
Assembleia Legislativa do Estado de Rondénja

ICONTRATO N“ 19/ALE-RO/2016.‘

TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE

SERVICOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDONIA — ALE/R0 E A EMPRESA T. DE A.

SARAIVA EVENTOS E BUFFET — EPP.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDGNIA — ALE/R0, corn sede a Rua Major Amarante, 390 — Bairro Arigolandia, na

cidade de Porto Velho/Estado de Rondonia, inscrita no CNPJ sob o n° 04.794.681/0001—68,

neste ato representada pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia,

Deputado Estadual Senhor MAURO DE CARVALHO, brasileiro, casado, portador do RG n.

287.641 — SSP/RO e CPF 220.095.402—63, e pelo Secretario Geral ARILDO LOPES DA

SILVA, brasileiro, servidor p1’1b1ico, portador do RG 19593991—SSP-SP, e CPF 299.056.482-

91, residente e domiciliado nesta capital, doravante denominada CONTRATANTE e a

empresa T. DE A. SARAIVA EVENTOS E BUFFET, pessoa juridica de direito privado,
com sede na Rua Manuel Laurentino de Souza, n° 1156, Bairro Nova Porto Velho, na Cidade

de Porto Velho, Estado de Rondonia, CEP 76820-168, inscrita no CNPJ sob 0 I10

17.515.170/0001-01, doravante denominada CONTRATADA, representada pelo Senhor

TALES DE ALENCAR SARAIVA, portador do RG n.507.201 SSP/RO e inscrito no CPF

n° 657.615.612-04, firmam o presente contrato/de prestagao de servieos, que atende o

PROCESSO ADMINISTRATIVO N0 1960/2016—80, regulando-se pela Lei n° 8.666, de

21.06.93 6 suas alteraeoes posteriores, ale'm dos demais dispositivos e legislaeoes aplicaveis a

espécie e pelas clausulas e condieoes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 O presente contrato tern como objeto a contrataeao de servieos de Buffet, locaefio de

espaeo fisico, equifiamentos e materiais para eventos e cerimfinias, que serao prestados
nas condieoes estabelecidas no Terrno de Referéncia, anexo do Edital, e em conformidade

com a proposta de preeos homologada as fls. 247/252 do Processo n° 1960/2016—80.

1.2 Este Contrato Vincula-se a0 Edital do Pregao e seus anexo identificado no preambulo e

na proposta veneedora, independentemente de transcrieao/\ ,

'

;
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CLAUSULA SEGUNDA —VIGENCIA

2.1 O prazo de vigéncia deste Contrato sera de 12 (doze) mescs, iniciando a partir do dia 23

de junho de 2016, podendo, por interesse da Administraoao, ser prorrogado por periodos

iguais e sucessivos, limitada a sua duraoao a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso 11 do

artigo 57, da Lei nO 8.666, de 1993.

2.2 A Contratada nao tem direito subjetivo a prorrogaoao contratual.

2.3. Toda prorrogaoao de contratos sera precedida da realizagao de pesquisas de preoos de

mercado ou de pregos contratados por outros orgaos e entidades da Administragao Pfiblica,
visando assegurar a manutengao da contrataoao mais vantajosa para a Administraoao, em

relagao a realizaoao de uma nova licitaoao.

2.4 O contrato nao podera ser prorrogado quando:

a) O valor estiver acima do limite maximo fixado em ato normativo do Ministério do

Planejamento, Oroamento e Gestao, admitindo-se a negociagao para reduoao de preoos, para

readequagao ao referido limite;

b) A CONTRATADA tiver sido declarada inidonea ou suspensa no ambito da Uniao ou do

proprio érgao contratante, enquanto perdurarern os efeitos;

c) A CONTRATADA nao mantiver, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas, todas

as condiooes de habilitaoao e qualificaoao exigidas na licitagao;
I

d) A CONTRATADA nao concordar com a eliminagao do valor do contrato, dos custos fixos

ou variaveis n50 renovaveis que ja tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano de

Vigéncia da contratagao.

