
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA

l CONTRATO N° 006/2016. [

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DE RONDONIA E A EMPRESA

PROCLIMA ENGENHARIA, PARA OS

FINS QUE ESPECIFICA.

Aos quatorze dias do més de margo do ano de dois mil e quinze, a ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA — ALE/R0, inscrita no CNPJ/MF

sob n°. 04.794.681/0001-68, com sede a Rua Major Amarante n°.390, Bairro

Arigolandia, neste ato representada pelo seu Presidente, Deputado Estadual Senhor

MAURO DE CARVALHO, brasileiro, casado, portador do RG 11. 287.641 — SSP/RO 6

CPF n0 220.095.402-63, e pelo Secretario Geral ARILDO LOPES DA SILVA,

brasileiro, servidor pfiblico, portador do RG 19593-991 — SSP/SP, e CPF n"

299.056.482—91, residente e domiciliado nesta capital, doravante denominada

CONTRATANTE e a empresa PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, inscrita no

CNPJ n. 00.578.617/0001—99, Inscrieao Estadual n. 07.308.148/001-10, corn sede no

SOF/SUL, Quadra 16, Conjunto A, n. 04, na Cidade de Brasilia-DP, neste ato

representada pelo Sr. ROQUE ANTONIO FUNES, socio Gerente / Diretor, Inscrito no

CPF n. 153.603.001-59, portador do RG 11. 462.969 — SSP/DF, denominada

CONTRATADA, firmam o presente contrato de prestaefio de servioo, que atende o

Processo Administrativo n. 15555/2015-36, mediante as clausulas e condieoes a seguir

expostas:

.1

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O presente CONTRATO tem por objeto a contratagao de empresa especializada em

servieos de engenharia para fornecimento e instalaeao dos sistemas de ar condicionado

corn fluxo degggigLarrte/ variavel, renovaeao do ar exterior, exaustao mecénica dos

banheiros, compensagao de ar na cozinha, extraoao de gases por coifa, recuperaofio de

energia com rodas entalpias nas areas do plenario e auditorio e controle de fumaga por

pressurizaeao das escadas do edificio da nova sede da Assembleia Legislativa do Estado

de Rondonia.

§ 1” - Os servieos ora contratados obedecerao ao REGIME DE EMPREITADA tipo
MENOR PRECO, na forma de execueao indireta.

§ 20 - Faz parte integrante deste CONTRATO, todos os documentos, projetos, %
memoriais, planilhas, etc., acosta 5 nos autos do Processo Administrativo n°
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA

15555/2015, independentemente de transcrieao de sua respectiva redaeao, e tera plena
validade nos termos expressamente aceitos pela CONTRATANTE, em especial os

seguintes documentos constantes nos autos:

a) Proposta da CONTRATADA (fls. 2190 vol. XIII)

b) Edital de Licitaeao (fls. 674/698 vol. IX)

0) Planilha oreamentaria (fls. 717/726), Cronograma Fisico Financeiro (fls. 728) e

Declaragao de Visita Te'cnica (fls. 730)

(1) As normas, as especificaeoes gerais, as instrueoes em uso, os cadernos de encargos,

as disposieoes regulamentares da Secretaria Especial de Engenharia e Arquitetura
SEEAR e demais elementos existentes, que sirvam a definieao do objeto das prestaeoes
contratuais.

CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR DO CONTRATO:

O valor do presente CONTRATO e’ de R$ 7.497.955,l4 (sete milhoes, quatrocentos e

noventa e sete mil novecentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos), conforme

planilha orgamentaria descritiva, planilha oreamentaria analitica, planilha de

composigao de preeo, composigao analitica do BD1 6 cronograma fisico-financeiro

apresentados na proposta (fls. 2190/2307, vol. XIII).

§ 1" — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condieoes contratuais, os

acréscimos ou supressoes que se fizerem nas obras, decorrentes de modificaeoes de

quantitativos, projetos ou especificaeoes, ate’ 0 limite permitido pela Lei Federal n0

8.666/93, tendo como referéncia o valor inicial do contrato.

/

§ 20 - O preeo contratado dos servieos é fixo e irreajustavel.

