
AssembIeia LegisIativa do Estado do Rondonia

[CONTRATO N. 024/2016/ALE/ROI

CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL QUE
ENTRE SI CELEBRAM A ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA —

ALE/R0, E LELIA MARIA CORREIA TELES.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA — ALE/R0, inscrita

no CNPJ sob o n. 04.794.681/0001-68, com sede na Rua Major Amarante, n. 390, Bairro

Arigolandia, nesta Capital, doravante designada LOCATARIA, neste ato representada por

seu Presidente, Deputado MAURO DE CARVALHO, portador do RG n°. 287.641

SSP/RO, CPF/MF n°. 220.095.402-63 e pelo Secretario Geral ARILDO LOPES DA

SILVA, brasileiro, servidor pfiblico, portador do RG n°. 19.593.991, SSP-SP, e CPF/MF n°.

299.056.482-91, residente e domiciliado nesta capital, neste ato denominado

LOCATARIA, e do outro lado LELIA MARIA CORREA TELES, inscrita no CPF n.

106.887.812-68, RG n. 16.711 SSP/RO, CNPJ/MF n.106.887.812-68, neste ato

denominada LOCADORA, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE LOCACAO,
em conformidade com o institul'do no Processo n. 02462/2016-69, que sera regido pelas
cléusulas e condigoes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO y

A LOCADORA (123 cm locaoao o imével situado na Rua Duque de Caxias n. 96-B, Bairro

Arigolandia, nesta cidade do Porto Velho onde ja Ifunciona 0 Departamento Médico e

Odontologico deste Poder, com construgao feita com Varios comodos; O4 banheiros;

Copa/cozinha; Sala administrativa; Sala de fisioterapia; 06 Consultorios; Outras salas; 03

depositos; sala de emergéncia.

CLAUSULA SEGUNDA — DO PRAZO E RENOVACAO |

A Locagao Vigorara pelo periodo de 12 (doze) meses, a iniciar a partir do dia 01 de agosto
de 2016, com direito a renovagao por periodos iguais e subsequentes, conforme interesse da

LOCATARIA e anuéncia da LOCADORA, desde cumpridos os requisitos determinados

em lei.

Parégrafo primeiro - Findo o prazo e n50 havendo hipo’tese de rescisao ou denfincia

prévia o presente contrato sera automaticamente prorrogado por tempo indeterminado, com

a ratificagao de todas as suas cléusulas e condigoes, salvo quanto ao valor locaticio que
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reajustado de acordo corn 0 indice IGP—M/FGV, ou, na sua extingao, por outro que Vier a

substituir.

Paragrafo segundo - O presente contrato vigorara ainda que faleoa a LOCADORA,
devendo ser respeitado pelos seus herdeiros e sucessores, 6 cm casos de alienaoao do

Imével, n50 podendo o adquirente denunciar este contrato, para o que leva este instrumento

a registro.

CLAUSULA TERCEIRA —— DO VALOR DO ALUGUEL E FORMA DE

PAGAMENTO

Fica convencionado o valor do aluguel mensal em R$ 5.815,]7 (cinco mil 6 oitocentos e

quinze reais e dezessete centavos), totalizando o contrato em RS 69.782,04 (sessenta e nove

mil 6 setecentos e oitenta e dois reais e quatro centavos), e sera pago mensalmente ate’ 0 5°

dia fitil do més subsequente ao vencido, mediante depésito bancario a ser realizado em

conta que devera ser indicada pela Locadora.

Parégrafo Primeiro — a critério da Administragao, podera ser exigida a emissao de recibo

dos valores pagos, especialmente quanto onus por atraso ou outras despesas.
Parégrafo Segundo - Havendo erro na apresentagao do documento de cobranga ou dos

documentos pertinentes a locagao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagao da

despesa, o pagamento ficara pendente até que a LOCADORA providencie as medidas

saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se—a apés a comprovagao da

regularizagao da situaoao, nao acarretando qualquer onus para a LOCATARIA.