2.5 A prorrogagao de contrato devera ser promovida mediante celebraoao de termo aditivo.

CLAUSULA TERCEIRA — VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor total do presente contrato 6' de R$ 496,223,75 (quatrocentos e noventa e $615

mil, duzentos e vinte e trés reais e setenta e cinco centavos).

3.2 No valor acima estao incluidas todas as despesas necessarias a perfeita execuoao do

CONTRATO (as matérias primas, insumos e produtos utilizados na preparaoao dos

alimentos constantes dos cardapios exigidos pela ALE, bem como as bebidas servidas, o

transporte dos alimentos as embalagens, as desp corn funcionarios, taxas,

ajorAmarante 390 Arigoléndi Porto VelholRO.
[0.176.801—911 69 32162816 www.ale.ro.gov.br Eflflgfigss

Unidos com o Povo

Assembleia Legislative de Rondém’a
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encargos sociais e trabalhistas, e outros necessaries a0 cumprimento integral do objeto da

contratagao.

3.3 O valor acima e’ meramente estimativo, de forma que os pagamentos deVidos a

CONTRATADA dependerao dos quantitativos de servioos efetivamente prestados.

CLAUSULA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratagao estao programadas em dotagao orgamentaria
propria, prevista no orgamento da Assembleia Legislativa do Estado de Rondénia, para 0

exercicio de 2016, no periodo de 23 de junho a 31 de dezembro de 2016, na Classificagao
abaixo:

Gestao/Unidade: 01001

Fonte de Recurso: 100000000

Programa de Trabalho: 01 122102020620000

Elemento de Despesa: 339039

Nota de Empenho n° 2016NE00786, de 10 de junho de 2016, no valor de R$ 289.114,00
(duzentos e oitenta e nove mil, cento e quatorze reais);

4.2. Nos exercicios seguintes correrao a conta dos recursos préprios para atender as despesas
da mesma natureza, cuja alocaeao sera feita no inicio de cada exercicio financeiro.

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1 O pagamento sera efetuado somente quando houv’er a efetiva prestagao dos servigos pela
Contratada, mediante apresentaeao da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo gestor do

contrato ou, caso nao seja nomeado, pelo diretor do departarnento de cerimonial.

5.2. O prazofl de pagamento da Nota Fiscal sera de 10 (dez) dias uteis, contados da sua

apresentagao devidamente atestada.

5.3. Demais condigoes de pagamento estao estabelecidos no Termo de Referéncia, Item 15.

CLAUSULA SEXTA — REAJUSTE

6.1 O preeo consignado n0 contrato podera ser corrigido anualmente, observado o interregno
minimo de doze ano, contado a partir da data da assinatura do contrato.

6.2 Ultrapassado o periodo citado acirna, podera haver 0 reajuste pela variagao do indice de

Pregos a0 Consumidor Amplo —— IPCA, tomando-se por base 0 indice Vigente no més de

apresentagao da proposta ou do orgamento a que essa se referir.

6.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 int
,

gno minimo de um ano sera contado a

partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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CLAUSULA SETIMA — REGIME DE EXECUcAo

7.1 A CONTRATADA ao fornecer os servieos em qualquer modalidade, cafe da manha,

coffee—break, brunch, coquetel, almoeo ou jantar, deveré disponibilizar todos os materiais e

utensilios necessérios a cada tipo de servigo; pratos, talheres completos, guardanapos, copos,

colherinha descartavel p/ cafe, toalhas de mesa, cobre mancha, jarras, xicaras de louea para

cafe, Chas ou leite, garrafas térmicas para leite com aeficar, café corn 6 sem aeficar em garrafas
devidamente identificadas.

