
Assembleia Legislativa do Estado de Rondénia

lCONTRATO N° 22/ALE-RO/201§I

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDONIA E A EMPRESA TERMACON

PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME, PARA

OS FlNS QUE ESPECIFICA.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, 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 Presidente da Assembleia Legislativa,

Deputado Estadual Senhor MAURO DE CARVALHO, brasileiro, casado, portador

do RG n. 287.641 — SSP/RO 6 CPF 220.095.402-63, e pelo Secretario Geral ARILDO

LOPES DA SILVA, brasileiro, servidor pfiblico, portador do RG l959399l-SSP-SP, 6

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

CONTRATANTE e a empresa TERMACON PROJETOS E CONSULTORIA

LTDA - ME, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 10.395.020/0001—

62, com sede na SIA Quadra 03C, Area Especial %, entrada 49, sala 104, por seu

representante legal, Sr. FERNANDO ROSSI TESSARO, portador do RG n. 1.199.539

SSP/DF, socio—diretor, (6l)3042-1448, denominada CONTRATADA, firmam o

presente contrato, cuja‘ celebragao foi autorizada em decorréncia do Processo

Administrativo n. 6235/2016-80, regido pela Lei n° 8666/93 6 posteriores alteragoes,

atendidas as Clausulas e condieoes que seguem:
I

F CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO J

O presente CQNTRATO tem por objeto a contrataoao de empresa especializada em

servieos de engenharia para realizar consultoria, acompanhamento, analise de desenhos

técnicos, de documentos técnicos e de relatérios técnicos, aprovaoao dos testes de

ajustes/balanceamentos, fiscalizagao e medigao da instalagao dos sistemas de ar

condicionado com fluxo ‘de refrigerante variavel, renovagao do ar exterior, exaustao

mecanica dos banheiros, compensagao de ar na cozinha, extraeao de gases por coifa,

recuperagao de energia com rodas entalpicas nas areas do plenario e auditorio e controle

de fumaea por pressurizaoao das escadas do edificio da nova sede da assembleia

legislativa.

Paragrafo Unico - Integram o presente contrato, independentemente de transcrigao,
:«é‘/Edital do Pregao Eletronico n° OOS/2016/CPP/ALE/RO, corn seus Anexos, e a Propost

da CONTRATADA. 3

“
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CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR DO CONTRATO J

O valor total do presente contrato e de R$ 302.118,72 (trezentos e dOis mil cento e

dezoito reais e setenta e dOis centavos), valor este que atendera a0 periodo de doze

meses, conforme estabelecido na proposta apresentada.

~

QUANTIDADES PREOO PREOO
ITEM DISCRIMINAQAO UNID "'0 UNITARIO

Pessoal PIMI‘Es Meses TOTAL (R$) TOTAL (R$)

CONSULTORIA - Licitagéo e

1.0 Recebimento dos equipamentos
-

Consultor Especial (Engenheiro
Mecénico com, no H x

1'1
ml'nimo,Experiéncia Profissional >= M

1
0,55 1,00 0,55 1637372

9'005’55

15 anos

SUB-TOTAL 1 9005,55

ENC.SOCIAIS(84,04% DO SUB

2.0 TOTAL 1) 0/0 84,04 7568,26

CUSTOS ADMIN. (3o % DO SUB

3.0 TOTAL 1) % 30,00 2.701,67

SUB-TOTAL. 2 19.275,48

REMUNERAQAO DA EMPRESA

4.0 (12 % SUB TOT. 2) % 12,00 2313,06

SUB-TOTAL. 3 21.588,54

DESPESAS FISCAIS ( PIS, ISS E

5.0 COFINS -16,62%) % 16,62 3.588.02

TOTAL MENSAL I
251176.56

TOTAL GERAL (12 MESES) 302.118,72

§1°. NO valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas

decorrentes ‘da execueao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,

trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administraeao,

materiais de consumo, seguro e outros necessaries a0 cumprimento integral do Objeto

contratado.

§2°. O servieo ora contratado esta vinculado ao Contrato n. 006/2016/ALE/RO, de

instalaeao d0 sistema de ar condicionado, ficando seu pagamento assim condicionado:

I. havendo a conclusao da instalaeao d0 ar condicionado e a regular emissao de

relatério de fiscalizaeao anterior a0 prazo de doze meses de vigéncia do presente

contrato, n50 podera ser realizado 0 pagamento em sua totalidade

(R$302.118,72); fl
II. 0 pagamento sera efetuado de acordo com as etapas dos servieos descritos e

'

executados, mediante Nota Fiscal/Fatura emitida pela contratada;

D.1
'
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CLAUSULA TERCEIRA —- DOS PRAZOS

O prazo de Vigéncia do Contrato sera de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura,

podendo ser prorrogado, desde que solicitado a autoridade competente, corn

antecedéncia minima de trinta dias antes do te’rmino contratual, comprovada a justa
causa ou motivos de forea maior, devidamente justificado.

