
Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia

| CONTRATO N. 10/2016/ALE/Ro |

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI

CELEBRAM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DO ESTADO DE RONDONIA E A EMPRESA

PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO

LTDA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

Aos doze dias do més de abril do ano de dois mil 6 dezesseis, a ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, inscrito no CNPJ sob o n9

04.801.221/0001—10, com sede na AV. Presidente Dutra, 119 4.229, nesta cidade de Porto

Velho/RO, doravante designado CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu

Presidente, DEPUTADO MAURO DE CARVALHO, brasileiro, casado, portador do RG 11.

287.641 — SSP/RO 6 CPF 220.095.402-63, e pelo Secretério-Geral, ARILDO LOPES DA

SILVA brasileiro, servidor pfiblico, portador do RG 1959399l—SSP-SP, 6 CPF 299.056.482-

91 e a Empresa PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA,

inscrita no CNPJ sob o n9 04.235.413/0001—06, com sede na AV. dos Municipios n.146, sala

04, bairro Tabajaras, Uberlandia-MG, doravante denominada CONTRATADA, representada
neste ato por seu representante legal Senhor KLEIBER GOMES JUNQUEIRA, inscrito no

CPF sob o n9 446.325.416-72 e portador do RG n. M2465 .436 SSP/MG, pactuam o presente
Contrato de prestaefio de servioos, cuja celebragao foi autorizada em decorréncia do Processo

Administrativo n9 14393/2015-55, e que se regera pelas Leis Federals ng 10.520/02 e

8.666/93, e posteriores alteragoes, atendidas as Clausulas e condigoes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO |

O objeto do presente é a Contrataeao de empresa especializada para locaeao de 01 (um)
software para o controle de Almoxarlfado I

Y
IL Iftwa I . otr e I

_

Pajrlmonlo envfivenmgtawaoconfiguraeao,atua1zaeao de versoes, trans erenc1a de

MWI) (treinamento) e suporte te’cnico, com a finalidade de atender as necessidades da

Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia, conforme especificaooes te’cnicas e condieoes
minuciosamente descritas nos Anexos do Edital de Pregao Eletronico n° 002/2016/ALE/RO,

partes integrantes e inseparéweis do mesmo, que constituem o Processo n° 14393/2015-55.

Paragrafo Unico —— 350 partes integrantes do presente Contrato, independente de sua

transcrieao, a proposta da CONTRATADA, o ’edital de Pregao Eletronico n°

001/2016/ALE/RO acompanh do de seus anexos, e 0s demais elementos constantes do

Processo n° l4393/2015-5:%
\ng
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Assembleia legislativa do Estado de Rondénia

CLAUSULA SEGUNDA — DO AMPARO LEGAL l

O respaldo juridico do presente contrato encontra—se consubstanciado na Lei Federal 8.666 de

21 de junho de 1993 e Processo Administrativo n° 14393/2015—55, bem como mediante

autorizaeao do Secretario Geral e Presidente (fls. 02 e 479) e Nota de Empenho n.

2016NE00528.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR J

O valor mensal do presente Contrato e de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 4000,00

(quatro mil reais) referente a locagao do software para o controle de Almoxarifado e R$

6000,00 (seis mil reais), referente a locagao d0 software para 0 controle de Patrimonio

O valor global anual é R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), sendo R$ 48.000,00 (quarenta
e oito mil reais), referente a locagao do software para o controle de Almoxarifado e 72.000,00

(setenta dois mil reais), referents a locaeao do software para o controle de Patrimonio.

CLAUSULA QUARTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA |

As despesas decorrentes do presente Contrato correrao por conta dos recursos consignados a

Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia, no corrente exercicio, pela seguinte
programaeaoz

Evento: 40009l/UO 1001
'

Programa atividade 01122102020620000

Natureza da despesa 339039

Fonte de Recurso: 010000000

Nota de Empenho n. 2016NE00528, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) emitida no

dia 06 de abril de 2016.