7.2 Os servieos de buffet em qualquer modalidade serao servidos na sede da ALE/R0, sito a

Rua Major Amarante, n° 390, Bairro Arigolandia, ou em local por este determinado, desde

que dentro da Regiao Metropolitana de Porto Velho.

7.3 A requisieao dos servieos se dara por meio de Ordem de Servieo assinada pelo Gestor (a)
do Contrato e sera encaminhada a CONTRATADA informando o pedido e a quantidade
necessaria com, no minimo, 05h (cinco) de antecedéneia.

7.4 Em casos de extrema necessidade e sendo imprescindivel a realizaeao de evento, a

CONTRATADA fomecera as refeieoes aos sabado, domingos e feriados. O comunicado a

CONTRATADA sera feito corn antecedéncia minima de 48h (quarenta e oito horas).

7.5 Nos pedidos enviados a CONTRATADA deverao constar nome do evento, tipo de buffet,

a data e hora de sua realizaeao, a quantidade de pessoas a serem atendidas e o tipo de

cardépio a ser fornecido, de acordo corn as datas estimadas e previamente definidas pela
ALE/R0.

l

7.6 Os pedidos poderao ser cancelados pela ALE em ate’ 1 (urn) dia fitil anterior a realizaoao
do evento para os casos de cafe da manha e 2 (dois) dias para o caso de almoeo/j antar.

CLAUSULA OITAVA - PRAZOS

8.1 O fomecimento dos servieos realizados pela CONTRATADA sera feito de acordo com as

necessidades da ALE, previamente definidas e obedecendo aos prazos abaixo:

MODALIDADE HORARIO

Café da Manhfi as 07h30min

Coffee Break Pela manha: As 9 horas

A tarde: As16 horas

Brunch
.

A tarde: As 16 horas

%/
M

'
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Almoeo As 11 horas ou horario previamente
combinado com Gestor do Contrato.

Jantar As 18 horas ou horario previamente
combinado com pelo Gestor do Contrato.

8.2 Sera considerado como aceitavel 0 atraso de 30 (trinta) minutes nos horérios estipulados
acima.

CLAUSULA NOVA — DO AMPARO LEGAL |

9.1 O respaldo juridico do presente contrato encontra-se consubstanciado na Lei Federal n.

8.666/93 e no Processo Administrativol960, onde consta autorizagao do Secretario Geral para

elaboragao do contrato (HS. 284) e respectiva Nota de Empenho assinada pelo Presidente (fls.

286/289).

I CLAUSULA DECIMA — OBRIGAcoEs DA CONTRATANTE j

10.1 A CONTRATANTE devera:

a) empenhar 0s recursos necessarios, garantindo o pagamento na forma prevista no Termo de

Referéncia;

b) proporcionar todas as condigoes necessarias para que a Contratada possa cumprir com o

objeto deste Contrato;

. . .
I

N
.

c) efetuar o receblmento dos serV1eos verlficando se os mesmos estao em conformldade com 0

solicitado;

d) comunioar imediatamente a CONTRATADA, quando no acompanhamento, qualquer

irregularidade for verificada na prestaeao dos servioos.

e) efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com as condigoes de preeo e prazo

estabelecido na Nota de Empenho e neste Contrato;

f) prestar as informagoes 6 OS esclarecimentos que venham a ser solicitado pela

CONTRATADA.

g) permitir 0 acesso dos empregados da CONT A as suas dependéncias para execugao

de servieos referentes a0 objeto do contrato;
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h) assegurar se que os pregos contratados estao compativeis com aqueles praticados no

mercado, de forrna a garantir que continuem a ser 0s mais vantajosos para a ALE/R0;

i) orientar a CONTRATADA quanto a melhor maneira de realizaoao dos servigzos e quanto a

forrna correta de apresentagao da nota fiscal;

j) solicitar sempre que julgar necessario, a comprovagao dos pregos cobrados nas notas

fiscais;

1) rescindir o CONTRATO, mediante manifestaoao por escrito, corn antecedéncia minima de

30 (trinta) dias corridos, pelos motivos do Art. 78, e seus incisos, na conformidade do Art. 79,

Incisos I, 11 e 111, da Lei 8.666/93.