§1°. O prazo maximo para inicio da prestaeao dos servieos e de 10 (dez) dias, contados

a partir da assinatura do contrato.

§2°. Os prazos para entrega de trabalhos serao controlados e definidos pe1a
FISCALIZACAO, analisando caso a caso, de acordo com o n1ve1 de complexidade e as

condiooes determinantes das tarefas.

CLAUSULA QUATA — DA DOTAcAo ORCAMENTARIA j

As despesas decorrentes da presente contrataeao correrao a conta de recursos

especificos consignados no Orgamento da ALE/R0 deste exercicio, na dotaeao abaixo

discriminada:

Fonte: 0100000000

Programa de Trabalho: 01 122201312040000

Natureza de Despesa: 449039

Evento: 400091

Empenho: 2016NE00885

Valor R$151.059,36 (cento e cinquenta e um mil, cinqyenta 6 move reais e trinta e seis

centavos).

Paragrafo Unico — Em havendo necessidade, o empenho podera ser complementado,
tendo em Vista que foi utilizado uma média de preeo mensal.

CLAUSULA QUINTA — DA AMPARO LEGAL J

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

8.666/93, bem como autorizaeao do Ordenador de Despesa em conjunto com o

Presidente para elaboragao do contrato (fls. 184) e emissao de Nota de Empenho (fls.

187).

CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO J

O pagamento sera efetuado de acordo corn as etapas dos servieos descritos no,Cf/
'

Cronograma Fisico Einanceiro, mediante Nota Fiscal/Fatura emitida pela co ata

w

{a
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qual devera ser apresentada ate' 0 dia Vinte do més subsequente a0 da prestacao do

servico, que devera ser atestada pelo fiscal do contrato ou a outro servidor designado

para esse fim.

§1°. O pagamento sera cfetuado no prazo de dez dias, contados da protocolizacao da

nota fiscal que devera ser emitida contendo em seu corpo a descricao do objeto

contratado, o nfimero do empenho, o nfimero da conta bancaria.

§2°. Juntamente com a nota fiscal deverao ser apresentados os documentos de

regularidade fiscais, trabalhistas e previdenciarias, conforms descrito no Termo dc

Referéncia;

§3°. Os servicos serao medidos e pagos pelos servicos efetivamente prestados de forma

satisfatoria, de acordo com as orientacoes da FISCALIZACAO 6 com as especificacoes
constantes do Anexo I do Edital do Pregao Presencial n° 005/2016/CPP/ALE/RO, sendo

que os pagamentos observarao os precos propostos para cada posto dc trabalho, de

acordo corn as planilhas dc composicao dc custos e formacao de precos apresentadas na

proposta venccdora do referido certame.

§4°. Para 0 pagarnento dos Servicos Técnicos Permanentcs sera feita medicao por més,

considerando os dias efetivamente trabalhados e, ainda, a jornada diaria especificada

para cada posto dc trabalho.

§5°. Para 0 pagamento dos Servicos de Consultoria Eventual sera fcita medicao por

més, considerando as horas efetivamente trabalhadas de cada consultor, conforme

demanda encaminhada pela FISCALIZACAO a CONTRATADA, por meio de ordem

de servico especifica, estabelecendo, entre as partes, a quantidade de horas técnicas para

atender cada demanda.

§6°. No computo das horas trabalhadas para os Servicos de Consultoria Eventual

somente poderao ser incluidas horas de consult’or contratado e posteriormente
substitul'do para garantia de continuidade e qualidade dos servicos prestados, e que seja

essa substituicao motivada pela CONTRATADA ou pela CONTRATANTE, mediante

aprovacao pela FISCALIZACAO, quando comprovado o aproveitamento total ou

parcial dos trabalhos ja realizados.

§7°. As diarias serao dcvidas por dia de deslocamento, conforme estabelecido na

proposta. Além disso as diarias, concedidas por dia dc afastamento da sede da

CONTRATANTE, serao pagas pela CONTRATADA, de uma so vez, mediante crédito

em conta bancaria do pr‘ofissional alocado.