§ 3" - Em caso de paralisaeao ou aditamento de prazo, devidamente justificado pela

CONTRATANTE, que venha a ultrapassar l (um) ano de execueao, ter—se-a que as

parcelas contratuais excedentes a este prazo de 1 (um) ano serao reajustadas pelo indice

setorial INCC (Indice Nacional de Custo da Construeao) correspondente ao presente

objeto, tomando por base a data da abertura da proposta (em acordo com a Lei Federal

n° 10.192/2001), através da seguinte formula:

R: (li — 10) X V

Lo

R= Valor da parcela de reajustamento procurado
Lo: indice de preeo verificado no mes de abertura da proposta que deu origem ao

contrato.

Li= indice de prego ref

flu
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA

V= valor a preeos iniciais da parcela do contrato de obras ou servieos a ser reajustado.

§ 4° - Os serVieos que forem entregues com atraso imputavel a CONTRATADA, n50

gerarao direito a reajuste ou atualizaeao monetaria.

L CLAUSULA TERCEIRA — DOS PRAZOS I

O prazo de vigéncia do presente contrato 6 de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias

corridos, a contar apos a emissao da ordem de serVieo, sendo que o prazo de execugfio
dos servioos devera ser de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, contados, também,
da emissao da ordem de serVigo expedida pela Secretaria Especial de Engenharia e

Arquitetura desta Casa de Leis.

CLAUSULA QUARTA — D0 AMPARO LEGAL l

A lavratura do presente contrato decorre da conclusao da licitagao na modalidade de

Concorréncia Pfiblica n° 001/2015, com fundamento na Lei n°. 8.666/93, bem como

consta manifestaeao do ordenador de despesa e autorizaeao do Ordenador de Despesa e

do Presidente para elaboraeao do contrato (fls. 2990) e emissao de Nota de Empenho de

n°. 2016NE00406 de 11/03/2016 (fls. 2996).

CLAUSULA QUINTA — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

Os recursos necessarios para a execuefio do objeto sao provenientes de recursos

consignados no oreamento da Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia, sendo

que a despesa correra por conta da seguinte programac; o:

Unidade Oreamentaria —— 1001

Programa de Trabalho — 01122201312040000

Natureza de Despesa — 44.90.51

Valor global de R$ 7.497.955,14
Nota de Empenho 11°. 2016NE00406 de 11/03/2016.

PARAGRAFO UNICO - Findando o presente exercicio financeiro, em n50 sendo
/ 7

utilizado o seu valor total, 0 saldo de empenho devera ser cancelado e posteriormente, ,

no exercicio seguinte, realizar a emissao de novo empenho do valor remanescente.

»
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA

CLAUSULA SEXTA —— DAS CONDICCES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serao mensais, efetuando-se em até 30 (trinta) dias consecutivos

contados da data de apresentagfio da fatura emitida pela CONTRATADA, depois
de medidos e aceitos os servigos pela fiscalizaoao do CONTRATANTE, que conferira e

atestara a sua execugao em conformidade com o cronograma fisico—financeiro do

CONTRATANTE, mediante provas e recolhimentos previdenciarios e fiscais a que

estiver sujeita a CONTRATADA e comprovada a identificagao da obra.

§ 1° — Os pagamentos serao efetuados por meio dc crédito em conta corrente a ser

especificado por meio de documento habil que a CONTRATADA mantera para tal.

§ 20 — Na hjpotese de Vir a ser devida, por forga de norma da legislagao Vigente,

atualizagao monetaria de valor faturado, aplicar—se—fio os termos do Edital.

§ 3° — O pagamento que for deVido em razao de servigos eventualmente executados

motivados por foroa de alienagao contratual, devidamente autorizados, sera efetuado

também contra a apresentagao de fatura regularmente atestada, tendo por base:

I — Os pregos unitarios da planilha orqamentaria da proposta da CONTRATADA,

quando os servigos forem assemelhados, desde que n50 sejam superiores aos previstos
na planilha orgamentaria da SEEAR;

11 ~ Os pregos unitarios praticados pela ALE/R0, apurados pela SEEAR, no caso de

servioos nao previstos na planilha orgamentaria licitada.

CLAUSULA SETIMA — DAS GARANTIAS

Para garantia da fiel execuoao dos compromissos ajustados no presente Contrato, a

CONTRATADA prestara cauoao correspondente a 5% (cinco por cento) do valor

global deste Termo Contratual, devendo ser efetuada antes da emissao da Ordem de

Servioo, sendo-lhe facultada presta-la mediante caugao em dinheiro, em titulo da divida

pfiblica, fianga bancéria ou seguro garantia.