10.2 A ALE/R0 nao se responsabilizara por utensflios e/ou pertences esquecidos em suas

dependéncias, utilizados pela CONTRATADA na execugao do contrato.

10.3 A fiscalizaoao ficara a cargo do Departamento de Cerimonial da ALE/R0.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1 A CONTRATADA obriga-se a:

a) executar o fornecimento, nos termos propostos, assumindo inteira responsabilidade pelo
fiel cumprimento das obrigaooes pactuadas, utilizando produtos de primeira qualidade e

dentro dos padroes de higiene exigidos pelos orgaos competentes, de acordo com as

composigoes definidas por esta ALE/R0, s pena de responsabilidade pelo seu

descumprimento;

b) manter’as instalaooes fisicas em perfeitas condigoes de higiene, instalagoes, bern como

permitir e 'facilitar a inspegao pela fiscalizagao desta ALE/R0, inclusive, prestar informaooes

e esclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes a execuoao

dos servigos; e/ou solicitar Vistoria da Vigilancia Sanitaria quando necessario;

c) supervisionar perrhanenternente 05 services, de modo a obter uma operaqao eficiente e

eficaz, de acordo com orientagao do Departamento de Cerimonial da ALE/R0;

d) atender de imediato as solicitagoes, corrigido no prazo méximo de 01 (um) hora apos

solicitaoao, qualquer ocorréncia na prestagao dos servigos contratados;

e) nao transferir a outrem o objeto desse projeto, exceto s casos de subcontrataoao parcial,
desde que expressamente autorizados pela ALE/R0;
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i) nao promover a publicidade de seus servigos usando o objeto deste certame, salvo se

expressamente autorizada pela ALE/R0;

g) comunicar ao CONTRATANTE, por escrito no prazo de doze horas quaisquer alteragoes
ou acontecimento que impegam, mesmo que temporariamente, de cumprir seus deveres e

responsabilidades relativas a execueao do contrato, total ou parcialmente, ainda que por

motivo de caso fortuito ou forea maior;

h) responsabilizar-se por todos os onus e obrigaeoes concernentes a legislaeao fiscal, social,

tributaria e trabalhista e ainda por danos, prejuizo que, a qualquer titulo, causar a terceiros em

virtude da execueao dos servieos;

i) substituir as suas expensas, no total ou em parte, 0 fornecimento quando o mesmo

apresentar—se insalubre, com vestigios de deterioraoao ou quando n50 atenderem ao estipulado
no Termo de Referéncia;

j) garantir a qualidade dos servieos prestados, respondendo, na forma da lei, por quaisquer
danos decorrentes da ma execugao contratual;

k) manter, as suas expensas, no minimo 1 (um) funcionario durante todo o periodo em que

estiverem sendo servidas as refeigoes, e ainda, para eventos com mais de 50 (cinquenta)

pessoas pelo menos urn garoom;

1) executar diretamente o objeto do CONTRATO decorrente deste Termo de Referéncia,

vedada a subcontrataeao, salvo nos casos em que se’exigir comprovada especializaeao, desde

que haja a préVia aprovaoao da ALE/R0;

m) responder pelos danos causados diretarnente a Contratante ou a terceiros, decorrentes de

sua culpa" ou dolo na execueao do CONTRATO, n50 excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalizaoao ou o acompanhamento pela Contratante, conforme artigo 70

da lei n. 8.666/93;

n) manter, durante toda a execueao do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigaeoes

por ela assumidas, todas as condiooes de habilitaeao e qualificaeao exigidas na licitaoao, de

acordo com 0 art. 55, inciso XIII, da Lei n. 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1 As saneoes relacionadas
‘

ecugao do contrat sao aquelas previstas no Termo de

Referéncia, anexo do

Edi§%
\ [a
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - RESCISAO

13.1 0 presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no art. 78

da Lei n° 8.666, de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem

prejuizo da aplicaeao das sangoes previstas Termo de Referéncia, anexo do Edital.