§8°. A CONTRATADA devera atestar, por ocasiao da medicao 6 cm documento

proprio, o periodo de deslocamento do profissional alocado, informando eventuais

ocorréncias, tais como Viagem no dia seguinte aquele inicialmente previsto e retorno

antecipado, para o correspondente ajuste na medicao por parte da FISCALIZACAO.

§9°. Para fins dc medicao e pagamento serao con iderados apenas os dias de efetivogéZ/’
deslocamento no int resse da CONTRATANTE.

1/?
113’”

MajorAmarame 390 Arigolandia Porto VelhoiRO.
Cep; 76.801911 69 32162816 www.aie.ro.gov.br

Unidos com o Povo
Assembleia Legislativa de Randénia



Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia

§10°. A CONTRATANTE podera deduzir do montante a pagar os valores

correspondentes a multas ou indenizagoes devidas pela CONTRATADA, nos termos do

contrato.

| CLAUSULA SETIMA — DA FORMA DE PRESTACAO DO SERVICO

O trabalho do profissional sera desenvolvido em duas fases distintas, na primeira fase

sera desenvolvida a conferéncia das maquinas com o projeto executivo, e na segunda

fase o procedimento de aceitaeao das Inaquinas e dos materiais na obra, e serao

executados conforrne discriminado abaixo:

§1°. Exigir da empresa o detalhe executivo em tempo habil, quando necessario, do

projeto de engenharia, dotando-o de todos os elementos e informaeoes necessarias a

livre e desembaraeada execueao das obras.

§2°. Orientar a execueao dos servieos por parte da Construtora, fornecendo-lhe

tempestivamente todos os elementos necessarios a0 inicio da obra, tais como notas de

servieo, projetos basicos, e etc.

§3°. Acompanhar a execueao de todas as etapas dos servieos do Sistema de

Climatizaeao da obra, zelando pelo cumprimento das determinaeoes pertinentes a cada

uma. Mais especificamente a titulo exemplificativo, compreende o acompanhamento
dos trabalhos dos blocos que compoem a Assembleia. Compreende tambe’m a liberaeao

por escrito das etapas de Rede de Dutos, Rede Frigorigena e Instalaeao de Maquinas e

de fases executivas em geral, apos a execugao e aprovaeao dos ensaios correspondentes

a cada etapa ou Vistoria do servigo e procedendo a respectiva anotaeao no Diario de

Obras.

§4°. Participar na definigao de solugoes técnicas aos problemas normais ocorrentes em

obras e naqueles especificos ja previstos ou de ocorréncia estimada no projeto de

engenharia, referentes a patologias corno impurezas nas soldas, nos dutos, e/ou

maquinas com defeitos ou com aparéncia Visual em desacordo com as especificaeoes

em contrato, ensaios especiais e outros aspectos que nao exijam contratagao e

mobilizagoes extras.

§5°. Acompanhar cada etapa verificando:

a. Acompanhamento e verificagao dos materiais estocados no canteiro e utilizados

na obra;
‘

b. Acompanhamento e verificaeao dos testes e recebimento de materiais;

c. Manter na obra arquivo de relatorio atualizados de todos os testes e ensaios

efetuados na obra;

§6°. Efetuar os servieos necessarios a execugao do Sistema de Climatizagao, no inicio

da obra e no seu final.

§7°. Sustar, mediante anotaeoes no Diario de Obras e imediato envio de cépias por
. /

expediente protocola a a Fiscalizaeao da Assembleia e a Construtora, os servieos quec
3’

cutados em desacordo com o projeto e/ou as especificagoes ,

’

ifliflj
l‘
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bem como as demais ocorréncias capazes de interferir com o transcorrer normal da obra

ou gerar situaeoes de conflito com os empregados, a populaeao Vizinha ou aos usuarios.

§8°. Assessorar a Assembleia, quando solicitado, com relaeao a qualquer assunto que

envolva atividade técnica, suspensao parcial ou total de servieos, execueao de servieos

nao preVistos no contrato.

§9°. Revisar, consoante as instrueoes Vigentes no memorial descritivo e contrato da

Assembleia todos os elementos da obra referentes aos servieos executados (Sistema de

Climatizaeao), necessaries a elaboraeao de medieoes e avaliaeoes dos servieos

concluidos para fins de pagamento a Construtora, encaminhando-os imediatamente a

Fiscalizaeao da Assembleia, responsabilizando-se por prejuizos que possam adVir de

atrasos a este respeito.

§10°. Efetuar e manter atualizado o controle fisico da obra, possibilitando a Fiscalizaeao

conhecer tempestivamente, e a cada momento a situaeao da obra no seu

desenvolvimento temporal.

