
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia 

rTERMO ADITIVO! 

QUARTO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 016/2013 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RONDÔNIA - ALE/RO E ARMANDO 
NAZARÉ DE CASTRO. 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
(ALE/RO), inscrita CNPJ n. 04.794.681 /0001-68, com sede na Rua Major Amarantes, nº. 
390 - Bairro Arigo lândia, CEP: 76.801-91 J Porto Velho/RO, representado neste ato por seu 
Presidente, Deputado MAURO DE CAVALHO, inscrito no RG n. 287.641 - SSP/RO e 
CPF 220.095.402-63, e pelo Secretário Geral ARILDO LOPES DA SILVA, brasileiro , 
servidor público, inscrito no RG 1959399 1-SSP-SP, e CPF 299.056.482-91, doravante 
denominada LOCATÁRIA, e de outro lado o Senhor ARMANDO NAZARÉ DE 
CASTRO, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 021.829.392-53 e RG sob o 
nº 14069, neste ato representado por SOCIAL EMPREEMDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.850.639/0001-33, estabelecida na Avenida Jorge 
Teixeira, nº 1423, Bairro São Cristovão, Porto Velho/RO, representado por MARLENE 
BRA VINDA SILVA, CRECI J01 21 doravante denominado LOCADOR, resolvem celebrar 
o presente QUARTO TERMO ADITIVO ao contrato nº 016/2013, instruído ao Processo 
Administrativo nº 1003/20 13-1 6, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

r-·~~~~~~~~~~--c--~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~ 

i CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Quarto Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do contrato nº. 
016/2013, de locação do imóvel situado na Rua Afonso Pena, nº 388, sub-esquina com Rua 
Tenreiro Aranha, Centro, nesta cidade de Porto Velho/RO, destinado a atender às 
necessidades administrativas da Locatária, para funcionamento da Escola do Legislativo. .ih/ ... 7 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO tr; 1 ' 
Fica estabelecido que o Quarto Termo Aditivo terá vigência de 12 (doze) meses, a contar 
do dia 04 de setembro de 20 1 7 ,_ ,com término cm 03 de setembro de 201 8. l l 
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

O valor total do presente termo aditivo é de R$ 53.160,96 (cinquenta e três mil, cento e 
sessenta reais e noventa e seis centavos), por um ano de aluguel (12 meses). 
Para atender ao presente Termo Aditivo, o preço mensal dos alugueis está fixado em 
R$4.430,08 (quatro mil quatrocentos e trinta reais e oito centavos), foi autorizada a despesa 
parcial no valor correspondente à R$13 .290,24 (treze mil e duzentos e noventa reais e vinte e 
quatro centavos), que se refere a 03 (três) meses contratados. 
Após o exercício financeiro de 2017, deverá haver complementação de empenho em relação 
à despesa autorizada correspondente ao restante do período contratado. 

CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL 

O presente termo tem amparo legal no inciso II, do artigo 57 da Lei Federal nº. 8.666/93; na 
autorização constante à fl . 1353 (volume VI), emitida pela autoridade ordenadora e na nota 
de empenho nº. 2017NEO 1154 (fl. 1356), no valor de R$ 13 .290,24 (treze mil e duzentos e 
noventa reais e vinte e quatro centavos), devendo ser editada complementação da cobertura 
re lativa ao exercício de 201 8. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes do presente Quarto Termo Aditivo correrão à conta da seguinte 
programação: 
-Fonte: 0 100000000 
-Valor: R$ 13.290,24 (fl .1356). 
-Natureza da Despesa: 339039. 
-Programa de Trabalho: O l l 22 122726670000. 
-Evento: 400091 
-Nota de Empenho - 20 17NE0 11 54 de 22/08/2017, e por ocasrao, haverá posterior 
complementação correspondente ao restante dos 12 (doze) meses do período contratado. 

~ -------C-L_Á_U-SU_L_A_S-EX_T_A_-D- A~ R-E_S_C-IS_Ã_O--------t ~ 

A LOCATÁRIA reserva-se o direito de, por interesse público, rescindir unil ateralmente este 
Termo Aditivo, sem qualquer ônus, mediante comunicação prévia com antecedêncif1 de 30 
(trinta) dias. 