13.2 Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando—se a

CONTRATADA o direito a pre'via e ampla defesa.

13.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao

administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.4 0 termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:

a) Balanqo dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) Relaeao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) Indenizaooes e multas, no que couber.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — VEDACOES 1

14.1 E vedado a CONTRATADA:

a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operaoao financeira;

b) Interromper a execueao dos servieos sob alegaoao de inadimplemento por parte da

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
I

CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERACOES 1

15.1 Eventuais walteraeoes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de

1993.

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

acréscimos ou supressoes que se fizerem necessaries, até o limite de 25% (vinte e cinco por

cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3 E vedado efetuar acre’scimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preoos,

inclusive 0 acre’scimo de que trata 0 § 1° do art. 65 da Lei 110 8.666, de 19993.

15.4 As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do val 'nicial atualizado do contrato. //

’
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — CASOS OMISSOS j

16.1 Os casos omissos seréo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposieoes
contidas na Lei n0 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais

aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposieoes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 —

Codigo de Defesa do Consumidor ~ e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DISPOSICOES FINAIS j

17.1 Incumbiré a CONTRATANTE providenciar a publicagao deste instrumento, por extrato,

no Diario Oficial Eletronico da Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia, no prazo

previsto na Lei 11° 8.666, de 1993.

17.2 0 Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execugao deste Termo de Contrato

sera 0 da Segao Judiciaria de Porto Velho — Justiea Estadual.

Para firmeza e validade d0 pactuado, o presente Termo de Contrato foi devidamente

registrado as fls. 19 do Livro de Contratos da Advocacia Geral, sendo lavrado em trés (03)

Vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Porto Velho/R0, 16 de junho de 2016.

_,.,»mwwwww

fl '

L

'

\

T. de A. Saraiva Eventos e Buffet

Tales de Alencar Saraiva

Representante Legal
Contratada

Advogado Geral Adjunto «ALE/R0
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9a LEGISLATURANu 103 I DO-e-AlE/RO 22 DE JUNHO DE 2016 I Pég. 2365

do Deputado Maurao de Carvalho, a contar de 31 de maio de

2016.

Porto Velho, 07 de junho de 2016

Maurfio de Carvalho

Presidente

Arildo Lopes da Silva

Secretério Geral

CORREGEDORIA ADMINISTRATIVA

PORTARIA N. 018/2016lCA/ALEIRO

0 CORREGEDOR CHEFE DA CORREGEDORIA

ADMINISTRATIVA DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, em

obediéncia aos principios instituidos no Art.

37, caput, da Constituigfio Federal, ao dis-

posto no Art. 181, da LCE de n. 68/1992 e

no uso das atribuigées que lhe confere 0

Art. 18°, parégrafo 2°, inciso III, do Ato

009/2015, por remissao do que dispfie a Lei

Complementar n. 730/2013, publicada no

DO-ALE n.057 de 16.04.14 e DO-ALE n.2311

de 01.10.13, respectivamente;

CONSIDERANDO, incorregoes de natureza material na Porta—

ria n.017/2016/CA/ALE/RO que determinou a instauragao do

Processo Administrative Disciplinar n.003/2016;

RESOLVE:

I — RETIFICAR a Portaria n. 017/2016/CA/ALE/RO,

publicada no DO-e—ALE/RO n. 88, do dia 31.05.2016, pég. 2012.

ONDE SE LE: (...) designada através da Portaria n.002/2016/

CA/ALE/RO
’

LEIA-SE: (...) designada através da Portaria n.003/2015/CA/

ALE/R0

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

Registre—se, Publique—se e Cumpra—se.

