solugao dos problemas, especialmente em caso de substituigao;
4) apontualidade.
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Assembleia Legislative. do Estado de Rondénia

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE E DA

CONTRATADA

9.1. OBRIGACOES DA CONTRATADA

a) Executar o servigo de transporte, tendo como origem o endereoo da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondonia, 6 cm perfeitas condiooes.

b) Cumprir fielmente esta norma, de forma que os servioos relacionados sejam
executados com esmero e perfeigéo.

c) A empresa deveré comprovar ter frota prépria, devendo apresentar copia dos
documentos comprobatorios da propriedade dos veiculos, se for terceirizados
apresentar o contrato de terceirizagfio, descrever o estado de conservaofio dos Onibus
destinados a atender o objeto da presente Iicitagfio.

d) As viagens solicitadas pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia,
através da Autorizagfio de Servioo (AS), com antecedéncia minima de 02 (DOIS)
dias, devem ser garantida pela Contratada a quantidade de veiculos e qualidade dos
mesmos, de acordo com as especificacoes contidas no Objeto deste Termo de
Referéncia.

e) Os Veiculos/Onibus comratados deverfio permanecer 2‘1 disposiqéo da Assembleia
Legislativa na localidade de destino.

1‘) Na proposta de prego por quilometro rodado, diéria em deslocamento, veiculo
parado a disposigfio da CONTRATANTE, deverfio estar inclusos todos os gastos
relatives 2‘1 viagem, incluindo combustiveis, pedégios, alimentagfio e estada dos
motoristas, bem como todos os impostos, seguros obrigatorios e encargos
trabalhistas e previdenciérios.

g) Quando da contrataoéo da viagem, a CONTRATADA deveré emitir a nota

fiscal/fatura, considerando, para tal, a disténcia do percurso multiplicado pelo valor
cotado por quilometro rodado, diéria em deslocamento, veiculo parado a disposigéo
da CONTRATANTE, se houver.

h) Garantir socorro imediato, em caso de quebras ou acidentes com os veiculos em

viagem, fazendo a devida substituiofio do veiculo contratado, por outro que atenda
as especificagoes, em situagoes em que o mesmo n50 estiver em condigoes de
trafegar.

i) Responder pelas perdas e danos causados por seus empregados, ainda que /involuntariamente, as instalagzoes do prédio, méquinas, equipamentos e demais bens
,

/

da Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia, durante a prestagfio dos servigos
substituindo os referidos bens por outros semelhantes, em prazo que lhe seré
expressamente combinado pela CONTRATANTE.

j) Responder por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas seus empregado
quando em servigo.

3:
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k) Manter, durante a vigéncia das obrigagoes assumidas, as condigoes de Habilitacao
exigidas neste Termo de Referéncia.

I) Retirar a nota de empenho/Autorizagao de Servico em ate’ 01 dia L'ltil.

m) Executar 05 services de acordo com o cronograma, durante a vigéncia da Ata, de

acordo com o solicitado em cada Autorizacao dc Service.
11) Cumprir o prazo de garantia de acordo com o especificado em cada item neste

Termo de Referéncia ou conforme o prazo estabelecido na proposta de precos, caso

este seja maior que o minimo estabelecido.

o) A CONTRATADA deveré garantir aos passageiros o seguro de responsabilidade
civil, com valor minimo deflnido pela ANTT, conforme estabelecido no Artigo 54,
da Resolucao l.l66, de 05 de outubro de 2005.

p) Licencas e guias de transporte e autorizacées, que regulamentam viagens
intermunicipais, interestaduais, ou até mesmo internacionais, junto aos orgaos

competentes (tais como ANTT, DER, entre outros), sao de inteira responsabilidade
da CONTRATADA

9.2 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

a) Proporcionar a CONTRATADA as facilidades necessarias a fim de que possa

desempenhar normalmente o Contrato.

b) Prestar aos funcionarios da CONTRATADA todas as informacoes e

esclarecimentos necessaries que eventualmente venham a ser solicitados sobre 05

services.

c) Emitir e encaminhar a Autorizagao de Fornecimento com antecedéncia minima de 02