§11°. Verificar o atendimento por parte da Construtora as medidas legais e contratuais

pertinentes a preservaeao do meio ambiente e do patrimonio historico, cénico,

arqueologico e geologico, sobretudo aquelas previstas no projeto de engenharia ou

requeridas pela Fiscalizaeao da Assembleia. Propor medidas adicionais destinadas a

prevenir ou remediar danos ao meio ambiente e a0 patrimonio.

§12°. Verificar com especial ateneao as medidas adotadas pela Construtora para

minimizar as interferéncias no canteiro da obra com as deVidas sinalizaeoes de

seguranea, sobretudo noturna, recomendando a fiscalizaoao da Assembleia providéncias
adicionais porventura necessarias.

§13°. Atender para o cumprimento geral das condieoes contratuais pela Construtora e

alertar a Fiscalizaeao da Assembleia sobre desvios, que estejam fora dos padroes

técnicos. /

§140 Assessorar a fiscalizaeao revendo as medieoes mensais de servieos executados no

periodo pelas Construtoras, conforme levantamento de dados feito atrave's da equipe de

fiscalizaeao, desde que estej am de acordo com as especificaeoes da Assembleia. O valor

a ser medido, sera retirado da planilha de quantidades e valores apresentado pela

empresa combinado com o seu cronograma estimado para cada etapa da obra.

§15°. Elaborar Relatorio Final, informando todos os eventos te'cnicos ocorridos, assim

como, fomecer indicaeoes sobre alteraeoes do proj eto ocorridas e seus motivos, servieos

necessarios nao realizadOs e recomendaeoes para os servieos de conservagao rotineira.

O nfimero de Vias, fonnato e prazo de entrega obedecerao ao modelo e instrueoes da

Assembleia.

§16°. Fase de recebimento das maquinas e aplicaeao de testes de amostragem deve o

profissional observar:

a. Especificaeao das maquinas apresentados na licitaeao;

b. Avaliar tecnicamente os materiais entregues na obra; 7/

c. Montagem de relaeao dos materiais aceitos e as suas respectivas garantias e aS/flk
suas instru Negde qualidade e inspeeao

/

I .1”
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l CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Além das obrigaeoes estabelecidas no Edital e seus anexos obriga-se a Contratada a:

§1°. executar os servieos conforme especificaooes do Edital seus anexos e de sua

proposta, com os recursos necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas

contratuais;

§2°. Manter, durante a Vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes

trabalhistas, as condieoes de habilitaeao e qualificaeao exigidas na licitaoao, devendo

comunicar a CONTRATANTE a superveniéncia de fato impeditivo da manutengao

dessas condieoes;

§3°. Disponibilizar, recrutar, treinar e encaminhar prestadores de servioo especializados

para o desenvolvimento dos trabalhos. Os prestadores de servieo disponibilizados
executarao os servieos solicitados, cumprindo seus trabalhos em local apropriado, a eles

destinados pela CONTRATANTE;

§4°. Fornecer relaeao nominal dos prestadores de servieo que atuarao junto a ALE/R0,

até 2 (dois) dias fiteis antes do inicio dos trabalhos, indicando a funeao, habilitagao,

formagao, endereeo residencial e horario de trabalho. A CONTRATADA devera ainda

encaminhar curriculo de todos os prestadores de servieo que atuarao junto ao ALE/R0

regularmente ou em substituieao;

§5°. Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da

ALE/R0, quando tenham sido causados por seus empregados durante a execueao dos

servieos;

§6°. Fornecer e manter os prestadores de servigo devidamente protegidos por meio de

EPI (Equipamentos de Proteoao Individual) e EPC (Equipamentos de Protegao

Coletiva), nos casos em que estes forem obrigatorios, conforme legislaeao e normas de

seguranoa do trabalho Vigentes a e’poca de execugao do contrato, impondo penalidade

aqueles que se negarem a usa-los;

§7°. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao atendimento

dos seus empregados acidentados ou acometidos de mal sfibito, por meio de seu

preposto anteriormente indicado;
‘

§8°. Levar em conta todas as precaueoes e zelar permanentemente para que as suas

operagoes n50 provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo—lhe,

exclusivamente, todos os onus para reparagao de eventuais danos causados;

§9°. Cumprir todas as normas e especificaooes do Edital do Pregao Presencial n°

OOS/20l6/CPP/ALE/RO e de seus Anexos;

§10°. manter, durante toda a Vigéncia do contrato, as condiooes que ensejaram sua

contrataoao, apresentando comprovantes e certidoes que atestem essas condiooes

sempre que solicitado pela FISCALIZACAO; '

fl

§11°. responsabilizar—se portodos os encargos prev' enciarios e obrigaooes sociaiséf’V’"
previstos na legislaeao social e trabalhista em Vigor.