Porto Velho-RO, 22 de junho de 2016.

OSCAR DIAS DE SOUZA NETTO

Corregedor Chefe

| ADVOCACIA GERAL 1

Extrato Contrato n. 19/2016/ALE]R0

Processo Administrative n° 1960/2016/ALE/RO

Contratante: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDONIA — ALE/R0

Contratada: T. DE A. SARAIVA EVENTOS E BUFFEF — EPP.

DO OBJETO: 1.1 O presente contrato tem como objeto a

contratagao de servigos de Buffet, locagao de espago fisico,

equipamentos e materiais para eventos e cerimonias, que se-

réo prestados nas condigoes estabeiecidas no Termo de Refe-

réncia, anexo do Edital, e em conformidade com a proposta de

pregos homologada as fls. 247/252 do Processo no 1960/2016—

80.

1.2 Este Contrato vincula—se ao Edital do Pregao e seus anexos,

identificado no preémbulo e na proposta vencedora,

independentemente de transcrigéo.

DO PRAZO: 2.1 O prazo de vigéncia deste Contrato seré de 12

(doze) meses, iniciando a partir do dia 23 de junho de 2016,

podendo, por interesse da Administragao, ser prorrogado por

periodos iguais e sucessivos, limitada a sua duragao a 60

(sessenta) meses, nos termos do inciso 11 do artigo 57, da Lei

no 8.666, de 1993.

DO VALOR: O valor total do presente contrato é de R$

496.223,75 (quatrocentos e noventa e seis mil, duzentos e vinte

e trés reaé e setenta e cinco centavos).

DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS: 4.1. As despesas decor-

rentes desta contratagao estao programadas em dotagao or-

gamentaria propria, prevista no orgamento da Assembleia

Legislativa do Estado de Rondonia, para o exercicio de 2016,

no periodo de 23 de junho a 31 de dezembro de 2016, na

classificagao abaixo: Gestao/Unidade: 01001 — Fonte de Re—

curso: 100000000 —

Programa de Trabalho:

01122102020620000 — Elemento de Despesa: 339039 — Nota

de Empenho no 2016NE00786, de 10 de junho de 2016, no

valor de R$ 289.114,00 (duzentos e oitenta e nove mil, cento

e quatorze reais);
'

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de

Contrato foi devidamente registrado as fls. 19 do Livro de Con—

tratos da Advocacia Geral, sendo Iavrado em trés (03) vias de

iguai teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assina-

do pelos contraentes.

Dlério assinado digitalmente conforme Resoluoéo n° 211 de 9/05/2012. 0 respectivo arquivo digital
com certifioaoao encontra-se no sitio da Assembleia Legislative de Rondénia http://www.al.ro,leg.br
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Porto Velho/R0, 16 dejunho de 2016.

Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Rondénia

Deputado Maurao de Carvalho — Presidente

Arildo Lopes da Silva — Secretério—Geral

Contratada: T. de A. Saraiva Eventos e Buffet
— Tales de Alencar Saraiva

Representante Legal

Visto: Whanderley da Silva Costa
-

Advogado-Geral Adjunto — ALE/R0

DEPARTAM ENTO LEGISLATIVO

SUP. DE COMPRAS E LICITAQAO

ATO N° 011/2016-P/ALE

Altera o Anexo dnico do Ato no 002/2015—P/ALE,

que trata da nomeagao dos Membros das Comis—

soes Parlamentares Permanentes.

O PRESIDENTE DA ASSEM BLEIA LEGISLATIVA D0

ESTADO DE RONDéNIA, no uso de suas atribuigoes constan—

tes da alinea “a", inciso III do artigo 14 do Regimento Interno,

RESOLVE:

Art. 1°. Alterar o Anexo dnico do Ato nO 002/2015-P/

ALE, de 25 de fevereiro de 2015, que trata da nomeagéo dos

Membros das Comissoes Parlamentares Permanentes, no que

concerne a Comissao de Habitagao e Assuntos Municipais, na

forma a seguir:

COMISSAO DE HABITACAO E ASSUNTOS MUNICIPAIS

MEMBROS EFEI'IVOS

DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL - PRESIDENTE

DEPUTADO LAERTE GOMES — VICE-PRES.

