
Assombioia logisiativa do Estado do Rondonia

CONTRATO N. 025lAG/ALEI2016

CELEBRAM ENTRE SI A ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA —

ALE/R0, E CLARO S/A, O PRESENJ'E
CONTRATO N°025, CONFORME PREGAO

ELETRONICO N° 015/2016ICPPIALEIRO E

PROCESSO N.° 1075/2016-62, PARA OS FINS

QUE ESPECIFICA.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA D0 ESTADO DE RONDONIA —

ALE/R0, Pessoa Juridica de Direito PL’Iinco, inscrita no CNPJ sob o n° 04.794.681/0001-68,
situado na Rua Major Amarantes, n° 390, Bairro Arigoléndia, nesta Capital, neste ato

representado por seu Presidente, Excelentissimo Sr. Deputado MAURO DE CARVALHO,
brasileiro, portador do RG n°. 287.641 SSP/RO e do CPF/MF n°. 220.095.402-63 e pelo
Secretério Geral ARILDO LOPES DA SILVA, brasiieiro, portador do RG n°. 19593991

SSP/SP e do CPF/MF n°. 299.056.482—91, ambos residentes e domiciliados nesta Cidade e

comarca de Porto Velho, Estado de Rondénia, doravante denominado CONTRATANTE, e a'

Empresa CLARO S/A, inscrita no CNPJ sob o n940.432.544/0001—47, com sede na Rua

Fiérida, n° 1970, Cidade Monoées, Séo Paulo - SP, doravante denominada CONTRATADA,
representada neste ato por seu representanie legal Senhor Joéo Eusébio Bezerra Neto

inscrito no CPF sob o n9—181.566.812-15 e' portador do RG n° 136.037 SSP/AC resolvem

celebrar o presente instrumenio, que tem por finalidade estabelecer os direitos e obrigagées
das partes na execuoéo contratual, de acordo com a legislagéo vigente, resultante do

procedimento licitatorio na modalidade de Pregéo Presencial n° 015l2016/CPP/ALE/RO, nos

termos do Parecer n° 319/AGIALEIROI2016, conforme Processo Administrativo n°

01075/2016-62, mediante as cla’usulas e condiooes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1. 1 O objeto do presente termo é a /Contratagao de Empresa de Telecomumcagoes
‘_ EspeCIaIIzadas para prestagao de servigo de comunicagao dedIcada para acesso aré‘ae

mundial de computadores — INTERNET —‘ na modalidade térrestresuportando)
aplicagoes TCPIIPcom a finalidade de atender as necessidadesda Assembleia Legislative
do Estado de ROndOnia pelo periodo de 12 (doze) meses, conforme especificagoes técnicas e

condigoes minuciosamente descritas nos Anexos do Edital de Pregao Eietronico n°

015/2016/ALE/RO, p rtes integrantes e inseparéveis do mesmo, que consiituem o Processo

n° 01075/2016-62%
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§ 1° - O servigo objeto deste contrato é de internet dedicada — Servigo de internet

comunicagao para acesso a rede mundial de computadores na modalidade lterrestre com

velocidade de 50 Mbps de internet dedicada.

§2° - Séo partes integrantes do presente Contrato, independente de sua transcrigéo, a

proposta da CONTRATADA, o edital de Pregao Eletrénico n° 015l2016lALE/R0

aoompanhado de seus anexos, e 05 demais elementos constantes do Processo n°

01075/2016-62.

CLAUSULA SEGUNDA — DO AMPARO LEGAL J

2.1. O respaldo juridico do presente contrato encontra—se consubstanciado na Lei Federal

8.666 de 21 de junho de 1993 e Processo Administrative n° 01075/2016-62, mediante

autorizagéo do Secretario Geral e Presidente desta Casa Legislative (fls.1071), bem como NE

n°2016NE00917 (fls.1076).

CLAUSULA TERCEIRA: DO VALOR DOS SERVICOS

3.1. O valor do presente contrato é de R$ 89.639.99 (oitenta e nove mil seiscentos e trinta e

.nove Vreais e noventa e nove centavos) que sera pago mensalmente, de acordo com os

servigos prestados, calculado pelos pregos unitario discriminados na tabela abaixo:
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Link per item)

Total Global

Anual ( Total

Instalagao + R$89.639,99
12xTotal

mensal)

CLAUSULA QUARTA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrao por conta dos recursos

consignados a Assembleia Legislativa do Estado de Rondénia, no corrente exercicio, por

conta da seguinte programagao: Programa atividade 01.122102020620000 —, elemento de

despesa 33.90.39 —a, Fonte de Recurso: 100 —- Recursos Préprios - 2016NE00917 no valor de

R$ 44.81999 (quarenta e quatro mil oitocentos e dezenove reais e noventa e nove centavos).