Ma1or Amarante 390 Ar1goiând ia Porte VelhojRO. 
Cep.: 76.80 1 ·911 69 32 16 28 16 www.a le.ro.gov.br 
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RATIFICAÇÃO 

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato originário n º O 16/2013 lavrado no 
procedimento administrativo 1003/2013-16. Os tributos decorrentes do imóvel serão de 
incumbência da LOCATÁRIA. 

CLÁUSULA OITAVA - DA DISPOSIÇÃO FINAL 

Para firmeza e como prova do acordado foi lavrado o presente Quarto Termo Aditivo, à fl. 
38 do Livro de Registro de Termos Aditivos do ano de 2017 desta Advocacia Geral, o qual 
após lido e achado conforme vai devidamente assinado pelas partes e com visto do 
Advogado Geral desta Casa Legislativa. 

Porto Velho-RO, 28 de agosto de 2017. 
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MARLENE BRA V~rfDA SILVA 
SOCIAL EMPREEMDIMENTÚS IMOBILIÁRIOS LTDA 
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Visto: //fi/ 
DR. CELSÓ lCE5JCA !TO 
Advogado Ge1'aY~ ALE/RO 
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ESTADO DE RONDÔNIA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

Advocacia-Geral 

CERTIDÃO 

Aos 29 dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, certificamos que 
se encontra sob cautela desta Advocacia-Geral, o original do QUARTO TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2013 QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA - ALE/RO E ARMANDO 
NAZARÉ DE CASTRO, constando uma cópia nos autos do Processo nº 
1003/2013-16 às fls. 1359 a 1361. 

Por ser expressão fl el da verdade fi rmo a presente. 
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e Serviços Públicos (DER), da necessidade de esta d ualização 
da Linha Santa Rita, localizada no município de Ji-Paraná. 

o Deputado in fine subscreve, ouvindo o Plenário na for
ma regimenta l, indica ao Exmo. Governador do Estado com 
cópia ao Diretor Geral do Departamento de Estradas de Roda
gem, I nfraestrutura e Serviço Públicos (DER), da necessid~de 
de estadualização da Linha Santa Rita, localizada no munic1p10 
de Ji -Paraná. 

JUSTIFICATIVA 

Excelsior Pa rlamento, 
Esta indicação vem em atendimento à necessidade de 

desenvolvimento do campo, e, em se tratando de uma linha 
coletora de outras linhas é uma das mais movimentadas do 
setor Riachuelo, sendo a estadualização uma necessidade Ins
ta destacar que a Linha Santa Rita é o caminho principal para o 
acesso a Rondônia Rural Show, grandioso evento que ocorre 
anualmente, independente do evento a estadualização certa
mente virá garantir maior qualidade de vida a seus moradores 
que dependem diariamente da linha para garantir o escoa
mento de suas produções bem como para as questões de saú
de e educação de seus familiares. I mportante também dizer 
que o trecho a ser estadualizado é de 15 km. Sendo estas as 
nossas justificativas, solicita-se o apoio deste Parlament o. 

Plenário das Deli berações, 01 de agosto de 2017 
Dep. Lazinho DA FETAGRO - PT 

INDICAÇÃO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO- PT- Indi
ca Exmo. Governador do estado com cópia ao Diretor Geral do 
Departamento de Estradas de Rodagem, I nfraest rutu ra e Ser
viços Públicos (DER), da necessidade de rebaixamento do mor
ro local izado na Unha To2, próximo a Igrej a Católica, municí~ 
pio de Urupá. 

O Deputado in fine subscrito, ouvindo o Plenário na for
ma reg imental necessária, indica ao Exmo. Governador do Es
tado com cópia ao Diretor Geral do Departamento de Est radas 
de Rodagem, I nfraestrutura e Serviços Públicos (DER), da ne
cessidade de rebaixamento do morro localizado na Linha T02, 
próximo a Igreja Cat ólica, município de Urupá . 

J U STIFICATIVA 

Excelsior Parlamento, 
Enquanto pa rlament ar, buscamos sempre respostas às 

demandas a nosso conhecimento, já que funcionamos como 
porta voz da população. O ped ido ao qual buscamos o apoio do 
DER é a necessidade de rebaixamento de um morro localizado 
na Linha To2, próximo à I greja católica com vistas assegurar o 
t ransport e Escolar, o acesso de seus moradores e o escoa
mento das produções na região. 