DEPUTADO EDSON MARTINS

DEPUTADO JESUINO BOABAID

DEPUTADO EZEQUIEL JUNIOR

DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO — 1° SUPLENTE

DEPUTADO RIBAMAR ARAUJO — 2° SUPLENTE

Art. 2°. Este ato entra em vigor na data de sua

publicagéo.

Gabinete da Presidéncia, 15 dejunho de 2016.

Deputado MAURAo DE CARVALHO

Presidente — ALE/R0

TERMO DE HOMOLOGACAO
Processo Administrative n° 5376/2016-81

Pregao Presencial n0 004/2016]CPP/ALE/R0

Em atendimento ao disposto no Art. 7°, inciso IV do Decreto

nO 3.555, de 08 de agosto de 2000, que regulamenta 0 pre-

gao para aquisigao de bens e servigos comuns, HOMOLOGO

o resultado da licitagao a licitante GLOBAL EXTINTORES

COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n0

22.871.544/0001-61, vencedora do certame supracitado
tendo como finalidade o Registro de Pregos para futura

e eventual aquisigao recarga e manutengfio de extin-

tores de incéndio, pelo prazo de 12 (doze) meses, LOTE

1 — R$ 22,000,00 e LOTE 2 — R$ 2000,00, totalizando o valor

global de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reias), nos ter-

mos da ATA as fls 163/164, por estar em conformidade com

as normas legais Lei Federal 10.520/02, Decreto 3.555/00,
Resolugao ALE 152/2007, Decreto no 7.892/ 13 e Lei Federal

n° 8.666/93.

Porto Velho - R0, 14 dejunho de 2016.

Arildo Lopes da Silva

Secretério Geral ALE/R0

TERMO DE HOMOLOGAcAO
Processo Administrative n° 6235/2016-80

Pregz‘io Presencial no 005/ 2016/CPP/ALE/ R0

Em atendimento ao disposto no Art. 7°, inciso IV do Decreto

no 3.555, de 08 de agosto de 2000, que regulamenta 0 pre-

gao para aquisigao de bens e servigos comuns, HOMOLOGO

o resuhado da licitagéo a licitante TERMACON PROJETOS E

CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n0 10.395.020/
0001-62, vencedora do certame supracitado tendo como fi—

nalidade a Contratagfio de empresa especializada em

servigos de engenharia para consultoria, acompanha-
mento, fiscalizagfio e medigéo dos sistemas de ar con—

dicionado com fluxo de refrigerante variével, renova—

950 do ar exterior, exaustéo mecfinica dos banheiros,
compensagéo de ar na cozinha, extragao de gases por

coifa, recuperagao de energia com rodas entélpicas
nas areas do plenério e auditério e controle de fuma-

9a por pressu rizagao das escadas do edificio da nova

sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia,
pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor mensal de Rs
25.176,56 (vinte e cinco mil, cento e setenta e seis reais e

cinquenta e seis centavos), nos termos da ATA 2213 fls 166/
167, por estar em conformidade com as normas legais Lei

Federal 10.520/02, Decreto 3.555/00, Resolugao ALE 152/
2007, Decreto n0 7892/13 e Lei Federal nO 8.666/93:

Porto Velho - R0, 22 de junho de 2016.

Arildo Lopes da Silva

Secretario Geral ALE/R0

Diério assinado digitalmenle conforme Resolucéo n° 211 de 9/05/2012. 0 respectivo arquivo digital
com certificagéo encontra-se no sitio daAssembleia Legislativa de Rondonia http://www.al.ro.ieg.br