(dois) dias da data prevista para a viagem.
d) Disponibilizar servidor da Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia, para

acompanhar a viagem e garantir a conferéncia da quilometragem rodada registrada
no hodometro (imcio 6 final do percurso) e diaria em deslocamento, veiculo parade a

disposiqao da CONTRATANTE se houver. Este servidor deveré preencher e assinar,
juntamente com 0 motorista, o controle de viagem.

e) Sera de inteira responsabilidade da CONTRATANTE a confecgao e entrega da
LISTA DE PASSAGEIROS com o nome completo e numero de identidade cinco
dias uteis antes da viagem, para fins de liberacao junto a0 orgao competente a fim de
evitar poss1veis transtornos com fiscalizacocs no decorrer da viagem.

f) Fornecera CONTRATADA a descrigao completa do itinerario, com data, horario e

local do embarque e do desembarque/data de ida e volta bem como lista dos/

passageiros com o nome completo e n1’1mero de identidade. /

g) Aplicar as penalidades cabiveis, previstas neste Termo de Referéncia, garantindo a

prévia defesa.

h) Efetuar o pagamento em ate’, 10 (dez) dias fiteis, a contar do recebimento da NotaFiscal de Prestacao de Servicos, contendo prego unitario e o valor total.
Dev-'

- .
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conter, tambe’m, nome do banco, codigo da agéncia e o mimero da conta corrente da

empresa, para efeito de pagamento.

L CLAUSULA DECIMA - SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. Pela inexecugao total on parcial do contrato, a ALE/R0, garantida a prévia defesa da
contratada ou a licitante no prazo de 05 (cinco) dias uteis, aplicar as seguintes sangoes:
10.1.1. - ADVERTENCIA —

sempre que forem observadas irregularidades de pequena
monta, para as quais tenha concorrido;
10.1.2. - MULTA MORATORIA — multa de 0.3% (zero virgula trés por cento) por dia de
atraso e por ocorréncia de fato em desacordo com 0 proposto e o estabelecido no edital, até
0 méximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no

prazo méximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
10.1.3. — MULTA COMPENSATORIA de 10% (dez por cento) sobre o valor da
obrigaoao inadimplida on, n50 sendo possivel determinar este valor, sobre 0 valor total do
Contrato, em razao da inexecugao total ou parcial do contrato, podendo esse valor ser

descomado de pagamentos a que flzer jus a Contratada, ou ainda, quando for o caso,
cobrado administratlvamente e, na impossibilidade, judicialmente;
10.1.4. - SUSPENSAO temporaria de participagéo em licitagao e impedimento de contratar
com a Administraoao PI’Jblica, por prazo n50 superior a 02 (dois) anos;
10.1.5. - DECLARACAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a

Administragao Pfiblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigfio, ou até
que seja promovida a reabilitagfio perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que a licitante ressarcir a Administraoao do DNIT pelos
prejuizos resultantes, e depois de decorrido o prazo da sanoao aplicada com base na alinea
anterior;

Observacaol: As sangoes previstas nas alineas “1”, “2”, “4” e “5” poderao ser aplicadas
juntamente com a da alinea “3”, facultada a defesa prévia do interessado, no processo, no

prazo de 5 (cinco) dias uteis, na forma do § 1° do art. 86 e do § 2° do art. 87, ambos da Lei
de Licitagoes.

Observacfio 2: Outras penalidades, em fungao da natureza da infraoao, de acordo com o

previsto na Lei 8.666/93 e no Decreto 5.450/2005, sem prejuizo das responsabilidades civil
e penal.

10.2. 0 licitante que ensejar o retardamento da execugao da licitaoao, n50 mantiver
proposta, falhar ou fraudar na execuoao do contrato, comportar-se de modo inidéneo, fizer

declaragao falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito pre’vio da citagao e a ampla
_

defesa, flcara impedido de licitar com a Administragao Publica, pelo prazo e até 05
anos’
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondénia

enquamo perdurarem os motivos determinantes da punigéo ou até que seja promovida a

reabilitagfio perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Para fins de definiofio das infragoes e enquadramento das penalidades, adotar—se-é a

tabela abaixo:

TIPO DE INFRACAO ENQUADRAMENTO/DISP PENALIDADE
OSITIVO LEGAL

.
.