"
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§12°. responsabilizar-se por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou

penal, relacionada a execugao deste contrato, originariamente ou Vinculada por

prevengao, conexao ou continéncia;

§13°. A inadimpléncia da CONTRATADA, corn referéncia aos encargos supracitados,
n50 transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administragao da

CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato.

CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Além das obrigagoes estabelecidas no Edital de licitagao e anexo, cabe a Contratante:

§1°. proporcionar todas as condigoes para que a Contratada possa desempenhar seus

services de acordo com as determinagoes do Contrato, do Edital e seus Anexos,

especialmente do Termo de Referéncia;

§2°. exigir o cumprimento de todas as obrigagoes assumidas pela Contratada, de acordo

com as clausulas contratuais 6 0s terrnos de sua proposta;

§3°. exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos, por servidor

especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando

dia, més e ano, bern como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e

encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

§4°. notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigoes no curso

da execugao dos servioos, fixando prazo para a sua corregao;

§5°. pagar a Contratada o valor resultante da prestaoao do serviqo, na forma do contrato;

§6°. zelar para que durante toda a Vigéncia do contrato sejam mantidas, em

compatibilidade corn as obrigagoes assumidas pela Contratada, todas as condigoes de

habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao.
’

§7°. notificar a CONTRATADA, por escrito, a ocorréncia de eventuais falhas ou

imperfeiooes no fornecimento dos produtos, fixando prazo para sua corregao;

CLAUSULA DECIMA — DA GARANTIA

Sera exigida a prestaoao de garantia pela CONTRATADA, como condigao para a

assinatura do contrato,,no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato,

podendo optar por caugao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro garantia ou

fianga bancaria, que devera ser apresentada cinco dias apés o primeiro pagamento dos

servigos realizados.

§1°. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, 0 pagamento de:

1. Prejuizos advindos do nao cumprimento do contrato;

2. Multas punitivas aplicadas pela FISCALIZACAO a CONTRATADA;
, 9

3. Prejuizos diretos causados a CONTRA , NTE decorrentes de culpa ou4é“
dolo durante a_.,execugao do contrato;

4'”
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4. Obrigaeoes previdenciarias e trabalhistas n50 honradas pela

CONTRATADA; e

5. Prejuizos indiretos causados a CONTRATANTE e prejuizos causados a

terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execueao do contrato.

§2°. Nao sera aceita a prestaeao de garantia que nao cubra todos os riscos ou prejuizos

eventualmente decorrentes da execugfio do contrato, tais como a responsabilidade por

multas e obrigagoes trabalhistas, previdenciérias ou sociais.

§3°. No caso de alteraoao do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a

garantia devera ser readequada ou renovada nas mesmas condieoes.

§4°. Se 0 valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela CONTRATANTE,

para compensagao de prejuizo causado no decorrer da execueao contratual por conduta

da CONTRATADA, esta devera proceder a respectiva reposieao no prazo de 10(dez)

dias uteis, contados da data em que tiver sido notificada.

§5°. Apos a execueao do contrato, constatado 0 regular cumprimento de todas as

obrigaeoes a cargo da CONTRATADA, a garantia por ela prestada sera liberada ou

restituida e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais

valores devidos a CONTRATANTE.

§6°. A inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara a

aplicagao de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de

atraso, ate’ 0 méxirno de 5% (cinco por cento).

§7°. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragao a promover a

reteneao dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por

cento) do valor anual do contrato, a titulo de garantia.

l CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FISCALIZACAO |
l

O acornpanhamento e a fiscalizagao da execuefio do contrato consistern na verificagao

da conformidade da prestaeao dos servieos e da alocagao dos recursos necessarios, de

forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por urn

representante da Administraeao, especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da

Lei n° 8.666, de 1993, e do art. 6° do Decreto n° 2.271, de 1997.

§1°. Durante a vigéncia deste contrato, a execugao do objeto sera acompanhada e

fiscalizada pelo (a) titular da Secretaria Especial de Engenharia e Arquitetura — SEEAR

ou por representante da CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim,

permitida a assisténcia de terceiros.