Parégrafo Unico: em consequéncia do exercicio seguinte (2017) podera ser emitida

complementaeao do empenho.

CLAUSULA QUINTA —- DA VIGENCIA |

A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, iniciando-se em 09 nove de abril de 2016

ultimando-se em 08 (oito) de abril de 2017, podendo estender—se pelo prazo de até 48

(quarenta e oito) meses apos o inicio da vigéncia, desde que exista real necessidade e ofereea

vantagens pa
a Administragsao, nos termos do inciso IV, do art. 57 da Lei Federal n°

8.666/93.

”1“ * M
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondénia

CLA'USULA SEXTA — DO REAJUSTE

Visando a adequaeao aos novos preeos praticados no mercado, desde que solicitado pelo
contratado e observado o interregno minimo de 1 (um) ano, em conformidade com a Lei

10.192/01, contado na forma apresentada a seguir, o valor consignado neste termo podera
sofrer atualizaeao, competindo ao contratado justificar e comprovar a variaeao dos custos,

apresentando memoria de calculo e planilhas apropriadas para anélise e posterior aprovaeao
do contratante.

Paragrafo Unico — Para os custos sujeitos a variaoao de pregos de mercado, que n50 sejam
relativos a mao de obra (Vinculados a data-base da categoria profissional), o interregno
minimo para concessao de reajuste sera contado a partir da data limite para apresentagao das

propostas constante do Edital de licitaeao, aplicando-se a variaoao anual do indice Geral de

Preoos do Mercado (IGP-M), divulgado pela Fundaeao Getfilio Vargas, ou outro indice que
Vier a substitui—lo.

I. O prazo para a CONTRATADA solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogagao
contratual;

II. Caso a CONTRATADA nao solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo
acima fixado, ocorrera a preclusfio do direito ao reajuste;

III. Nessas condieées, se a Vigéncia do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste so

podera ser pleiteado apés o decurso de novo interregno minimo de 1 (um) ano,

contado da data de apresentaeao da proposta;
IV. Caso, na data da prorrogagao contratual, ainda nao tenha sido possivel a

CONTRATANTE ou a CONTRATADA proceder aos calculos devidos, devera ser

inserida clausula no termo aditivo de prorrogaeao para resguardar o direito futuro ao

reajuste, a ser exercido tao logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de

preclusao;
V. Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terao suas Vigéncias iniciadas

observando--se 0 seguinte:
a) a partir da ocorréncia do fato gerador que deu causa ao reajuste; ou em data

futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem de

periodicidade para concessao das préximas repactuaooes futuras

CLAUSULA SETIMA —— DA EXECUCAO DO CONTRATO

A execueao deste contrato, bem como os casos nele omissos, regula—se pelas clausulas

contratuais e pelos preceitos de direito publico aplicando--se supletivamente os 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 XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal.
.1 f“
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia

CLAUSULA OITAVA —— DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Compete a CONTRATADA:

I.

II.

III.

IV.

VI.

VII.

VIII.

IX.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.
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Cumprir os prazos e condicoes estabelecidas;

Indicar ao Contratante o nome do seu preposto ou funcionario que sera o contato usual

para equacionar os problemas relativos a prestacao dos servicos, bem como seu telefone

direto e e-mail de contato;

Emitir, mensalmente, Nota Fiscal dos servicos prestados que devera Vir acompanhada de

todas as certidoes de regularidade fiscal (Federal, Estadual, Municipal, INSS, FGTS e

Trabalhista);
Ressarcir a ALE/R0 ou terceiros, por danos causados a bens ou materiais de sua

propriedade, por seus empregados ou prepostos, durante a execucao do fornecimento;

Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do fornecimento, inclusive

locomocao, fretes, seguros, tributos, contribuicoes previdenciarias, encargos trabalhistas

e quaisquer outras que forem devidas, quer em relacao a execucao do fornecimento,

quer em relacao aos empregados;
Oferecer suporte te’cnico para solucao de problemas relacionados a instalacao,

configuracao, compatibilidade de arquivos e uso do aplicativo, garantindo o perfeito
funcionamento do sistema implantado, durante o periodo de Vigéncia do contrato, em

dois dias uteis, durante o expediente da ALE/R0;