§ UNlCO Findando o presente exercicio financeiro, em havendo remanescente da Nota de

Empenho, o saldo devera ser cancelado por ocasiao do exercicio seguinte devera haver a

emisséo da complementagéo do Empenho.

CLAUSULA QUINTA: DA VIGENCIA

5.1. A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, iniciados da data de 1° de setembro de

2016 até 31 de agosto de 2017, podendo ser pror ogado conforme conveniéncia da

Administragao, como disposto no art. 57 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA SEXTA: DA EXECUCAO DO CONTRATO

6.1. A empresa Contratada deveré prestar servigos de comunicagao dedicada para acesso a

rede mundial de computadores - Internet — na modalidade terrestre via meio fisico em fibra

Optica a ser instalado na Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondénia e seus

anexos, de acordo com as velocidades discriminadas no Anexo i do Termo de Referéncia.

§1° — Este servigo devera estar disponivel 24 (vinte quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por

semana, garantindo indice de disponibilidade mensal de no minimo 99,35%.

§2° — Os servigos prestados deverao incluir for e, 'mento de hardware (roteadores), softwar

de gerenciamento e hardware de segurang::é‘%Cl

1
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CLAUSULA SETIMA: DO LOCAL DE ENTREGA/ INSTALAcAo ou PRESTAc/Ro
DE SERVICOS

7.1. Os locais de entrega/instalagéo e prestagao dos servigos previstos neste Contrato sao os

discriminados na tabela abaixo:

TABELA DE VELOCIDADES E ENDERECOS

Cidade
E

Tipo CPE

Tipoll
(roteador)

Enderego E
R MAJ AMARANTE 0390

ARIGOLANDEA

Service
‘

Qtd. Velocidade.

. Setor

Sede ALE-R0
‘

Internet
0

Porto Velho

CLAUSULA OITAVA: CARACTERfSTICAS TECNICAS DOS

SERVICOS/EQUIPAMENTOS

8.1. As caracteristicas técnicas dos servigos a serem prestados pela Contratada estao

discriminados no item 4 do Termo de Referéncia — Anexo I do Edital do Pregao Eletronico n°

015/2016 ALE/R0.

8.2 As caracteristicas minimas dos roteadores e equipamentos necessérios para a conexao a

Internet que serao fornecidos pela empresa Contratada estao discriminados no Anexo N do

Termo de Referéncia.

. CLAUSULA NONA: DA GARANTIA E D9 SUPORTE TE'CNICO

9.1. - O suporte técnico deveré ser prestado 24 (vinte e quatro) horas por die, 7 (sets) dias por

semana, durante todo o periodo de vigéncia do contrato e o atendimento devera ocorrer

imediatamentefi apés a abertura do chamado técnico, no qua! deveré ser fornecido um namero

de registro de Chamado técnico.

§1° - Para abertura de chamados a contratada devera disponibiiizar Help—Center com suporte
telefénico gratuito (0800) por todo o periodo de vigéncia contratual, comprometendo—se a

manter registros dos chamados constando a descrigao do problema.

§2° — Durante o periodo de garantia/vigéncia contratual, cabera a CONTRATADA a

manutengao preventiva e corretiva decorrente de erros ou falhas nos links e equipamentos por
ela fornecidos/instalados, sem énus adicional para a CONTRATANTE, desde que o erro ou

falha, comproyadamente,
nao seja derivado de falhas em especificagées fornecidas p

ALE/R0.
/..
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‘§3° - DUrante o periodo de garantia/vigéncia contratual, cabera a CONTRATADA efetuar

presencialmente testes de performance no link principal instalado na Sede da Assembleia.

Este teste devera ocorrer uma vez por més e em conjunto com a equipe técnica da

CONTRATANTE, onde devera ser emitido laudo pela CONTRATADA atestando a qualidade e

velocidade.

CLAUSULA DECIMA: DAS OBRIGACGES DA CONTRATADA

10,1. Séo responsabilidades da CONTRATADA:

a) Proceder e comportar—se de forma condizente com as normas da ALE/R0, bem como

manter a produtividade esperada pelo orgao, dentro dos volumes contratados

permitida as variagoes da Lei n° 8.666/1993.