§2°. Durante a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto

§3". A execuefio dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de

instrumentos de controle, que compreendam a mensuraeao dos seguintes aspectos,

quando for o caso:

46¢:
a) os resultados alcanoados ern relagao ao contratado, com a verificaeao dos prazos

"

de execugao e da qualidade demandada;

f 45’
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b) os recursos humanos empregados, em fungao da quantidade e da formaeao

profissional exigidas;

c) a qualidade e quantidade dos recursos materials utilizados;

d) a adequagao dos servieos prestados a rotina de execueao estabelecida;

e) o cumprimento das demais obrigaeoes decorrentes do contrato; e

f) a satisfaeao do pfiblico usuario.

§4°. A verificaeao da adequagao da prestagao do servieo devera ser realizada com base

nos critérios previstos no Edital, especialmente no Termo de Referéncia e Anexo IX.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS ALTERACOES j

Eventuais alteraeoes contratuais reger—se-éo pela disciplina do artigo 65 da Lei n°

8.666/93, devendo os acre'scimos e supressoes serem devidamente justificados e

aprovados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS INFRACOES E DAS SANcoEs
ADMINISTRATIVAS

Comete infragao administrativa, nos termos da Lei n° 8.666/1993, da Lei n° 10.520/02,

do Decreto no 3.555/00 e do Decreto no 5450/05, 21 CONTRATADA que, no decorrer

da contratagao:

a) inexecutar total ou parcialmente o contrato;

b) apresentar documentaeao falsa;

c) comportar-se de modo inidéneo;

d) cometer fraude fiscal;

e) descumprir qualquer dos deveres elencados nd Edital e no Contrato.

§1°. Ale’m das normas legais aqui estipulada, deve a Administragao utilizar o

regramento estabelecido no Edital e seus anexos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA -— DA RESCISAO CONTRATUAL J

O descumprimento de qualquer Clausula ou de simples condieao deste Contrato, assim

como a execugao do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas Clausulas e

Condigoes, daré direito a CONTRATANTE de rescindi—lo mediante notificagao

expressa, sem que caiba a CONTRATADA qualquer direito, exceto 0 de receber o

estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que estejam de acordo

com as prescrieoes ora pactuadas, assegurada a defesa pre'via

§1°. $50 motivos para simples rescisao do contrato o disposto nos artigos 77 a 79 da Lei

n. 8.666/93 e condieoes expressamente transcritas no Edital de Licitaeao e seus

Anexosfl
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I CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS DISPOSICOES FINAIS |

§1°. Os casos omissos ou situaooes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato seréo

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigoes contidas na Lei n° 8.666/93,

bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte

integrante deste Contrato, independentemente de suas transcriooes.

§2°. Fica eleito o foro da justiqa estadual Comarca de Porto Velho, com exclusao de

qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questoes oriundas

do presente Contrato.

§3°. E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, depois de lido e achado

conforme, as partes a seguir firmam 0 presents Contrato em 03 (trés) Vias, de igual teor

e forma, para urn so efeito, devidamente registrado as fls. 22 do Livro de Contratos da

Advocacia Geral da Assembleia Legislativa.

Porto Velho, 30 dejunho de 2016.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA — ALE/R0

CONTRATANTE

/ ”a?
,

,,-

, 0’35

TERMACON PROJETOS E CONSULTORIA LTD -ME

CONTRATADA

FERNANDO ROSSI TESSARO

CPF n° 292.223.111-91

Representante

Vlsto.
J

CELsg/ 'E! ’ ATTO

Advog do eral~ ALE/R0
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remessa—lo em diregao a0 solo, consequente, ambos cairam

ao solo, sendo necessério o policial usar da forga fisica e técni—

cas de imobilizagao para contornar a situagao apenas obteve

éxito com a chegada do apoio dos demais policiais.
Face 0 exposto, é que pego aos nobres pares a aprova—

950 do presente Requerimento.

Plenario das Deliberagoes, 29 de Junho de 2016.

Dep. Jesuino Boabaid - PMN

AnvocAclA GERAL j

Extrato De Contrato n° 022 / 2016/ALE] R0

Processo Administrativo n° 06235 / 2016-80

'

COntratante: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDONIA— ALE/R0
Contratada: TERMACON PROJETOS E CONSULTORIA LTDA -

F
,

DO OBJETO: O presente CONTRATO tem por objeto a

contratagao de empresa especializada em servigos de enge-

nharia para realizar consultoria, acompanhamento, anélise de

desenhos técnicos,‘ de documentos te’cnicos e de relatorios téc—

nicos, aprovagao dos testes de ajustes/balanceamentos, fisca—

lizagéo e medigao da instalagao dos sistemas de ar condiciona—

do com fluxo de refrigerante variével, renovagao do ar exterior,
exaustéo mecénica dos banheiros, compensagao de ar na co-

zinha, extragao de gases por coifa, recuperagéo de energia
'com rodas entalpicas nas areas do plenario e auditorio e con-

trole de fumaga por pressurizagao das escadas do edificio da

nova sede da assembleia legislativa.