Efetuar atualizacao e suporte a0 software com pessoal capacitado pela empresa, dentro

da unidade central do sistema de informatica da ALE/R0, sendo vedada a transferéncia

de dados de propriedade do Legislativo para qualquer outro local;

Diagnosticar problemas técnicos dentro de no maximo 1 (urn) dia util, a partir da

abertura do chamado; caso nao envolva manutencao corretiva, solucionar o problema
em até 24 (vinte e quatro) horas, caso exija manutencao corretiva, solucionar o problema
em até 72 (setenta e duas) horas, podendo ser solicitado mais prazo com a devida

justificativa e com aceite da mesma pela administracao.

Cumprir rigorosamente toda a legislacao aplicavel a execucao dos servicos contratados,

especialrnente os referentes a seguranca e medicina do trabalho;

Dar ciéncia a CONTRATANTE, imediatamente, de qualquer anormalidade que se

verificar na execucaodos servicos, mesmo que esses nao sejam de sua competencia;
Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, a respeito da

execucao dos servicos;
Manter, durante toda a execucao do servico, em compatibilidade com as obrigacoes a

serem assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas em licitacao;

Garantir que o programa atenda as especificacoes te’cnicas do Termo de Referéncia.

Disponibilizar senhas do banco de dados para 0 Departamento de Informatica da

Contratante para as devidas manutencoes.
'

/

Disponibilizar novas versoes e atualizacoes tecnologicas do aplicativo contratador

VA 1100
"
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Assembleia Ifigisladva do Estado do Rondém‘a

XVI. Os casos omissos ou excepcionais serao avaliados pela CONTRATANTE, que decidira

motivadamente.

I CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE I

850 responsabilidades e obrigagoes do CONTRATANTE:

I. Promover 0 acompanhamento e a fiscalizagao dos serviqos, anotando em registro préprio
as falhas detectadas e comunicando as ocorréncias de fatos que, a seu critério, exijam a

adogao de medidas por parte da CONTRATADA;
II. Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

III. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas

obrigaooes dentro das normas e condigoes contratuais;
IV. Assegurar que os servigos descritos neste instrumento somente sejam realizados pela

CONTRATADA, sendo vedada a interveniéncia de terceiros estranhos ao contrato, salvo

se autorizado prévia e expressamente;
V. Rejeitar, no todo ou em part6, os servigos ou bens entregues em desacordo com as

obrigagoes assumidas pela CONTRATADA;
VI. Certificar-se do atendimento as exigéncias elaboradas para a presente contratagao,

condicionantes da assinatura deste Termo;
VII. Zelar pelo cumprimento das obrigagoes das partes, constantes nos documentos que

precedem e integram o presente contrato, mesmo as n50 transcritas neste Termo;
VIII. Notificar por escrito a Contratada a respeito de qualquer irregularidade constatada na

prestagao dos servigos;
IX. Assegurar os recursos orgamentarios e financairos

para
custear o contrato;

X. Atestar o servigo prestado pela Contratada, quanto a0 critério de quantidade e qualidade.
XI. Efetuar o pagamento a empresa contratada, no maximo em 10 (dez) dias apés o

recebimento definitivo dos servigzos pelo fiscal do contrato, de acordo com as condigoes
de prego e pagamento contratados;

XII. Efetuar a publicagao deste termo contratual na forma da lei.

‘| CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGACOES SOCIAIS COMERCIAIS E FISCAIS l

Cabera a CONTRATADA', ainda:

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

previstos na legislagao social 6 trabalhista em Vigor, obrigando—se a salda—los na época

prépria, vez que os seus empregados n50 manterao nenhum Vinculo empregatl'cio com a

CONTRATANTE;
II. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagoesf‘

estabelecidas na legislagao especifica de acidentes do trabalho, quando, em oco
’—
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia

espécie, forem Vitimas os seus empregados no decorrer do fornecimento e do

desempenho dos servigos ou em conexao com eles, ainda que acontecido em

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

execuoao deste contrato.