Assumir, sob sua exclusiva responsabiiidade, todos os onus e obrigagoes reiacionadas

aos s'eus empregados, tais como: salarios, encargos sociais e trabalhistas, acidentes

de trabalho, instrumentos e equipamentos de trabalho necessarios, além de taxas,

impostos, que Ihe sejam imputaveis, inclusive com relagao a terceiros em decorréncia

da celebragao do contrato e da execugao dos servigos nele previstos;

Responsabilizar-se pela ineficiéncia aos servigos a serem prestados decorrentes de

faltas, paraiisagoes parciais ou totais de seus empregados;

I
A CONTRATADA se obriga a manter durante toda a execugao do CONTRATO, em

compatibilidade com as obrigagoes por ela assumidas, todas as condigoes de

habilitagao e quaiificagao exigida para a contratagao;

Orientar tecnicamente os profissionais indicados pela ALE/R0, fornecendo os

esclarecimentos necessaries;

Corrigir incorregoes nos servigos executados quando necessario, sem onus para a

CONTRATANTE;
'

Manter o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, materiaisnw/
pormenores, informagoes, especificagées técnicas e comerciais da outra parte, de qua
venha a ter conhecimento ou acesso, ou que Ihe venham a ser confiadas,

sejaffl
V/
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relacionados ou nao com a prestagéo dos servigos, objeto deste contrato, e nao

poderé, sob qualquer pretexto, reproduzir, divulgar, revelar ou dar conhecimento a

terceiros estranhos a esta contratagao, sob as penas da Lei, salvo em caso de quebra
de sigilo de telecomunicagées determinadas por autoridade judiciéria;

Responsabilizar—se por quaisquer acidentes na entrega, instalagao dos produtos

,contratos e execugao dos servigos, inclusive quanto as redes de servigos pUblicos, o

uso indevido de patentes, e ainda por fatos de que resultem as destruigoes ou

danificagoes dOS produtos contratados, estendendo—se essa responsabilidade ate’ a

assinatura do Distrato Contratual e a integral indenizagéo porventura devida a

terceiros;

A CONTRATADA devera realizar manutengao preventiva e corretiva dos

equipamentos envolvidos, garantindo o pleno funcionamento dos servigos envolvidos

no escopo deste Termo de Referéncia.

Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus

empregados, .terceiros ou a CONTRATANTE, em razao de acidentes ou de agao, ou

de omissao, dolosa ou culposa, de prepostos da detentora ou de quem em seu nome

agir;

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DAS OBRIGACéES DA CONTRANTE

_11.1. A CONTRANTE obriga—se a:

a)

/

rApc’>s a entrega da solicitagao de servigos, a CONTRATANTE compromete-se

apropiciar todas as facilidades indispensaveis a boa execugao das obrigagoes

contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados e prepostos ou

representantes da CONTRATADA as dependéncias da ALE/R0;

Acompanhar e fiscalizar os servigos que compoem o objeto do contrato, por meio de

representante da CONTRATANTE, designado pela Diregao Geral, nos termos do art.

67 da Lei n° 8.666/1993;

fl
Efetuar os pagamentos nas condigoes e pregos pactuados;%7 f
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d) Rejeitar, no todo ou em parte, os servigos e materiais entregues em desacordo com as

obrigagoes assumidas pela CONTRATADA;

e) Acompanhar o trabalho da CONTRATADA, verificando se esta de acordo com os

padroes estabelecidos.

f) Comunicar a CONTRATADA, o mais prontamente possivel, qualquer anormalidade

observada na prestaoao dos servigos;

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DAS OBRIGACGES SOCIAIS COMERCIAIS E
'

'

FISCAIS

12.1 Cabera ao CONTRATADO, ainda:

» a) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigagoes
sociais previstos na legislaoao social e trabalhista em vigor, obrigando—se a saldé-los

na época propria,. vez que os seus empregados nao manterao nenhum vinculo

empregaticio com o CONTRATANTE

b) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagoes
estabelecidas na legislagao especifica de acidentes do trabalho, quando, em

ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados no decorrer do

fornecimento e do desempenho dos servigos ou em conexao com eles, ainda que

acontecido em dependéncia do CONTRATANTE;

V c) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da

execuoéo deste contrato.

d) A inadimpléncia do CONTRATADO, com referéncia aos encargos estabelecidos nesta

clausula, nao transfere a Administragao do CONTRATANTE a responsabilidade por

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

CONTRATADO renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou

passiva, com o CONTRATANTE

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DA FISCALIZAcAo E ACOMPANHAMENTO

13.1.' Durante a vigéncia do contrato, a execugao do servioo sera acompanhada e fiscalizada

pelo CONTRATANTE mediante servidor ecialmente designado para esse fim, nos termo

do artigo 67 da Lei Federal 8666/93/7fip

Pégina 7
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§1°- Executado o Contrato, o seu objeto sera recebido conforme disposto no inciso I, allneas

‘a‘
”

e“b” e § 3° do artigo 73, e inciso III e paragrafo unico, do artigo 74, da Lei Federal n°

8. 666/93
(Licitagoes

e Contratos Administrativos).