CLAUSULA OITAVA — DA FORCA MAIOR 0U CASO FORTUITO

Ocorrendo fato novo decorrente de forga maior ou caso fortuito, nos termos da

Legislagao Vigente, que obste o cumprimento dos prazos e demais obrigagoes estatur’das

neste Contrato, ficaré a CONTRATADA isenta das multas e penalidades pertinentes

justificando-se destarte, a alteragao do cronograma aprovado, devendo a mesma

comunicar por escrito a SEEAR, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisque

‘ .
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA

alteraeoes que impeeam, mesmo que temporariamente, a execueao do objeto deste

Termo.

CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA tern como obrigaeoes:

I — Antes de iniciar os servieos, fazer minucioso exame das especificaeoes de modo a

poder, em tempo habil e por escrito, apresentar aos componentes da equipe de

fiscalizaeao todas as dfividas por ventura encontradas para devido esclarecimento e

aprovaeao.
II — Apresentar novo cronograma fisico-financeiro para a obra antes da emissao da

Ordem de Servieos, mantendo-se o prazo total de execueao, que servira para as

previsoes de desernbolso da CONTRATADA, e importante, sera o balizar para

aplicaeao das multas por atrasos, seja por atraso de etapas ou de prazo. Caso a empresa
nao tenha interesse em fazé—lo, o cronograma fisico—financeiro inicial continuara sendo

o balizador.

III — Apresentar a FISCALIZACAO todos os equipamentos e materiais a serern

empregados na obra em suas embalagens originais para que os mesmos possam ser

aprovados antes da sua utilizaeao.
IV ~ Empregar materiais de acordo com as especificaeoes te’cnicas e as indicaeoes de

projeto — respeitadas as marcas, tipos, modelos, cores, dimensoes, etc. - independe de

consulta. Sua substituieao por similares devera ser previamente aprovada atrave’s de

consulta feita por escrito e encaminhada a FISCALIZACAO; obrigando-se a

CONTRATADA a demonstrar a similaridade do material ou equiparnento proposto
mediante a apresentaeao de Iaudos comprobatoriospu testes de ensaio, de institutos

idoneos e reconhecidos.

V — Assumir total C integral responsabilidade pela boa execueao e eficiéncia dos

servieos que efetuar, bern como pelos danos decorrentes de realizaeao destes trabalhos,
sob critério uda Lei no 8.666/93, observado o artigo 618, paragrafo unico, do Cédigo
Civil.

VI — Prestar a obra toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria, adquirindo e

mantendo durante a execueao dos servieos todo pessoal especializado e materiais

necessarios a uma execueao perfeita e dentro dos prazos estabelecidos, ale’m de

equipamentos destinados ao atendimento de emergéncia, incluindo os de proteeao
contra incéndio e acidente de trabalho — EPI e EPC.

VII — Faeilitar a aeao da FISCALIZACAO, facultando seu acesso a qualquer parte da

obra para inspeeao de servieos ou materiais, inclusive locais fora do canteiro como

depositos ou oficinas, onde estejarn armazenados ou em fabricaeao materials para

emprego na obra.

VIII — Responsabilizar—se:
fl
I
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA

a) pelas instalacoes de agua, esgoto, luz, forca e telefone.

b) pelo transporte de operarios, equipamentos e materiais, dentro e fora do canteiro de

obras.

c) pela manutencao do canteiro permanentemente em condicoes de higiene.
d) pela sinalizacao de seguranca e circulacao.

e) por qualquer acidente ocasionado em decorréncia da obra, tanto ao pessoal a ela

diretamente ligado, bem como a terceiros, ainda que ocorridos em Via publica.
IX — A responsabilidade:

a) pelo uso de patentes registradas.

b) pela destruicao ou danificacao da obra em construcao até a definitiva aceitacao da

mesma pelo CONTRATANTE, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer
causa.

c) pelas indenizacoes que possam Vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos

servicos contratados, ainda que ocorridos em Via pfiblica, ou locais de terceiros.