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

clausula, n50 transfere a Administragao da CONTRATANTE a responsabilidade por seu

pagamento, nem‘ podera onerar o objeto deste contrato, razao pela qual a

CONTRATADA renuncia expressarnente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou

passiva, com a CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FISCALIZACZXO |

Durante a Vigéncia do contrato, a prestaoao do servigo seré acompanhada e fiscalizada por

servidor responsavel pelo Departamento de Almoxarifado e Patrimonio, ou outro servidor por

ele designado, representando a CONTRATANTE, permitida a contratagao de terceiros para

assisti-lo e subsidia-lo de informaooes pertinentes a essa atribuigao.

Parégrafo Unico — O representante do CONTRATANTE anotaré em registro proprio todas

as ocorréncias relacionadas com a execugao dos servioos mencionados, determinando o que

for necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS PENALIDADES I

O licitante que deixar de entregar documentaofio exigidi'l no edital, apresentar documentagao
falsa, ensejar o retardamento da execuoao de seu objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou

fraudar na execuoao do contrato, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal,

garantida a prévia e ampla defesa, ficara impedido de licitar e contratar com a Administragao
e sera descredenciado do Cadastro de Fornecedores da Assembleia Legislativa do Estado de

Rondfinia, pelo prazo de ate' 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e das

.

demais cominagoes legais.

Parégrafo Primeiro ~

As penalidades serao obrigatoriamente registradas no Cadastro de

Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragao Pfiblica Estadual —

CAGEFIMP (Lei n°. 2.414, de 18 de fevereiro de 2011, regulamentada pelo Decreto n°

16089, de 28 dejulho de 201).

Parégrafo Segundo — Penalidades a que esté suj eito o contratado inadimplente:

II. Multa, sobre o valor contratado, nos seguintes percentuais

‘ ,

.
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b)

d)

Assembleia Legislativa do Estado de Rondénia

0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por hora sobre o valor da fatura, no

caso de atraso na entrega do objeto do contrato ou na substituioao de bens ou

servioos, ou ainda, por ocorréncia de descumprimento contratual (quando sua

expectativa de solueao também for auferida em horas), limitado a 10% (dez por

cento);

nas hipoteses em que o atraso no adimplemento das obrigaooes seja medido em

dias, aplicar-se-a mora de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) ao dia sobre o

valor da fatura, limitado a 10% (dez por cento);

em caso de reincidéncia no atraso de que trata as alineas “a” e“b”, a partir da 3a

(terceira) vez, podera ser aplicada a saneao prevista na Clausula Décima Segunda,
Paragrafo Segundo, inciso III deste Termo, concomitantes e sem prejuizo de

outras cominaooes;

caso a mora ultrapasse os limites fixados nas alineas “a” e “b”, podera ser

aplicada a saneao prevista na Clausula Décima Segunda, Paragrafo Segundo,
inciso III deste Termo, concomitantes e sem prejuizo de outras cominaooes;

na hipétese da empresa recusar—se a assinar o Termo de Contrato no prazo

inforrnado, durante a vigéncia da proposta, assim como nao cumprir o objeto do

certame, caracteriza-se a inexecueao da obrigaeao assumida, sujeitando—a a

aplicaeao da sangao prevista na Clausula Décima Segunda, Paragrafo Segundo,
inciso III deste Termo.