§2° — A ALE—R0 nomearé Gestor (es) e fiscais, para executar a fiscalizagéo do contrato

resultantes desta Licitagéo e registrar em relatorio todas as ocorréncias, deficiéncias,

irregularidades ou falhas porventura observadas na execugao dos servigos e terao poderes,
entre outros, para notificar a contratada, objetivando sua imediata corregéo

CLAUSULA DECIMA QUARTA: PENALIDADES

14.1. Quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, nao celebrar o

instrumento de contrato, deixar de entregar documentagao exigida para o certame, apresentar

documentagéo falsa, ensejar o retardamento da execugéo de seu objeto, néo mantiver a

proposta, falhar ou fraudar na execugéo do contrato, comportar—se de modo inidéneo ou

cometer fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, ficaré impedido de Iicitar e contratar

com a Administragéo e sera descredenciado do Cadastro de Fornecedores do Contratante,

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e das demais

cominagoes legais.

§1° — Pela inexecugéo total ou parcial do contrato a Administragéo podera, garantida a prévia

defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangoes:
l. adverténcia;
ll. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecugao total.

Ill. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de

inexecugéo parcial. I

IV. suspensao temporaria de participagéo em licitagao e impedimento de contratar com a

Administragéo, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

V. declaragao de inidoneidade para Iicitar ou contratar com a Administragao PI’Jblica

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja promovida a

reabilitagéo p'erante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que seré concedida

sempre que o contratado ressarcir a Administraoéo pelos prejuizos resultantes e apés
decorrido o prazo da sangéo aplicada com base no inciso anterior.

§2° As sangoes previstas nos incisos I, IV e V desta clausula poderao ser aplicadas

juntamente com a dos incisos ll 6 III faculta a defesa prévia do interessado, no respectivo

processo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis.
’

'

//,
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§3° -> Aplicada a sangao estabelecida no inciso V desta clausula sera facultada a defesa do

interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a

reabilitagao' ser requerida apés 2 (dois) anos de sua aplicagéo.

§4° '— A Contratada estaré sujeita, ainda, a multa sobre o valor contratado, nos seguintes
percentuais:

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

atraso na execugao do objeto do contrato ou na substituigao de bens ou servigos, ou ainda,

por ocorréncia de descumprimento contratual (quando sua expectativa de solugao também for

auferida em horas), limitado a 10% (dez por cento);

ll.
'

nas hipéteses em que o atraso no adimplemento das obrigagoes seja medido em dias,
‘

aplicar—se—é mora de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) ao dia sobre o valor da fatura,
limitado a 10% (dez por cento);

lll. em caso de reincidéncia no atraso de que trata os incisos “l” e “II”, a partir da 3a

(terceira) vez, podera ser aplicada a sangéo disposta no inciso ||| da clausula anterior

concomitantes e sem prejuizo de outras cominagées;

IV. caso as multas apliCadas ultrapassem os limites fixados nos incisos “l” e “ll", podera
ser aplicada a sangéo do inciso ll da clausula anterior, concomitantes e sem prejuizo de outras

cominagées;

§5° — A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo

estabelecido pela Administragéo, caracteriza o descumprimento total da obrigagao assumida,

sujeitando—o a aplicagao de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.

§6° — A multa, eventualmente imposta a Contratada, sera automaticamente descontada da

fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més. Caso a

contratada néo tenha nenhum valor a receber desta Administragao, ser—lhe—é concedido o

prazo de 05 (since) dias Uteis, contados de sua intimagéo, para efetuar o pagamento da multa.

Apés esse prazo, nao sendo efetuado o pagamento, seus dados serao encaminhados ao

Orgao competente para que seja inscrita na divida ativa, podendo, ainda a Administragao
proceder a cobranga judicial da multa.

§7° — As multas previstas‘nesta segao nao eximem a adjudicataria ou contratada da reparagao
dos eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar a Administragao//

, c0ntratante.

§8° — Além das penalidades citadas, a Iicitante vencedora ficara sujeita, ainda, ao

cancelamento de sua inscrigéo no cadastro de

fornecedoWa administragao

pUblica/Z/QI
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.

estadual e, no que couberem as demais penalidades referidas no capitulo V da Lei n° 8.666/93,

especialmente aquela prevista no art. 93.