. SUSPENSAODeixar de retlrar a Nota
.

de
Ei'isgar~ o Retardamento da

TEMPORARIAEmpenho ou recusar—se a assmar LICItagao
POR 12 (DOZE)Contrato ou Ata de Registro de Artigo 28 do, Decreto 11"
MESESPreoos 5.450/2005.

'

N50 iniciar a execugfio dos
Descum rimento total da

MULTA
,

servigos apés a assinatura do
obri a 5}; assumida

MORATORIA
contrato ou publicaofio deste no

A11 gégdaL i °8 666/93 E MU’LTADiério oficial da ALE
' e n '

COMPENSATORIA
~

.
. MULTANao executar os serv19os dentro Descumprimento total da .

.
.

.
~ . MORATORIAdo prazo estipulado no Edital. obngagao assumida.

Art 86d L
'

°8 666/93
E MULTA‘ a e' n '

COMPENSATORIA
Mudar 0 enderego sede da DescumNprlmento parclal da

ADVERTENCIAempresa sem comumcagao obrlgagao assumlda.

expressa a Contratante. Art. 87 da Lei n" 8.666/93
N50 oferecer resposta em tempo Descumprimento parcia] da

.hébil das comunicagoes via oficio obrigagfio assumida. ADVERTENCIA
da Contratante. Art. 87 da Lei n° 8.666/93

Suspender injustificadamente a

Descum rimento arcial da
MULTA

,

execugfio dos servioos ou fazé-io . Np .

p
MORATORIA

.
~ obrlgaoao assumida.em desacordo com as condlgoes

An 86 da Lei n" 8 666/93
E MULTAcontratuais

'
'

COMPENSATORIA

3:55:25: 65622212216226... :: Efiriéiéi‘;?§$§3da.m
da

35352353331“: /Qrévio distrato contratual. An. 86 da Lei n° 8.666/93 {/
/,

L CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO RESCISAO —l
1 1.1. O presente Termo de Contrato poderé ser rescindido nas hipoteses previstas no an. 78
da Lei n° 8.666, de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mssma Lei, sem

prejuizo da aplicagfio das sangoes previstas no Termo dc Referéncia, anexo do Edital.
.

,

'
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1 1.2. Os casos de resciséo contratual serao formalmente motivados, assegurando-se a

CONTRATADA o direito é prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de resciséo

administrativa prevista no art. 77 da Lei 11° 8666, de 1993.

1 1.4.0 termo de rescisfio, sempre que possivel, sera precedido:
1 1.4.1. Balanoo dos eventos contratuaisjé cumpridos ou parcialmente cumpridos;
1 1.4.2. Relaofio dos pagamentos jé efetuados e ainda devidos;
11.4.3. Indenizaofies e multas.

L CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS VEDACOES 1

12.1. E vedado a CONTRATADA:

12.1.1 Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagio financeira;
12.1.2 Interromper a execuoao dos servioos sob alegaoao de inadimplemento por parte da

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS ALTERACOES

13.1 Eventuais alteraooes contratuais reger-se-fio pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666,
de 1993.

13.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os

acréscimos ou supressoes que se fizerem necessaries, ate’ 0 limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.2.1. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preoos,
inclusive 0 acréscimo de que trata 0 § 1° do art. 65 da Lei r1D 8.666, de 1993.
13.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as contratantes poderfio exceder o

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

L CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS DE OMISSAO J

14.1. Os cases omissos serfio decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigoes
contidas na Lei n° 8.666. de 1993, na Lei 11° 10.520, de 2002 e demais normas federais

aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposigoes contidas na Lei 110 8.078, de 1990%codigo de Defesa do Consumidor 7

e normas e principios gerais dos contratos.
'

14.2. Além da disposieao legal, 6' parte integrante do presente contrato todos os anexos do
Edital de Licitagfio, do Pregao Eletronico n. 008/2015.