X — Comunicar a Administracao, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,

quaisquer alteracoes ou acontecimentos que impecam, mesmo que temporariamente, a

CONTRATADA de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucao do

presente, total on parcialmente, por motivo superveniente.
XI — Compromete a n50 fazer uso dos materiais e informacoes do presente objeto para

outra finalidade, senao as propostas neste Contrato, sob a responsabilidade de sofrer

sancoes legals.
XII — Responsabilizar-se por todos os onus e obrigacoes concernentes as obrigacoes
fiscal, social, tributaria e ainda por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo,
causar a terceiros em Virtude da execucao dos servicos a seu cargo, respondendo por si.

XIII — Efetuar todos os pagamentos de despesas relacionados aos servicos contratados,
como: salarios e seguro de pessoal, encargos trabalhistas, impostos, taxas de agua,

esgoto, luz c forca, telefone, etc., 6 suas ocasionais multas.

XIV —

Responsabilizar-se, e a seu onus, o desenvolvimento de quaisqucr projetos,
estudos e trabalhos necessarios para execucao dos servicos.
XV — Responsabilizar—se, e a seu onus, pela aprovacao/autorizacao dos projetos junto
aos Orgaos reguladores/fiscalizadores/concessionarios, além de providenciar todas as

licencas e franquias previstas em Lei necessarias a execucao dos servicos contratados,
incluindo os pagamentos exigidos e observando as leis, regulamentos e posturas
referentes aos servicos e a‘ seguranca pflblica.
XVI — Obriga—se a demolir e a refazer os trabalhos condenados pela FISCALIZACAO,
ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.
XVII — Providenciar Livro de Registro da Obra, a ser mantido no escritorio do canteiro,
tendo todas as folhas sequencialmente numeradas e Visadas diariamente com os

- nuns
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA

XVIII — Nao realizar alteraeao do projeto sem a auton'zaeao por escrito da

FISCALIZACAO no Livro de Registro da Obra.

XIX — Saber que 6 parte integrante das especificaeoes técnicas, mesmo n50 estando

anexadas, as Normas Técnicas e Métodos Brasileiros aprovados ou recomendados pela
ABNT, bem como as normas ou regulamentos das Concessionarias, que deverao ser

rigorosamente seguidos.
XX — Executar os servieos e obras conforrne estabelecido em todos os procedimentos,

planilhas, memoriais, projetos, etc., acostados nos autos do Processo n° 15555/2015,
bem como apresentar o Projeto Executivo nos tennos exigidos.

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

E compromisso da CONTRATANTE o fiel cumprimento das obrigaeoes pactuadas, a

prestaeao de todas as informaeoes indispensaveis a regular execueao das obras, o

pagamento oportuno das parcelas deVidas e ainda a preservaeao do equilibrio
economico-financeiro do Contrato, seu registro e a devida publicaeao no Diario Oficial

da ALE/R0 e jornal de grande circulaeao do Estado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FISCALIZACAO

Cabe a CONTRATANTE, através de sua FISCALIZACAO, exercer ampla, irrestrita

e permanente fiscalizagao de todas as fases da execueao da obra e do comportamento de

pessoal da CONTRATADA, sem prejul'zo da obrigaeao desta de fiscalizar seus

responsaveis técnicos, empregados, prepostos ou subordinados.

§ 1° — A CONTRATADA declara aceitar, integralmenje, todos os me’todos e processos

de inspeeao, verificaeao e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE.

§ 2° — A existéncia e a atuaeao da fiscalizaeao do CONTRATANTE em nada restringem
a responsabilidade finica, integral e exclusao da CONTRATADA no que concerne ao

obj eto contratado e as suas consequéncias e implicaeoes, proximas ou remotas.

§ 3° — Os servieos objeto deste contrato sera fiscalizada e recebida de acordo com o

disposto nos amigos 67, 69 e 73, incisos I e paragrafos 2° 6 3°, e 76 da Lei n° 8.666/93.