Assim o rebaixamento virá trazer apenas benefícios. 
Sendo estas as nossas considerações, contamos com o apoio 
do Pa rlamento . 

Plená rio das Deliberações, 02 de agost o de 2017 
Dep. Lazinho da FETAG RO - PT 

IL ADVOCACIA GERAL 

Extrato QUARTO TERMO ADITIVO 
AO CONTRA TO Nº 016/2013 

Processo Administrativo nº 1003/2013-16 

Contratante: ASS EMBLEIA LEGISLA.TIVA DO ESTADO DE 
RONDONIA-ALE/ RO 
Contratada: ARMANDO NAZARÉ DE CASTRO. 

DO OBJETO: O presente Quarto Termo Aditivo tem por obje
t ivo a PRORROGAÇÃO do contrato n°. 016/2013, de locação 
do imóvel situado na Rua Afonso Pena, n° 388, sub-esquina 
com Rua Tenreiro Aranha, Centro, nesta cidade de Porto Ve
lho/ RO, destinado a atender às necessidades administrativas 
da Locatária, para funcionamento da Escola do Legislativo. 

DO PRAZO: Fica estabelecido que o Quarto Termo Aditivo 
terá vigência de 12 (doze) meses, a contar do dia 04 de se
tembro de 2017, com término em 03 de setembro de 2018. 

DO VALOR: O valor total do p resente t ermo aditivo é de R$ 
53 .1 60, 96 ( cinquenta e t rês mil, cento e sessenta rea is e no
venta e seis centavos), por um ano de a luguel (12 meses). 

Para atender ao presente Termo Adit ivo, o preço men
sa l dos alugueis est á fixado em R$4 .430,08 (quatro mil qua
t rocentos e trinta reais e oito centavos), foi autorizada ades
pesa parcial no valor correspondente à R$ 13. 290, 24 (treze 
mil e duzentos e novent a reais e vinte e quatro centavos), que 
se refere a 03 ( três) meses cont ratados . 

Após o exercício fi nanceiro de 2017, deverá haver 
complement ação de empenho em relação à despesa autori 
zada correspondente ao resta nte do período contratado. 

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorren
tes do present e Quarto Termo Aditivo correrão à conta da 
segu inte progra mação :-Fonte : O 100000000 -Valor: R$ 
13.290,24 (tl.1356).-Natureza da Despesa : 339039 .-Progra
ma de Trabalho : Ol 122122726670000.-Evento : 400091- -Nota 
de Empenho - 2017NE01154 de 22/08/2017, e por ocasião, 
haverá post erior complementação correspondente ao rest an
te dos 12 (doze) meses do período contratado. 

Para firmeza e como prova do acordado foi lavrado o 
presente Quarto Termo Aditivo, à fl . 38 do Livro de Regist ro de 
Termos Adit ivos do ano de 2017 desta Advocacia Geral, o qual 
após lido e achado conforme vai devidament e assinado pelas 
partes e com vist o do Advogado Geral desta Casa Legislativa. 

Porto Velho-RO, 28 de agosto de 201 7. 

Cont ratante: Assembleia Legislativa do Est ado de Rondônia 

Deputado Mauro de Carvalho 
Presidente 

Arildo Lopes da Silva 
Secretário-Geral 

Diário assinado digitalm ente conf?.rme Resoluçã o.nº 211. de _9105/201 2. q respectiy,a ,arquivo di~ 1tal 
com certificação encontra-se no s1t10 da Assemble1;i Leg1sla .iva de Rondon a b.ttP.·!l-1,,1._ww.aLIQJ~9J,r 



r--' 
' Nº 143 9ª LEGISLATURA DO-e-ALE/RO 30 DE AGOSTO DE 2017 Pág.2603 

Contratada: 

Visto: 

Marlene Bravin Da Silva 
Social Empreemdimentos Imobiliários Ltda 

CNPJ/ MF sob o nº 15.850.639/0001-33 • CRECI 
J0121 

Celso Ceccatto 
Advogado-Geral 

Extrato SEGUNDO TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO Nº. 019/ ALE/2016 

Processo Administrativo nº 05316/ 2015-98 

Contratante: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

RONDONIA -ALE/RO 
Contratada: SANTA PAULINA DO NORTETRANPOSRTE EIREU 

- EPP. 