Paragrafo Terceiro — Quando do pagamento, seré efetuada a retengao tributaria

porventura aplicavel, consoante a legislaoao Vigente.

CLAUSULA QUARTA — REAJUSW DO ALUGUEL

O aluguel inicialmente convencionado sera fixo e irreajustavel pelo prazo do primeiro ano

de contrato, sendo que em caso de renovaoao/prorrogagao comportara reajuste com base

indice do IGP—M/FGV.

CLAUSULA QUINTA — DA UTILIZACAO

A LOCATARIA utilizara o imével para fins de instalagao do Departamento Médico,
conforme autos do processo n. 02462/2016, podendo, entretanto, mudar a destinagao
atendendo a seu interesse e necessidade.

CLAUSULA SEXTA -— DAS OBRAS

A LOCATARIA podera fazer no imovel as instalagoes necessarias a sua atividade, mas

n50 podera executar obras que o danifiquem ou prejudiquem sua solidez, devendo repor .,
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Imével no estado originario, ao término da locagao, salvo se a LOCADORA preferir
recebé-lo com as alteragoes feitas pela LOCATARIA.

l CLAUSULA SE’TIMA — DA MANUTENCAO l

A LOCATARIA recebe o imovel em perfeito estado de conservaeao quanto ao uso a que é

destinado, e assim devera ser restituido quando expirar o contrato, aceitando expressamente
a incumbéncia de manter o Imovel por sua conta nas condiooes declaradas.

CLAUSULA OITAVA — DA CEssAo

E vedado a LOCATARIA ceder a locagao, dar em comodato o Imovel, subloca-lo ou

arrenda-lo, no total ou em parte, salvo se a LOCADORA consentir por escrito.

CLAUSULA NONA — DA MULTA

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Locadora nao tenha concorrido

de alguma forma para tanto, ao valor devido serao acrescidos encargos moratorios

proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para pagamento ate’

efetivo pagamento, a taxa de 1% (urn por cento) ao mes e multa de mora correspondente a

2% (dois por cento) sobre o valor vencido.

Paragrafo Primeiro - Avengam as partes a multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o

valor do contrato, na qual incorreré aquela que infringir clausulas ou condigoes deste

contrato, sem prejuizo das penalidades do art. 87 da Lei n° 8.666/93.

Paragrafo Segundo - Essa multa sera sempre devida por inteiro, qualquer que seja o tempo
decorrido e o pagamento dela n50 exonera as partes de ressarcir perdas e danos, nos casos

do artigo 570 do Codigo Civil, bem como n50 exime a LOCATARIA das obrigagoes de

pagar os alugueres vencidos.

‘CLAUSULA DECIMA — DA RESILIcAo / RESCISAO |

Resolver-se-é a locagao em caso de incéndio n50 culposo ou acidente fisico que impega a

ocupagao do Imovel para os fins declarados, e no de desapropriagao por necessidade ou

utilidade pfiblica, e, ainda, na forma dos artigos 58, 11 e 79, 1, da Lei n° 8.666/93,
%reconhecendo a LOCADORA os direitos da LOCATARIA em caso de rescisao

administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666/93.

Paragrafo Unico — O presente contrato podera ser rescindido a qualquer momento ela

locataria, devendo apenas notificar previamente a Locadora. /
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGACOES DA LOCADORA

A LOCADORA se obriga a:

a) Cumprir fielmente com o objeto do contrato pactuado;
b) Se compromete em apresentar a certidao de inteiro teor, no prazo de sessenta dias.

c) A locadora autoriza a locataria a fazer no imovel locado, por sua conta, corn

perrnissao do poder pL’lblico, obras de adaptagao que julgar convenientes e necessarias

a0 desempenho de suas atividades sociais, incorporando-se estas a0 imovel, sem direito

a qualquer indenizaeao, na forma da lei n. 8.245/91 (lei do inquilinato), art. 35 e 36;

d) Entregar o imével em conformidade com a avaliagao juntada aos autos.

e) Obedecer aos artigos 5°, caput, e 37, caput, da Constituigao Federal e a Lei n°