§ 40 — Cabera a Fiscalizaeao do CONTRATANTE, formada por dois ou mais

representantes da Administraeao, designada pela autoridade competente, o seguinte:

a) Acompanhar e fiscalizar os trabalhos desde o inicio até a aceitaeao definitiva da obra,
verificando sua perfeita execueao em conformi de com as especificaeoes e normas

fixadas pela licitaeao;
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA

b) Promover com a presenga da CONTRATADA as mediooes e avaliaooes, decidir as

questoes técnicas surgidas na execuoao do objeto ora contratado, certificar a veracidade

das faturas decorrentes das mediooes para efeito de seu pagamento;

c) Transmitir por escrito, através do Diario de Ocorréncias, as instruooes relativas a

Ordem de Servioos, projetos aprovados, alteraoao de prazos, cronogramas e demais

determinagoes dirigidas a CONTRATADA, precedidas sempre da anuéncia expressa do

Ordenador de Despesas;

d) Comunicar ocorréncias que possam levar a aplicagao de penalidades e as que

prejudiquem o bom andamento dos servioos;

e) Solicitar a substituioao de qualquer empregado da CONTRATADA que se encontre

lotado no canteiro de obras e que prejudique o bom andamento dos servigos;
f) Esclarecer as dfividas que lhe forem apresentadas pela CONTRATADA, bem como

acompanhar e fiscalizar a execugao qualitativa das obras e determinar a correoao das

imperfeigoes verificadas;

g) Atestar a veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA no Diario de

Ocorréncias, principalmente os relativos as condiooes meteorologicas prejudiciais ao

andamento dos servigos.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA DIRECAO

A CONTRATADA indica corno responsavel te’cnico pela execuoao dos servigos o

Engenheiro Mecz’inico GUILLERMO AMARAL FUNES, CREA 11° 16.330-D/DF, o

qual fica autorizado a representa-lo perante o CONTRATANTE e a fiscalizagao deste

em tudo o que disser respeito aquela.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA sgmente podera substituir o técnico

responsavel pelos servigos apos expressa anuéncia da SEEAR, devendo essa

substituioao ser comunicada com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias, e, tendo a

CONTRATADA, demonstrando através de documentaoao e Certidoes de Acervo

Técnico que o substituto possui experiéncia técnica igual ou superior ao substitul’do.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO EXAME, ENTREGA E

RECEBIMENTO

O recebimento dos serVioos sera efetuado pela Fiscalizagao, designada na Clausula

Décima Primeira e por urn representante da CONTRATADA, devendo ser lavrado, no

ato o termo competente, no qual se certificara o recebimento atraVés de mediooes. Na

conclusao, através de termo de ento provisorio e definitivo. Nestes casos, o

as .
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA

primeiro dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da data da comunicaoao da

CONTRATADA quanto ao término da execugao dos trabalhos, e no segundo caso,

dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento provisorio. Em se dando

a0 recebimento carater provisorio, a SEEAR podera exigir os reparos e substituigoes
convenientes ou abatimento do prego, consignando—se os motivos.

PARAGRAFO UNICO - A emissao pela CONTRATADA do termo definitivo so

ocorrera apos os reparos e substituigoes convenientes ou abatimento do preoo. Caso tais

providéncias n50 sejam tomadas pelo CONTRATADO dentro do prazo de 60 (sessenta)
dias, a contar do recebimento provisorio, serao aplicadas as penalidades, sangoes e

multas previstas neste Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS PENALIDADES

O inadimplemento por parte da CONTRATADA de qualquer das clausulas e

disposiooes deste Contrato, implicara na sua rescisao ou na sustagao do pagamento
relativos aos servigos ja executados, a crite’rio do CONTRATANTE,
independentemente de qualquer procedimento judicial, sem prejuizo das penalidades
previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93.

PARAGRAFO UNICO — O CONTRATANTE podera valer-se do disposto no caput
desta clausula, se a CONTRATADA:

I - Contrair obrigagoes para com terceiros que possa de alguma forma prejudicar a

execugao do objeto ora contratado;
H — Retardar, injustificadamente, o inicio dos trabalbps por mais de 10 (dez) dias da

data do recebimento da Ordem de Servigos que autoriza o inicio dos mesmos;

III —

Interromper 0s serVigos por mais de 10 (dez) dias consecutivos sem justo motivo;
d) Ocasionar atraso de mais de 30 (trinta) dias na entrega da obra, salvo conveniéncia do

CONTRATANTE, quando entao, aplicar—se-ao as penalidades pertinentes;
IV — Deixar de recolher ou integralizar as caugoes ou demais garantias, bem como n50

pagar as multas nos prazos fixados.