Pagina 10 de 11

Major Amarante 390 Arigoléndia PortoVelholRO.
Cep; 76.8017911 69 3216,2816 www.a|e.ro.gov.br DEEIIABAU%?SS

Unidos com o Povo

Assemblelz laglslitlva de Rnndénla



Assembleia Lfigislativa do Estado de Rondonia

CLAUSULA DECIMA QUINTA- DA PUBLICAcAo

15.1. Incumbiré a CONTRATANTE providenciar a publicagfio deste instrumento, por

extrato, no Diério Oficial — Eletronico — ALE/R0, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de

1993.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — D0 FORO

16.1 0 Ford para solucionar OS litigios que decorrerem da execugao deste Termo de
Contrato seré 0 da Seqao Judiciéria de Porto Velho.

Para flrmeza e validade do pactuado 0 presents Termo de Contrato foi lavrado em duas

(duas) vias de igual teor que depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes e registradoas HS. 06 do Livro de Contratos desta Advocacia Geral.

Porto Velho/RO, 14 de setembro de 2015.

Assembleia Legislativ do Es do d
Rond'i‘lya» O

DEPUTADO W 1 ',eDEC RV ll'O—PA
’

SANTA PAULINA D0 NI - .

[I RTE EIRELI- EPP- CON '4 TADA
‘

‘

SKI~ Representante L-_-
.

Henry Sandres
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N0152 I SU PLEM ENTO
DO-e-ALE/RO 1 5 DE SETEMBRO DE 2015

Extrato Contrato n° 06/ALE-R0/ 2015
Processo Administrative n° 000053 16/2015-98

Contratante: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA —

ALE/R0
Contratada: SANTA PAULINA DO NORTE TRANPOSRTE EIRELI — EPP

DO OBJETO: é a Contratagao,
cipal e intermunicipal de pessoas no Estado de Rondénia,

sob demanda, da prestagao de servigos de fretamento eventual

por meio de veiculos do tipo/modelo 6nibus executive, micro-onibus evans, que serao prestados nas condigoes estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

DO PRAZO: O presente contrato teré vigéncia de doze meses, a contar da data da assinatura deste.

I Pég.311

para transporte rodoviario muni—

DO VALOR:

ITEM DESCRIgfio

1 Servigo de transporte de pessoas no Estado de Random-a, mediante ver’culo do
tipo/modelo ONIBUS EXECUTIVO, com as sequintes especificagfies: com motoi’ista,
capafidade mi’nima para 42 passaqeiros, poltronas reclinaveis em teciclo, gabinad-o,‘7

baqageiros amplos, 50m ambiente, sistema de microi‘one, (afeteira, qeladeii‘a, toalete,
TV, video, ar conditionado, (into de sequranga, novo 00 semi novo (com no maximo, 5
.3005 do use)
Unidade Distancia Estimativa AnLial Valor Unitério

1.1 Km rodado 60.000
5,40

Unidade Periodo Estimativa Anual Valor Unitéria

1.2 Diéria 48
440,00

FEM DESCRIQSO

2 Sewigo pe transpofie de pessoas no Estado de Rondc‘mia, mediante veiculo do tipoMICRO~DNIBUS EXECUTIVO, mm as sequintes especificagoes: com motorista,capacidade mi'nima para 22 passaqeiros, poitronas reclinévei‘s em tecido, qabinadobaciageiros amplos, som ambiente, sistema de microl‘one, cafeteira, qeladeii'a, toalete,TV, video, ar concficionado, Cinto tie sequranga, novo oLi seminovo (com no méximo 5
anos de uso)

\

Unidade Distancia Estimativa Anual Valor Unitario
2.1 Km rodado 60.000

4,20
Unidade Periodo Estimativa Anual Valor Unitan‘o

2.2 Diéria 48
370,00

ITEM DESCRICAO

3 Servigo de transporte cle pessoas no Estado de Rondénia, mediante vei'cuio do tipo VAN,com as sequintes especificagoes: tom motorista, capacidade mi'nima para 15
passaqeiros, poltronas reclinaveis em tecido, 50m ambiente, TV, video, ar condicionado,(into die sequranga, com bagageiro, nova 00 seminova (com no maximo, 5 anos de uso)Uni-dade Disténcia Estimativa Anual Valor Unitério