8.666/93 e alteraeoes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES DA LOCATARIA

A LOCATARIA se obriga a:

a) Efetuar os pagamentos na forma da clausula terceira.

b) Efetuar o pagamento dos encargos fiscais como energia ele’trica, IPTU, telefone, e

outras despesas de qualquer natureza que se fizerem indispensaveis a0 perfeito
cumprimento do contrato, a partir da Vigéncia deste, e desde que as contas

individualizem os gastos efetivamente feitos pela Locataria, inclusive com uso de

relogio individualizados e IPTU na proporcionalidade da ocupaeao do imével.

c) Conservar o imovel locado, bem como

entrega’r
o imovel devidamente pintado a0

te’rmino da locaeao;

d) Entregar o imovel com todas as obrigagoes relativas a taxas e tributos devidamente

quitadas, conforme descrigzao a alinea “b”;

e) A Locatéria autoriza a Locadora ingressar no imével a qualquer tempo para realizar

Vistoria do imével, com prévio agendamento.
f) A Locataria se compromete, findando o contrato, entregar o imével em perfeitas

condieoes de uso, conforme o laudo de Vistoria inicial.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA —- D0 AMPARO LEGAL E DOTACAO
ORCAMENTARIA

Parégrafo primeiro - Consta no processo manifestagao do Presidente e do ordenador de y
Despesa, as fls. 02, bem como aviso da dispensa de Licitagao a H. 65, e autorizagfio ara

elaboragao do contrato 51 fl. 67. fafl
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Parégrafo segundo - O Contrato de locaoao obedeceré ao disposto na Lei Federal n.

8.666/93.

Parégrafo terceiro — O substrato do presente contrato encontra-se consubstanciado na Nota

de Empenho n. 2016NE01005, no valor total de R$ 29.075,85 abrangendo 05 meses de

agosto a dezembro, devendo ser editada a complementaoao da cobertura relativa ao

proximo exercicio.

Paragrafo quarto - As despesas decorrentes do presente contrato correrao a conta da

seguinte programagao:
Nota de Empenho: 2016NE01005 - Programa de Trabalho: 01122102020620000 — Fonte de

Recurso: 0100000000; - Natureza da Despesa: 339036;

Paragrafo quinto - A cobertura do aluguel para o més de agosto a dezembro e' de R$

29.075,85 devendo ser editada complementaoao do empenha no exercicio seguinte para
cobertura total do valor contratado.

l CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS DISPOSICOES GERAIS [

Em caso de atraso no pagamento dos alugueres, a LOCATARIA fica obrigada a proceder a

atualizagao monetaria das parcelas em atraso, na forma da lei, entre a data do vencimento e

do efetivo pagamento, na forma do inciso 111, do artigo 55 da Lei n. 8.666/93;

As partes elegem o foro da Comarca de Porto Velho-RO, para a propositura de qualquer
agao derivada da locaoao em tela, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que

seja.

E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente, e para um 56 efeito, o qual
sera registrado as fls. 024 do Livro Especial de Contratps desta Advocacia Geral, impresso
em trés Vias de igual teor.

Lelia Mariaf Co‘rrea Teles

CPF n. 106887812-68

Locadora

Advogado-Geral
- ALE/R0
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N°146 I
ATO N° 296/2016-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 no 730 de 30 de setembro de 2013 e, o que

disciplina a Resolugao n° 327, de 9 de marge de 2016.

RESOLVE:

Tornar sem efeito o ATO N° 285/2016—SRH/D/P/ALE, de 22/08/

2016, publicado no DO-e—ALE/RO, N° 141, de 23/08/2016, que

concedeu diérias a servidora IRMA FOGACA BARBOSA, confor-

me Processo n° 00011937/2016—34.

Porto Velho - R0, 29 de Agosto de 2016.

Arildo Lopes da Silva

Secretério Geral

Maurie de Carvalho

Presidente

ATO N° 297/2016-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

DE RONDONIA, no use de suas atribuigoes legais e, nos ter-

mos do Artigo 10 da LC n° 730 de 30 de setembro de 2013 e, o

que discipline a Resolugao n° 327, de 9 de marge de 2016.