I

III. Pelo descurnprimento total ou parcial do compromisso pelo Contratado, a

Administraoao podera aplicar multa de ate' 10% (dez por cento) sobre o valor referente

a parcela‘nao adimplida da obrigaeao.
IV. Impedimento de licitar e contratar, aplicados conforme a seguinte gradaeao das faltas

cometidas:

a)

b)

Pagina 7 de 10

Gravissima: Suspensao do direito de licitar e contratar com o Estado de

Rondonia pelo prazo de 5 (cinco) anos, mais declaraeao de inidoneidade para

licitar e contratar com a Administraeao Publica enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punieao ou até que seja promovida a reabilitaoao perante a

prépria autoridade que aplicou a penalidade. Compreende os casos de crime na

execueao d0 contrato, inexecueao total 6 a recusa em assinar o termo contratual;
Grave: Suspensao do direito de licitar e contratar com o Estado de Rondonia,

pelo prazo de 4 (quatro) anos Compreende SfaSOS
de retardamento da

execueaodo objeto com prejuizo a Administraoao; W
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondénja

c) Retardamento da execueao do objeto, sem prejuizo a Administraeao: Suspensao
do direito de licitar e contratar com o Estado de Rondonia, pelo prazo de 3 (trés)
anos;

d) As demais ocorréncias, n50 previstas no inciso 11 do Paragrafo Segundo, serao

aplicadas a TABELA disposta no item 20.3 d0 Termo de Referéncia.

Parégrafo Terceiro — A aplicaeao de quaisquer das penalidades ora previstas n50 impede a

rescisao contratual.

Parégrafo Quarto — A aplicaeao das penalidades sera precedida da concessao de

oportunidade para exercicio da ampla defesa e do contraditério, por parte do contratado, na

'V

forma da lei.

Parégrafo Quinto — Reabilitaeao perante a autoridade que aplicou a penalidade sera

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administraeao pelos prejuizos resultantes e

apos decorrido o prazo da saneao aplicada.

Parégrafo Sexto ~ Os prazos para adimplemento das obrigaooes contratuais admitem

prorrogaeao nos casos e condiooes especificados no § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666/93,
devendo a solicitaeao dilatoria, sempre por escrito, ser fundamentada e instrul'da com os

documentos necessarios a comprovaeao das alegagoes, recebida contemporaneamente ao fato

que enseja—la, sendo considerados injustificados os atrasos n50 precedidos da competente

prorrogaeao.

I CLAUSULA DECIMA TERCEIRO — no PAGAMENTO l

O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria e deposito em conta corrente indicada

pelo Contratado, a Vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, no prazo maximo de 10

(dez) dias apos Q recebimento definitivo dos servieos prestados, sendo efetuada a reteneao na

fonte dos tributos e contribuieoes elencadas nas disposigoes determinadas pelos orgaos fiscais

e fazendarios, em conformidade com as legislaeoes e instrugoes normativas Vigentes.

Parégrafo Primeiro - O CONTRATANTE reserva—se o direito de recusar o pagamento se,

no ato da atestaeao, houver erro na fatura, ou se os servieos n50 estiverem em perfeitas
condieoes de funcionamento ou de acordo com as especificagoes apresentadas e aceitas.

Parégrafo Segundo — Saneadas as condigoes impeditivas do pagamento, serao contabilizados

os dias d oorridos desde a sua comunicaeao formal, e adicionados ao prazo de pagamento

restantevz
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondénia

Paragrafo Terceiro — O CONTRATANTE podera deduzir da importancia a pagar os valores

correspondentes a multas ou indenizagoes devidas pelo CONTRATADO nos termos deste

contrato.

Parégrafo Quarto * Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA n50

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

compensaeao financeira devida, entre a data acima referenciada e a correspondente ao efetivo

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

EM = I X N x VP

Onde:

EM =

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

pagamento;
VP valor da parcela paga;

I = Indice de compensagao financeira = 0,000328767, assim apurado:
I = (TX) I =

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

TX = Percentual da taxa anual = 12%

Parégrafo Quinto ~ 0 recebimento do objeto se fara em conformidade com o procedimento
descrito no edital de licitaeao que precedeu o presente termo, no Item 14.1 e seus subitens.