DO PRAZO: O prazo de vigéncia do Contrato sera’ de 12 (doze)
meses, a partir da data da assinatura, podendo ser prorroga—

do, desde que solicitado a autoridade competente, com ante—

cedéncia minima'de trinta dias antes do término contratual,

comprovada a justa causa ou motivos de forga maior, devida—

mente justificado.

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

302,118,72 (trezentos e dois mil cento e dezoito reais e seten—

ta e dois centavos), valor este que atendera ao periodo de

doze meses, conforme estabelecido na proposta apresentada.
DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS: As despesas decorrentes

da presente contratagéo correrao a conta de recursos especi-
ficos consignados no Orgamento da ALE/R0 deste exercicio, na

dotagao abaixo discriminada: - Fonte: 0100000000 - Programa
de Trabalho: 01122201312040000 - Natureza de Despesa:
449039 — Evento: 400091 - Empenho: 2016NE00885 - Valor

R$151.059,36 (cento e cinquenta e um mil, cinquenta e nove

reais e trinta e seis centavos).

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, de-

pois de lido evachado conforme, as partes a seguir firmam o

presente Contrato em 03‘ (trés) vias, de igual teor e forma,

para um 56 efeito, devidamente registrado as fls. 2.2 do Livro

'de Contratos‘da Advocacia Geral da Assembleia Legislativa.

Porto Velho, 30 dejunho de 2016.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA
— ALE/R0 CONTRATANTE

Arildo Lopes da Silva

Secretério Geral
Mauréo de Carvalho

Presidente

TERMACON PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME

CONTRATADA

FERNANDO ROSSI TESSARO

CPF n0 292.223.1 11-91

Representante

Visto:

CELSO CECCATTO

Advogado Geral— ALE/R0

Extrato De Contrato n° 016/2016/ALE/ R0

Processo Administrative n° 01479/2013-79

Contratante: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDONIA — ALE/R0
, ,

Contratada: SABENAUTO COM ERCIO DE VEICU LOS — LTDA

DO 083 ETC: 0 presente contrato tem por objeto a contratagao
do Plano de Revisao, Manutengao Preventiva e Corretiva com

reposigao de pegas originals no periodo de garantia dos 33

(trinta e trés) veiculos Onix LT 1.4, no periodo remanescente

dos 36 (trinta e seis) meses ou quando atingirem 100.000 Km,
cada um deles.

DO PRAZO: O presente processo tera a vigéncia de 01 (um)
ano ou quando os veiculos atingirem 100.000 Km.

A contagem da vigéncia se dara’ a partir da assinatura do pre-

sente contrato.

DO VALOR: Dé-se ao presente contrato o valor estimulado de

R$ 314.371,10 (trezentos e quatorze mil, trezentos e setenta

e um reais e dez centavos), correspondente a0 saldo restante

das Notas de Empenho no. 2016NE00103 e 2016NE00104;
O valor estimado supra podera ser complementado posterior-
mente;

DOS RECU RSOS ORCAMENTARIOS: As despesas decorrentes

do presente contrato serao supridas com o saldo de duas No-

tas de Empenho, com as seguintes programagoes: -

Progra—
ma de Trabalho — 01122102020620000; 01122102020620000
— Elemento de Despesas

— 339039; 339039 - Fonte —

0100000000 - Evento — 400091 / UO — 1001; 400091/ UO —

1001. — Para cobertura da vigéncia do presente contrato serao

utilizadas as notas de empenhos 2016NE00103 no valor de

R$100.814,00, com saldo de 95.271,20 (noventa e cinco mil,
duzentos e setenta e um reais e vinte centavos) e 2016NE00104

no valor de R$ 230.444,80, com saldo de R$219.099,90 (du-
zentos e dezenove mil e noventa e nove reais e noventa cen-

tavos) para cobertura das pegas.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de

Contrato foi devidamente registrado as fls. 16 do livro de con-

trato da Advocacia Geral e lavrado em trés vias de igual teor,

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

Porto Velho/RO, 13 dejunho de 2016

Diario assinado digitalmente conforme Resoluoao n° 211 de 9/05/2012. 0 respective arquivo digital
com certificagao encontra-se no sitio da Assembleia Legislativa de Rondonia httg://www.al.ro.leg.br
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondénla - Contratante

Deputado Maurao De Carvalho — Presldente— ALE/R0

Arildo Lopes da Silva - Secretario Geral

Ronls Perelra Rodrigues Representante Legal
LuisFernando Moscardi Representante Legal
Richard Rocha Lima Representante Legal

Visto:

Whanderley da Silva Costa

Advogado Geral Adjunto - ALE/R0

SUP. DE RECURSOS HUMANOS

ATO N°1199l2016-SRH/P/ALE

"J PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-

.)0 DE RONDONIA, no uso de suas atrlbuigoes legals e, nos

termos do Artigo 10 da LC no 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

'

-

,

E X 0 N E R A R.