RESOLVE:

Tornar sem efeito o ATO N° 287/2016-SRH/D/P/ALE, de 22/08/

2016, publicado no DO-e-ALE/RO, N° 141, de 23/08/2016, que

concedeu diérias a servidora WAGNA VIEIRA DA SILVA, confor—

me Processo n° 00011937/2016-34.

Porto Velho - R0, 29 de Agosto de 2016.

Arildo Lopes da Silva

Secretério Geral

Maurao de Carvalho

Presidente

ATO N°1238l2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

DE RONDONIA, no uso de suas atribuigfies legais e, nos ter-

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

D E S I G N A R

O servidor LEONARDO ALENCAR MOREIRA, matricula

200161533, ocupante do Cargo de Corregedor Adjunto, para

responder sem onus, pela Fungé’o de Corregedor Chefe, a par—

tir de 01 a 30 de setembro de 2016, no periodo do 9020 das

férias do titular.

Porto Velho, 29 de agosto de 2016.

Maurao de Carvalho

Presidente

Arildo Lopes da Silva

Secretério Geral

ATO N°1239/ 2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA—

DO DE RONDONIA, no uso de suas atribuigees legais e, nos

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

2013, resolve:

DESIGNAR

A servidora FLAVIA RENATA MErCHKO, matricuia 200161181,

ocupante do Cargo de Assessor Técnico, para responder sem

onus, pela Secretaria Especial de Engenharia e Arquitetura, a

partir de 01 a 30 de setembro de 2016, no periodo do 9020

das férias do titular.

Porto Velho, 29 de agosto de 2016.

Arildo Lopes da Silva

Secretério Geral

Maurao de Carvalho

Presidente

[ ADVOCACIA GERAL

Extfato Contrato n° 24/2016/ALE/RO
Processo Administrative n° 02462/2016-69

Contratante: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDONIA—ALE/RO

Contratada: LELIA MARIA CORREIA TELES

DO OBJETO: A LOCADORA da em iocagéo o imovel situado na

Rua Duque de Caxias n. 96—B, Bairro Arigoléndia, nesta cidade

de Porto Velho onde ja funciona 0 Departamento Médico e

Odontologico deste Poder, com construgao feita com vérios

comodos; O4 banheiros; Copa/cozinha; Sala administrativa;
Sala de fisioterapia; 06 Consuitérios; Outras sales; 03 deposi-

tos; sala de emergéncia.

D0 PRAZO: A Locagao vigoraré peio periodo de 12 (doze)
meses, a iniciar a partir do dia 01 de agosto de 2016, com

direito a renovaga‘o por periodos iguais e subsequentes, con-

forme interesse da LOCATARIA e anuéncia da LOCADORA, des-

de cumpridos es requisites determinados em lei.

Diério assinado digitalmente conforme Resoluoéo n° 211 de 9/05/2012. 0 respective arquivo digital
com certificaqéo encontra-se no sitio da Assembleia Legislativa de Rondenia ntigzum ai [elegy
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DO VALOR: Fica convencionado o valor do aluguel mensal em

R$ 5815,17 (cinco mil e oitocentos e quinze reais e dezessete

centavos), totalizando o contrato em R$ 69.782,04 (sessenta e

nove mil e setecentos e oitenta e dois reais e quatro centavos),

e seré pago mensalmente até 0 5° dia L'Jtil do més subsequente

ao vencido, media nte depésito bancérlo a ser realizado em conta

que devera’ ser indicada pela Locadora.

DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS: Parégrafo primeiro -

Consta no processo manifestagéo do Presidente e do ordenador

de Despesa, as fls. 02, bem como aviso da dispensa de Licita—

gao a fl. 65, e autorizagao para elaboraga'o do contrato a fl. 67.

Parégrafo segundo — O Contrato de locagao obedeceré ao dis-

posto na Lei Federal n. 8.666/93.