CLAUSULA DE’CIMA QUARTA — DA ALTERACAO DO CONTRATO |
I

Este contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 65, da Lei n° 8.666/93, desde que

haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentaoao das devidas justificativas, adequadas
as condieoes do Termo de Referéncia e Instrumento Convocatorio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA RESCISAO |
V

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

da Administraoao, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n0 8.666/93.

Parégrafo Primeiro - A rescisao deste contrato sera formalmente motivada nos autos do

processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa, e podera ser:

I. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragao nos casos enumerados nos

incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada notificando--se 0

CONTRATADO com a antecedéncia minima de 30 (trinta) diasgfig

\é:
MaliorAmarante 390 Arigoléndia PortoVelho|RO.

Cep.:76.801~911 69 32162816 www,ale.ro.gov.br
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II. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo licitatorio, desde

que haja conveniéncia para a Administragao;

III. Judicial, nos tennos da legislagao Vigente sobre a matéria.

Parégrafo Segundo —~ A rescisao administrativa ou amigével seré precedida de autorizagao
escrita e fundamentada da autoridade competente.

Parégrafo Terceiro — O CONTRATADO reconhece os direitos do CONTRATANTE em

caso de rescisao Administrativa prevista no art. 77 da Lei n" 8.666, de 1993.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO FORO l

As partes elegem o foro da Comarca do Porto Velho, Estado de Rondonia, para dirimir as

dfiVidas ou omissoes oriundas do presente Contrato que n50 possam ser dirimidas

administrativamente, renunciando qualquer outro por mais privilegiado que sej a.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, é lavrado o presente Contrato em 02 (duas)
Vias de igual teor e forma, o qual depois de lido e achado conforme, é assinado pelo
CONTRATANTE e pelo CONTRATADO e registrado as fls. 10 (dez) do Livro de Registros
de Contratos do ano de 2016.

Porto Velho/RO, 08 de abril de 2016.

Publicen --—
'

2'1 ica Com' c1 Locagfio LTDA

- GOMES J Q EIRA

resentante Legal - CONTRATADA

Advogado Geral Adjunto— ALE/R0

Pé ina 10 de 10g
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9a LEGISLATURA DO-e-AlE/RO 2 DE MAIO DE 2016
N° 74 I

Nome: Olivio Gilberto Persch

Cargo: Assessor Parlamentar

Lotagao: Gab. da Presidéncia

Porto Velho —

R0, 29 de Abril de 2016.

] Maurfio de Carvalho
Presidente

Arildo Lopes da Silva
Secretério Geral

ATO N° 149/2016-SRH/D/ P/ALE

0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDONIA, no uso de suas atribuigoes legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC n° 730 de 30 de setembro de 2013 e, o que
disciplina a Resolugao n° 327, de 9 de margo de 2016.

RESOLVE:

Conceder O4 (quatro) dlérias no periodo de 29/04/2016 a 02/
05/2016 a servidora relacionada para realizar servigos de
Assessoramento Técnico ao senhor Presidente desta Casa de

Leis, em seu deslocamento aos municipios de Ariquemes,
Ministro Andreazza, Colorado do Oeste e Vilhena ~ RO, conforme
Processo n°. 06259/2016-09.

Matricula: 200160379
Nome: Irma Fogaca Barbosa

Cargo: Chefe Gabinete

Lotagao: Gab. da Presidéncia

Porto Velho -

R0, 29 de Abril de 2016.

Arildo Lopes da Silva

Secretério Geral

Maurfio de Carvalho
Presidente

ATO N° 150/2016-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDONIA, no uso de suas atribuigoes legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC n0 730 de 30 de setembro de 2013 e, o que
disciplina o Paragrafo Unico do Art. 1° da Resolugao n° 327, de
9 de margo de 2016.

RESOLVE:

Conceder 04 (quatro) diérias no periodo de 29/04/2016 a 02/
05/2016/2016, ao servidor relacionado, conforme Processo n°.

06259/2016-09.

Matricula: 200161013

Nome: Alberto Andrade do Nascimento

Cargo: Chefe de Divisao

Lotagfio: Dep. Pol. Legislat

Porto Velho -

R0, 29 de Abril de 2016.