V — Inexecuoao total ou parcial do contrato por culpa da CONTRATADA;
VI — Execugao da obra ,sem qualidade e/ou em desacordo com as normas da ABNT,
memoriais descritivos técnicos, especificagoes ou outras exigéncias convencionadas;
VII — Recusar, injustificadamente, a aceitar e retirar o instrumento de Contrato dentro

do prazo estabelecido;
VIII — Recusar, injustificadamente, a receber e atender as notificagoes, solicitagoes,
ordens de servigo e demais documentos pertinentes a0 born andamento do presente;
IX ~ Omitir, negar ou retardar info

"

recomendagoes da SEEAR;

\ . "rams
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA

X — Falsificar ou adulterar documentos pfiblicos ou pfivados.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS SANCOES E MULTAS I

Ressalvados os motivos de forea maior e caso fortuito, que deverao ser devidamente

comprovados pela CONTRATADA a CONTRATANTE, sem prejuizo das saneoes

previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93, aplicara as multas conforme Edital de licitaeao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUcAo DA 0BRA l

Pela inexecugao total ou parcial da obra, a CONTRATADA estara sujeita a multa

compensatoria de 10% (dez por cento) do preeo global ora ajustado.

§ 1° —— As multas moratorias e compensatorias sao autonomas. A aplicaeao de uma n50

exclui a da outra, sendo ambas independentes e cumulativas.

§ 2° — Se as multas aplicadas forem superiores ao valor da garantia prestada, além da

perda desta, respondera a CONTRATADA pela diferenea que sera descontada dos

pagamentos eventualmente devidos ou cobrados judicialmente, nos termos do § 1°, do

art. 87, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DOS DIREITOS DO CONTRATANTE I

850 prerrogativas do CONTRATANTE as previstas no art. 58, da Lei 8.666/93, que as

exercera nos termos das normas referidas no preambulo deste Contrato.

I

§ 1° — O valor caucionado revertera integralmente para o CONTRATANTE em caso de

rescisao do Contrato por culpa da CONTRATADA sem prejuizo da aplicaeao do

disposto na Lei 8.666/93 e de apurar-se e cobrar-se pela Via prépria a diferenea que

houver em favor do CONTRATANTE.

§ 2° — O CONTRATANTE descontara do valor caucionado o numerario que basta a

reparaeao de danos a que a CONTRATADA der causa na execugao dos servieos
contratados, hipotese ern que a CONTRATADA devera em 5 (cinco) dias fiteis a

contM,da notificaeao administrativa, recompor o valor abatido para restaurar a integridade d //
garantia.

. . :1 mums
Efilflflflkgfi
Unidos com o Povo
Assnmbleia Lemur/us cu: Eonddnin
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA

CLAUSULA DECIMA OITAVA —— DAS PROVAS E

TESTES DOS MATERIAIS

Podera a ALE/R0, a seu critério, exigir provas das cargas, testes dos materiais e analise

de sua qualidade, atrave’s de entidades oficiais ou laboratérios particulares de

reconhecida idoneidade, correndo todas as despesas por conta da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA RESCISAO

O presente CONTRATO podera ser rescindido de conformidade com 03 arts. 78, 79 e

80, da Lei n° 8.666/93, assegurados os direitos adquiridos da CONTRATADA.

CLAUSULA VIAGESIMA — DA CESSAO E

TRANSFERENCIA CONTRATUAL

O presente contrato n50 podera ser objeto de cessao ou transferéncia, no todo on em

parte.

PARAGRAFO UNICO - A CONTRATADA na execuqao do Contrato, sem prejuizo
das responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes da obra, conforme

0 caso, apés a devida anuéncia da CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DOS ENCARGOS

DECORRENTES DO CONTRATO

I

Constituira encargo exclusivo da CONTRATADA 0 pagamento de tributes, tarifas e

emolumentos decorrentes deste Contrato e da execueao de seu objeto.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA —- GESTOR DO CONTRATO

A CONTRATANTE nomeia como Fiscal e Gestor deste Contrato 0 Secretario da

Secretaria Especial de Engenharia e Arquitetura da ALE/R0.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DA PUBLICACAO

Apés as assinaturas deste Contrato 0 CONTRATANTE providenciaré a publicagao de

seu resumo no Diario Oficial da ALE/ O — DOE.