Paragrafo terceiro — O substrato do presente contrato encon-

tra-se consubstanciado na Nota de Empenho n. 2016NE01005,

no valor total de R$ 29.075,85 abrangendo 05 meses de agosto

a dezembro, devendo ser editada a complementaga’o da cober—

tura relativa ao préximo exerciclo.

Para’grafo quarto — As despesas decorrentes do presente con-

trato correrao a conta da seguinte programagao:
Nota de Empenho: 2016NE01005 — Programa de Trabalho:

01122102020620000 - Fonte de Recurso: 0100000000; - Natu-

reza da Despesa: 339036;

Parégrafo quinto - A cobertura do aluguel para o mes de agos-

to a dezembro é de R$ 29.075,85 devendo ser editada

complementagéo do empenha no exercicio seguinte para co-

bertura total do valor contratado.

DA DISPOSICOES GERAIS: E, por assim estarem justos e con-

tratados, assinam o presente, e para um 56 efeito, o qual seré

registrado as fls. 024 do Livro Especial de Contratos desta Ad-

vocacia Geral, impresso em trés vias de igual teor.

Porto Velho—RO, 22 dejulho de 2016.

Contratante: Assembleia'rLegislativa do Estado de Rondénia

Deputado Maura'o de Carvalho - Presidente

Arildo Lopes da Silva - Secretério-Geral

Contratada: Lelia Maria Correa Teles - CPF n. 106887812-68

Visto: Celso Ceccatto - Advogado-Geral

Extrato SEGUNDO TERMO ADITIVO A0 CONTRATO

N° 10/ALE/R0]2014

Processo Administrativo no 1223/2014-24

Contratante: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDONIA — ALE/R0

Contratada: Companhia das Aguas e Esgotos de Rondonia —

CAERD

DO OBJETC: 0 presente TERMO ADITIVO tern por objetivo a

PRORROGAQAO do Contrato n°. 10/ALE/R0/2014, referente a

prestagao de services de fornecimento de égua tratada e/ou

esgotamento sanitério, de acordo com os padr6es estabeleci-

dos no Decreto n° 4334/89, classificados na Categoria PCIblica,

conforme art. 8°, letra “c”.

DO PRAZO: Fica estabelecido para o presente TERMO

ADITIVO o prazo de 12 (doze) meses, a iniciar de 14 de agosto

de 2016 e ultimando-se em 13 de agosto de 2017.

DO VALOR: Para atender o presente TERMO ADITIVO, o pe-

rl’odo inicial mencionado em clausula anterior até 0 final do

corrente exercicio financeiro do ano de 2016, foi autorizado

despesa no valor total correspondente a R$ 40.000,00 (qua-

renta mil reais), conforme nota de empenho n°. 2016NE00059.

DOS RECU RSOS ORCAMENTARIOS: As despesas decorren—

tes do presente Termo Aditivo correréo a conta da seguinte

programagao: Fonte — 0100000000 - Evento — 400091 / UO —

1001 —

Programa de Trabalho — 01122102020620000 - Ele-

mento de Despesas — 339039 - Nota de Empenho - 2016NE00059

de 05/01/2016.

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 aditantes e

com visto o Senhor Advogado Geral desta Casa Legislativa, e

registrado as fls. 19 (dezenove) do Livro de Registro de Ter-

mos Aditivos do ano de 2016 da Advocacia Geral.

Porto Velho, 08 de agosto de 2016.

Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Rondénia

Deputado Mauro de Carvalho — Presidente

Arildo Lopes da Silva - Secretario-Geral

Contratada: Companhia das Aguas e Esgotos de Rondonia —

CAERD

Iacira Terezinha Rodrigues de Azamor

Diretor Presidente

Luciano Walério Lopes Carvalho - Diretor

Administrative e Financeiro

Mauro Berbarian - Diretor Técnico Operacional

Visto: Celso Ceccatto - Advogado—Geral

Diério assinado digitalmente conforme Resolugéo n° 211 de 9/05/2012. 0 respective arquivo digital
com certificaqao encontra-se no sitio da Assembleia Legislativa de Rondénia httg',[/www.al.[o.leg.p[