Maurfio de Carvalho

Presidente
Arildo Lopes da Silva

Secretério Geral

ERRATA

No Diério Oficial da Assembleia Legislativa n° 088, publicado
no dia 01 dejunho de 2015, promovendo a seguinte alteragao
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no ATO N°2253/2015—SRH/P/ALE, da nomeagao da servidora
ALZETE ARAUJO DE OLIVEIRA.

ONDE SE LE:
ATO N0 2253

LEIA-SE:

ATO N0 2254

Porto Velho-R0, 26 de abril de 2016.

CLEUCINEIDE DE OLIVEIRA SANTANA

Superintendente —

SRH/ALE/RO

L ADVOCACIA GERAL

Extrato Contrato n. 10/2016/ALE/R0
Processo Administrative no 14393/2015-55 — Vol. II

Contratante: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDONIA — ALE/R0

Contratada: PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO LTDA

DO OBJETO: a Contratagao de empresa especializada para locagao
de 01 (um) software para o controle de Almoxarifado e 01 (um)
software para controle de Patriménio, envolvendo a instalagéo,
conflguragao, atualizagao de versoes, transferéncla de

conheclmento (treinamento) e suporte técnico

DO PRAZO: A vigéncia do contrato seré de 12 (doze) meses,
iniciando-se em 09 nove de abril de 2016 ultimando-se em 08

(oito) de abril de 2017, podendo estender-se pelo prazo de até
48 (quarenta e oito) meses apés o inicio da vigéncia, desde que
exista real necessidade e oferega vantagens para a Administragao.

DO VALOR: O valor mensal do presente Contrato é de R$
10.00 ,00 (dez mil reais), sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
refer nte a locagao do software para o controle de Almoxarifado
e R$ 6000,00 (seis mil reais), referente a locagao do software

para o controle de Patriménio.

O valor global anual é R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais),
sendo R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), referente a

locagao do software para o controle de Almoxarifado e 72.000,00
(setenta dois mil reais), referente a locagao do software para o

controle de Patriménio.

DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS: As despesas decorrentes

do presente Contrato correrao por conta dos recursos consignados
a Assembleia Legislativa do Estado de Rondénia, no corrente

exercicio, pela seguinte programagao: Evento: 400091/U0 1001
-

Programa ativldade 01122102020620000 — Natureza da despesa
339039 - Fonte de Recurso: 010000000 — Nota de Empenho n.

2016NE00528, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais)
emitida no dia 06 de abril de 2016.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, é lavrado o

presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, o

qual depois de lido e achado conforme, é assinado pelo
CONTRATANTE e pelo CONTRATADO e registrado as fls. 10 (dez)
do Livro de Registros de Contratos do ano de 2016.

Diério assinado digitalmente conforme Resoluoéo n° 211 de 9/05/2012. 0 respective arquivo digital
com certificaoéo encontra-se no sitio da Assembleia Legislativa de Rondénia http://www.al.ro.leg.br
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Porto Velho/RO, 08 de abril de 2016.

Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia

Deputado Maurfio de Carvalho — Presidente

Arildo Lopes da Silva — Secretério-Geral

Publicenter Informética Comércio e Locagéo LTDA

Kleiber Gomes Junqueira —

Representante Legal

Contratada:

Visto: Whanderley da Silva Costa
-

Advogado-Geral Adjunto— ALE/R0

Extrato TERMO DE CONVENIO N. 11/2016/ALE-RO
Processo Administrativo n° 14041/2015-38

Contratante: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDONIA —

ALE/R0

Contratada: CONSFLHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO

ESTADO DE RONDONIA —

CREA/RO

DO OBJETO: O presente convénio tern por objeto a cooperagao
mutua a fim de otimizar os trémites burocréticos, promovendo o

intercémbio de informagfies entre os érgéos, promovendo a

valorizagao dos profissionais do Sistema Confea/Crea, garantindo
a formagao e o registro do quadro técnico da ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDDNIA, a anotagao das
atividades técnicas profissionais, além de priorizar a prestagao de

servigos e atendimento de qualidade a sociedade em geral.