3.1 Km rodacio 60.000
3,07

Unidade Pen'odo Estimativa Amial Valor Unitério

3.2 {Jiéria 48
297,83

Com ceriificagéo encontra

Diario assinado digitalmenie conforms Resoiuoéo n" 211 de 9/05/2012. 0 re
~se no sitio daAssembleia Legislative de Rondonia

spectivo arquivo digital
http://wwwaierogovbr



Contratante: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA
Contratada: SANTA PAULINA DO NORTE TRANP

DO OBJETO: é a contratagao, sob demanda, da presta
cipal e lntermunicipal de pessoas no Estado de Rondéni
vans, que serao prestados nas condigfies estabelecidas n

DO PRAZO: O presente contrato teré vigéncia de doze meses,

SU PLEM ENTO
DO-e-AlE/RO 15 DE SETEMBRO DE 2015

Extrato Contrato n° 06/ALE-R0/ 2015
Processo Administrative n° 00005316/2015-98

DO DE RONDONIA —

ALE/RO
OSRTE EIRELI . EPP

a,

a contar da data da assinatura deste.

I Pég.311

950 de sen/i905 de fretamento eventual para transporte rodoviério muni—
por meio de vel'culos do tipo/modelo énibus executive, micro—onibus e

o Termo de Referéncla, anexo do Edital.

DOVALOR:

ITEM DESCngfio
l

1 Sewigo do transports de pessoas no Estado do Rondonia, medlante velculo Clo
tipo/mrodeio ONIBUS EXECUTIVO, com as sequintes especificagoes: com motorista,
capacidade mlnima para 42 passaqeiros, poltronas reclimiveis em tecido, gabinado,baqaqeiros amplos, som ambiente, sistema de microfone, cafeteira, qeladeira, toalete,TV, vldeo, ar concllcionado, (into do sequranga; novo ou semi novo (com no maximo, 5
anos de uso)
Unidade Disténcia Estimativa Anual Valor Unitérlo

1.1 Km rodado 643.1101)
5,40

Unldade Perfodo Estimativa Anual Valor Unlta’rio

1.2 Diana 48
4413,1111

ITEM DESCRIgfio

2 Sewigo 51:3 transports de pessoas no Estado de Rondonia, mediante velculo do tlpoMICRO—ONIBUS EXECUTIVO, com as sequintes especlficagoes: com motorista,capacidade mlnlma para 22 passaqeiros, poltronas raclinévei‘s em tecido, gabinadobaqaqeiros amplos, som ambie-nte, sistema cle microfone, cafeteira, qeladeira, toalete,TV, video, ar condiclonado, (into do sequranga, novo ou seminovo (com no méximo 5
anos do use)
Unidade Disténda Estimativa Anual Valor Unitério

2.1 Km rodaclo 641.0011
4,2[1

Unidacle Perlfodo Estimativa Anual Valor Unitario

2.2 Diana 48
37mm

WEN DESCRICAO

3 Sewigo de transports de pessoas no Estado de Rondénia, mediante vet’culo do tlpo VAN,com as sequintes especificagbes: com motorista, capacidade mlnima para 15
passaqeiros, poitronas reclina'veis em teciclo, som ambiente, TV, video, ar conditionado,(into de sequranga, com baqageiro, nova ou seminova (com no méxlmo, 5 anos de uso)Unidade Disténcia Esfimativa Anual Valor Unitarlo

3.1 Km rodaclo 64mm
3,07

Uni-dado Pen’odo Estimativa Anual Valor Unitario

3.2 Dléria 48
297,83

Dia’rio assinado digitalmente conforme Resolu
corn cenificagéo encontra~se no sltio da Assembleia Legislative de Rondonia