LEANDRO FREITAS DE SOUZA, do Cargo de Provlmento em

Comissao de Assistente Parlamentar, cédlgo ASP—09, do Gabi-

nete do Deputado Léo Moraes, a contar de 13 de julho de 2016.

Porto Velho, 05 de julho de 2016

Arildo Lopes da Silva

Secretério Geral
Maurfio de Carvalho

Presidente

ATO N°1186l 2016—SRH/ P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-

DO DE RONDONIA, no uso de suas atribuigoes legals e, nos
‘

termos do Artigo 10 da LC n° 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

E X 0 N E R A R

BRENDA STHEFANY PEREIRATOSE, do Cargo de Provlmento

em Com'issao deAsslstente Parlamentar, codigo ASP—09, do

Gabinete do Deputado Saulo Morelra, a contar de la dejulho
de 2016.

Porto Velho, 01 de julho de 2016

Arildo Lopes da Silva

Secretério Geral

Maurfio de Carvalho

Presidente

ATO N°1198/ 2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENT; DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-

DO DE RONDONIA, no uso de suas atrlbulgoes legals e, nos

termos do Artigo 10 da LC n0 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

DESIGNAR

A servidora MARARU BIA GOMES DOS SANTOS, matricula

200161633 ocupante do Cargo de Assistente Te'cnlco, para res-

ponder pelo Departamento de Logistica, a contar de 11 a 31 de

julho de 2016, no perlodo do 9020 das férias do titular.

Porto Velho, 05 dejulho de 2016.

Arildo Lopes da Silva

Secretério Geral

MaurSo de Carvalho

Presidente

ATO N°1189l2016~SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-

DO DE RONDONIA, no uso de suas atrlbulgoes legals e, nos

termos do Artigo 10 da LC no 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

E X 0 N E R A R

MARIA DAS DORES ARAUJO CASSEB, do Cargo de Provi—

mento em Comlssao de Assistente Parlamentar, cédlgo ASP—

09, do Gabinete do Deputado Dr. Neidson, a contar de 1a de

julho de 2016.

Porto Velho, 04 dejulho de 2016

Arildo Lopes da Silva

Secretério Geral

Maurao de Carvalho

Presidente

SUP. DE COMPRAS E LICITAQGES

TERMO DE HOMOLOGACAO
Pregéo Eletronico n° 015/2016/CPP/ALE/RO

Processo Administrative n° 1075/ 2016-62

Em atendlrfiento ao dlsposto no inciso IV do Art. 70 do Decreto

Federal n° 3.555/2000 e inciso VI do art. 80 do Decreto

Federal n0 5.450/2005, HOMOLOGO o procedlmento da

licltagao supracltada que tem por finalidade a Contratagao
de Empresa ou Consércio de Empresas de

Telecomunicagées Especializadas para prestagao de

servigo de comunicagao dedicada para acesso a rede

mundial de computadores — INTERNET— na modalidade

terrestre suportando aplicagoes TCP/IP, juntamente
com gerenciamento pro-ativo de link e gestéo de

seguranga, pelo perl’odo de 12 (doze) meses, tendo como

vencedoras as empresas: LOTE 01 — OI S/A, inscrita no

CNPJ n° 76.535.764/0001-43, no valor global de R$
548.400,00 e LOTE 02 — CLARO S/A, inscrita no CNPJ nO

40.432.544/0001-47, no valor global de R$ 89.639,99, por

estarem em conformldade com as normas legals: Lei no

10.520/02, Decreto nO 3.555/00, Decreto n° 5.450/2005,
Resolugéo ALE 152/2007 e Lei n0 8.666/93.

Porto Velho/RO, 07 dejulho de 2016.

Maria Marilu do Rosario de Barros Silveira

Secretarla Geral Adjunta — ALE/R0

Diario assinado digitalmente conforme Resolugéo n° 211 de 9/05/2012. 0 respective arquivo digital
com certificagao encontra-se no sltio da Assembleia Legislativa de Rondénla http://www.al.ro.leg.br