DO PRAZO: vigoraré pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a

partir de 15 de maio de 2016, findando em 14 de maio de 2017,
podendo ser prorrogado automaticamente por sucessivos periodos
até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja interesse

das partes até prévia notificagao conforme cla’usula quinta.

DO VALOR: 5.1. A ALE/R0 compromete-se a recolher a

importéncia de R$ 3567,76 (trés mil, quinhentos e sessenta e

sete reais e setenta e seis centavos), em parcela unica, referente
ao periodo de vigéncia do presente Convénio, através de boleto
banca’rio que sera' emitido por ocasiao da assinatura deste.

5.2. Os valores estipulados para o convénio levam em consideragéo
o nLimero de profissionais no quadro da ALE—R0 e a quantidade
de 48 (quarenta e oito) ART’s, a serem registradas no exercicio
de 2016. Caso seja extinta essa quantidade, ainda no exercicio

2016, as demais ART’s, deverao ser registradas individualmente.

Ressaltamos ainda, que caso n50 sejam registradas, toda a

quantidade acordada em 2016, as mesmas deverao ser

remanejadas para o exercicio seguinte.
5.3. O Termo de Convénio deveré ser renovado anualmente,
mediante a manifestagao de ambas as partes, até 30 dias apés a

vigéncia do mesmo.

5.4. Os valores fixados neste Convénio serao atualizados

anualmente pelo Indice Nacional de Pregos ao Consumidor — INPC,
por ocasiao da sua renovagao.

5.5. For ocasiao de sua renovagao qualquer das partes poderé
solicitar a revisao de valores, tendo como parametro a relagéo de

ART’s registradas no periodo de vigéncia do Convénio.
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D05 RECURSOS ORCAMENTARIOS:
6.1. As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrao

a conta da seguinte programagao:
Fonte — 0100000000 - Evento — 400091 / UO — 1001

Programa de Trabalho 01122102020620000 - Elemento de

Despesas — 339039

Nota de Empenho - 2016NE00524 de 05/04/2016, no valor de

R$ 3569,79 (trés mil quinhentos e sessenta e nove reais e setenta

e nove centavos).

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

Legislativa, sendo devidamente registrado as fls. 11 (onze) do

Livro de Contratos e Termo de Convénio da Advocacia Geral do

ano de 2016, 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, 12 de abril de 2016

Assembleia Legislativa do Estado de Rondénia

Deputado Maurao de Carvalho - Presidente

Arildo Lopes da Silva - Secretério-Geral

Contratante:

Contratada: Conselho de Engenharia da Arquitetura do Estado

de Rondénia

Nelio Alzenir Afonso Alencar — Presidente —

CREA/RO

Visto: Celso Ceccatto: Advogado-Geral ALE/R0

SECRETARIA GERAL

ATO DA SECRETARIA GERAL N° 007/SG/2016

I,
0 SECRETARIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DE RONDONIA, com base no inciso XV do§ 1° do

Art. 15 do Ato n°09/2015- MD/ALE, de 11 de novembro de

2015,

R E S 0 L V E:

Art. 1° Estabelecer ponto facultativo em todos os setores da

Assembleia Legislativa do Estado de Rondénia nos dias 25 e 27

de maio de 2016, datas que sucedem o feriado municipal de N.

S. Auxiliadora e o feriado nacional de Corpus Christi.

Porto Velho, 28 de abril de 2016

ARILDD LOPES DA SILVA

SECRETARIO GERAL /ALE/RO

De acordo

DEP. MAURO DE CARVALHO

Presidente - ALE/R0

Diario assinado digitalmente conforme Resoluqéo n° 211 de 9/05/2012. 0 respective arquivo digital
com certificagéo encontra—se no sitio daAssembleia Legislativa de Rondénia http://www.al.ro.leg.br