DO OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a 
PRORROGAÇÃO do contrato n° 06/AG/ALE/2015, de prestação 
de serviços de fretamento eventual para transporte rodoviário 
municipal e intermunicipal de pessoas no Estado de Rondônia, 
por meio de veículos do tipo/modelo ônibus executivo, micro

ônibus e vans, visando atender as necessidades da Assemb leia 
Legisla tiva. 

DO PRAZO: 2. 1. O prazo de PRORROGAÇÃO do presente ter

mo aditivo é de 12 (doze) meses, a contar de 14 de setembro 
de 2017 e com término em 13 de setembro de 2018. 

DO VALOR: . 1. O va lor estimativo do presente Termo Aditivo 
é de R$ 271.125,28 (duzentos e setent a e um mil, cento e 
vinte e cinco rea is e v inte e oito centavos) . 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas 

ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do ob
jeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, t raba
lhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa 
de administração, frete, seguro e outros necessários ao cum
primento integral do objeto da contratação. 

3.3 . O valor acima é meramente estimativo, de f orma 

que os pagamentos devidos a CONTRATADA dependerão dos 
quantitativos de serviços efetivamente prestados . 

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 4. 1. As despesas de
correntes do presente TERMO ADITIVO correrão à conta da 
seguinte programação : Natureza da Despesa: 339033. Even 
to: 400091 . Fonte : 0100000000 . Programa de Trabalh o : 
O 1122102020620000. Nota de Empenho: 2017NEOD215, emiti
da em 27 de janeiro de 2017, no valor de R$ 240.258,30 (Du

zentos e quarenta mil e duzentos e c inquenta e oito reais e 

trinta centavos) . 
8. 1. Para firmeza e como prova do acordado foi lavrado 

o presente SEGUNDO TERMO ADITIVO, o qual depois de lido e 
achado conforme, vai devidamente assinado pelas partes inte
ressadas e com visto do Senh or Advogado Geral desta Casa 

Legislativa, e registrado à fl. 35 do Livro de Registro de Ter
mos Aditivos do ano de 2017 da Advocacia Geral. 

Porto Velho - RO, 16 de agosto de 2017. 

Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia 

Deputado Mauro de Carvalho 
Presidente 

Arildo Lopes da Silva 
Secretário-Geral 

Contratada: 

Visto: 

Santa Paulina Do Norte Transporte Eireli - EPP 
Luiz Fernando Kaszewski 

Representante Legal 

Celso Ceccatto 
Advogado-Geral 

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO 

ATO Nº 004/2017-MD/ ALE 

1 

Regulamenta a realização do Evento 
"Deputado por um Dia" e dá outras 
provid ências. 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA
DO, no uso de suas atribuições legais e regimenta is, 

Considerando o disposto no artigo 5° da Resolu ção n° 
370, de 3 de maio de 2017, que determina à Mesa Diretora 
1·egul amentar os termos da mencionada resolução; 

Considerando que o Evento "Deputado por um Dia'; para 
ser implementado exige uma série de ações prévias que deve
rão ser desenvolvidas para o bom andamento dos t rabalh os, 

RESOLVE 

Art. 1 º · Regulamenta r o Evento "Deputado por um 
Dia", seguindo todos os procedimentos estabelecidos na Re
solução n° 370, de 3 de maio de 2017, em conformidade aos 
termos deste ato. 

Art. 2°. Os agentes promovedores do Evento "Deputa
do por um Dia" são: a Assembleia Legislativa por meio de sua 
assessoria e as escolas participantes por meio de seus alunos . 

Parágrafo único. Os agentes de que trata o caput deste 
artigo, firmarão um termo de compromisso, no sentido de cum
pri r com todas as respectivas obrigações, a fim de que o Even
to possa ser realizado a contento. 

Art. 3°. A assessoria da Assembleia Legislativa entre
ga rá, em mãos, aos diretores das instituições de ensino que 
participarão do Evento "Deputado por um Dia", dando assim 
ciência e o detalham ento pormenorizado de toda a programa
ção. 

Diário assinado digitalmente conforme Resolução 11 º 211 de 9105/201 2. O respectivo arquivo digita l 
com certificação encontra-se no sítio da Assembleia Legislativa de Rondônia b1!P. :ilwww.alro.leq.br 