Q50 n° 211 de 9/05/2012. 0 respectivo arquivo digital
http://wwalerogovbr



N0152 I SUPLEMENTO D 0 - e - A l E / R 0 15 DE SETEMBRO DE 2015 IP39-31
DOS RECURSOS ORQAMENTARIOS: .1. As despesas decorrentes desta contratagao estao programadas em dotagao orgamen-
taria prdpria, prevista no orgamento da ALE, para o exerclcio de 2015, na classificagao abaixo:

Gestéo/Unidade: Secretaria Legislativa '

Fonte: 0100000000

Programa de Trabalho: 01122102020620000
Elemento de Despesa: 33.90.33

Nota de Empenho 2015NEOO939, no valor estimado de R$ 271.125,28, emitida em 03/09/2015.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, qde, depois de
lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e registrado as fls. 06 do Livro de Contratos desta Advocacta Geral.

Porto Velho/RO, 14 de setembro de 2015.

Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia

Deputado Mauro de Carvalho — Presidente

Arildo Lopes da Silva - Secreta’rio-Gerai

Contratada: SANTA PAULINA DO NORTE TRANSPORTE EIRELI - EPP

LUIZ FERNANDO KASZEWSKI —

Representante Legal

Visto: Celso Ceccatto -

Advogado~Gera|

r

EXTRATO PRIM EIRO TERMO ADITIVO A0 CONTRATO N° 10/ALE/R0/2014
Processo no 1223/2014-24

Contratante: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO —

ALE/KO
Contratadaz. COMPANHIA DE AGUAS E ESGOSFOS DE RONDONIA - CAERD.

OBJETO: referente a prestagéo de servigos de fornecimento de égua tratada e/ou esgotamento sanitério, de acordo com os
padroes estabelecidos no Decreto n0 4334/89, classificados na Categoria PL’Jblica, conforme art. 8°, letra “c”.

PRAZO: o prazo de 12 (doze) meses, a iniciar de 14 de agosto de 2015 e ultimando—se em 13 de agosto de 2016.

VALOR: o periodo iniciai mencionado em clausula anterior até 0 final do corrente exercicio financeiro do ano de 2015, foi
autorizado despesa no valor total correspondente a R$ 15,000,00 (quinze mil reais), conforme nota de empenho n0.
2015NE00828.

Parégrafo finico. Por ocasiao do exercicio financeiro anual de 2016, deveré haver posterior complementagéo de empenho em
relagéo a despesa autorizada na cobertura correspondente ao restante dos 12 (doze) meses do periodo contratado.

RECURSOS ORCAMENTARIOS: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correréo a conta da seguinte programagao:J:onte — 0100000000 - Evento ~

400091/UO — 1001~ Programa de Trabalho — 01122102020620000 - Elemento de Despesas —

>

39039 - Nota de Empenho — 2015NE00828 de 05/08/2015.

Para firmeza e como prova do acordado foi lavrado o presente PRIMEIRO TERMO ADlTIVO, 0 qual depois de lido e achado
conforme, vai devidamente assinado pelas partes aditantes 8 com visto do Senhor Advogado Geral desta Casa Legislativa, e
registrado as fls. 20 (vinte) do Livro de Registro de Termos Aditivos do ano de 2015 da Advocacia Geral.

Porto Velho, 25 de agosto de 2015.

Contratante: Assemblela Legislativa do Estado de Rondénia

Deputado Mauro de Carvalho - Presidente
Arildo Lopes da Silva — Secretério-Geral

Contratada: Companhia das Aguas e Esgotos de Rondénia - CAERD
IACIRA TEREZIN HA RODRIGUES DE AZAMOR - Diretor Presidente
MAURO BERBARIAN ~ DiretorTécnico Operacional
FABRICIO FERREIRA DE LIMA - Diretor Comerciai e Negocios - DCN
LUCIANO WALERIO LOPES CARVALHO ~ Diretor Administrative e Financeiro

Visto:

Celso Ceccatto

Advogado-Geral ~ALE/RO

Diario assinado digiiaimente conforme Resolugao n” 211 de 9/05/2012. 0 respectivo arquivo digitalcorn certificaoéo encontra-se no siiio daAssembieia Legislativa de Rondonia http://wwwaiemgovbr