. ,, I:
gfifi'fiflfififigfi
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos relativos a execueao deste contrato administrativo serao resolvidos

pelas partes, com a estrita observancia das disposigoes contidas na Lei n° 8.666/93 e

legislagao complementar aplicével a espe'cie.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DISPOSICOES FINAIS E FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Velho, Capital do Estado de Rondonia,

para dirimir dfividas e controvérsias oriundas do presente Contrato.

Para firmeza e como prova de acordo, é lavrado o presente Contrato com Visto do

Senhor Advogado Geral desta Casa Legislativa, sendo devidamente registrado as fls. 06

(seis) do Livro de Contratos do ano de 2016 da Advocacia Geral, que apés lido e achado

conforme, segue o presente Contrato lavrado em trés copias de igual teor e forma,
assinado pelas partes.

Porto Velho-RO, 14 de maroo de 20

/‘

PROCLIMA 'NGENHARIA

ROQUE ANTONIO FUNES

Sécio Gerente / Diretor

Vista:

Celso Ceccatto

Advogado Geral — ALE/R0

aeimtgaf
assoliwl’eigwtegésiiaem; 59 gamma:
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ADVOCACIA GERAL j

Extrato Contrato n° 006/ 2016

Processo Administrativo n° 15555/2015—36

Contratante:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA

Contratada:

PROCLIMA ENGENHARIA LTDA

DO OBJETO: a contratagéo de empresa especializada em

servigos de engenharia para fornecimento e instalagao dos

sistemas de ar condicionado com fluxo de refrigerante variavel,

renovagéo do ar exterior, exaustao mecénica dos banheiros,

co \ensagao de ar na cozinha, extragéo de gases por coifa,

recuperagéo de energia com rodas entalpias nas areas do

plena’rio e auditorio e controle" de fumaga por pressurizagao
das escadas do edificio da nova sede da Assembleia Legislativa

do Estado de Rondonia.

DO PRAZO: O prazo de vigéncia do presente contrato e de

450 (quatrocentos e cinauenta) dias corridos, a contar apos a

emisséo da ordem de servigo, sendo que o prazo de execugag

dos servigos devera ser de 360 (trezentos e sessenta) dias

O-e-ALE/

PORTO VELHO—RO, TERCA-FEIRA, 22 DE MARCO DE 2016

1”»
’

O

«1

V

corridos, contados, também, da emisséo da ordem de servigo

expedida pela Secretaria Especial de Engenharia e Arquitetura

desta Casa de Leis.

DO VALOR: O valor do presente CONTRATO é de R$

7.497.955,14 (sete milhoes, quatrocentos e noventa e sete mil

novecentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos),
conforme planilha orgamentéria descritiva, planilha

orgamenta’ria analitica, planilha de composigéo de prego,

composigao analitica do BD1 6 cronograma fisico~financeiro

apresentados na proposta (fls. 2190/2307, vol. XIII).

DOS RECURSOS ORCAM ENTARIos: Os recursos necessaries

para a execugéo do objeto séo provenientes de recursos

consignados no orgamento da Assembleia Legislativa do Estado

de Rondénia, sendo que a despesa correré por conta da

seguinte programagéo: Unidade Orgamentéria — 1001 -

Programa de Trabalho — 01122201312040000 - Natureza de

Despesa
—— 44.90.51 — Valor global de R$ 7.497.955,14

— Nota

de Empenho n0. 2016NEOO406 de 11/03/2016.

Contratante:

I Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia

Deputado Mauréio de Carvalho ~ Presidente

Arildo Lopes da Silva — Secretério~Geral

Contratada:

Proclima Engenharia

Roque Ant6nio Funes

Socio Gerente/Diretor

Visto:

Celso Ceccatto

Advogado—Geral

M ESA Di RETORA

Presidents: MA URAO DE CARVALHO

l“ Vice-Presideme' EDSON MARTlNS

2“ Vice-Presidcnle: HERMlNlO COELHO

l" Secrelério: EIJRiPEDES LEBRAO

2“ Secretim'a: GLAUCIONE RODRIGUES

3° Secretz'zrio: ALEX REDANO

4" Secretariat ROS/”ANGELA DONADON

SECRETARIA LEGISLATIVA

Secretén'o Legislative - Carlo: Alberto Martins Manvailer

Diviséo dc Publicaooes e Anais - Rdblson Luz da Silva
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