'§9° -“Comprovando o impedimento ou‘ reconhecida forca maior, devidamente justificado e

aceito pela administracao da ALE/R0, a Iicitante vencedora ficaré isenta das penalidades
acima mencionadas.

§10° — As sancées de adverténcia e de impedimento de licitar e contratar com a administracao
da ALE/RO, podera ser aplicado a licitante vencedora juntamente com as de multa,
descontando—se dos pagamentos a serem efetuados.

, '§11° - As empresas punidas com impedimento de Iicitar e contratar com ALE/RO ou que

sejamv declaradas inidoneas para licitar e contratar com a Administracao PL’Jblica serao

incluidas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracao
PUblica Estadual — CAGEFIMP.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DAS CONDICéES E FORMAS DE PAGAMENTO

15.1. As faturas/notas fiscais deverao ser entregues e protocoladas na Sede da

CONTRATANTE com o minimo de 20 (vinte) dias da data do vencimento.

§1° - Os pa'gamentos serao efetuados mensalmente, apos o recebimento da nota fiscal/fatura

constando uma L’Inica fatura mensal do total gasto com 03 services contratados,

acompanhados, de relacao em ordem crescente numérica dos nomeros dos acessos, com a

utilizacao de services e valor de cada link, mediante autenticacao de codigo de barras, na data

de vencimento. e apés a atestacao pelo Gestor do Contreyo, da Fatura/Nota Fiscal, aplicadas
as retencées legals.

§2° - A CONTRATANTE nao se obriga a efetuar o pagamento de Faturas/Notas Fiscais

apresentada em desacordo com os valores constantes de sua proposta de precos, ou que

Contenham rasuras ou erros materiais;

§3° - A CONTRATADA apresentara junto com a Nota Fiscal discriminativa da execucao do

objeto do presente Contrato, comprovantes de pagamento dos empregados relativos ao més

vencido e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais, bem como a quitacao
de impostos e taxas que porventura incidam sobre a presente contratacéo.

§4° — Para fazer jus ao pagamento, a CONTRATADA devera manter, durante toda a vigéncia 37
V do contrato, as mesmas condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacéo, quanto a 2%;
regularidade fiscal e trabalhista, sob pena de aplicagéo de penalidades e rescisao contratual.

Major Amarante 390 Arigoléndia PortoVelholRO.
Cap; 76.801—911 69 32162816 www.ale.ro.gov.br

Unidos com o Povo
Assembleia Legislative! de Rondénia



Assembleia. Legislativa do Estado do Rondonia

§5° - Nenhum pagamento seré efetuado a CONTRATADA, enquanto estiver pendente de

liquidagao qualquer obrigagao financeira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou
’

inadimpléncia, sem que isso gere direito a reajustamento de pregos.

§6° '- O aceite/aprovagao dos ser'vigos pelo orgao licitante nao exclui a responsabilidade civil

do fo'rnecedor por vicios de qualidade ou disparidades com as especificagoes estabelecidas

no Termo de Referéncia, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao orgao licitante as

faculdades previstas no art. 18 da Lei nO 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DO REAJUSTE E ATUALIZACAO MONETARIA

16.1. Os prevgos seréo fixos e irreajustaveis no periodo inferior a 12 (doze) meses, de acordo

corn '0 § 1° do Art. 2° da Lei Federal n° 10.192, de 14/02/2001, podendo ser reajustado, apés o

referido periodo, devendo ser utilizado como indice de reajuste o IGP—DI.

§ UNlCO Na hipétese de atraso no pagamento das notas fiscais/faturas, os seus valores

serao corrigidos monetariamente, a partir da data de inicio do inadimplemento até a data do

efetivo pagamento, de acordo com o IGP-Dl, ainda, acrescido de multa de 2% sobre o valor da

fatura no mes de atraso e juros de mora na ordem de 1% a0 més, sobre o valor atualizado.

“CLAUSULA DECIMA SE’TIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

17.1 Este contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 65, da Lei n° 8. 666/93,
desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a aprgsentagao das devidas justificativas,
adequadas as condigoes do Termo de Referéncia

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DA RESCISAO

18.1 A inexecugéo total ou parcial deste contrato enseja a possibilidade de sua rescisao, a

critério da Administragao, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

§1° —~ A rescisao deste contrato sera formalmente motivada nos autos do processo,

assegurado o contraditorio‘e a ampla defesa, e poderé ser:

|. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragao, nos casos enumerados nos
7

‘

incisos | a Xll e XVll do artigo 78 da Lei m n ionada, notificando——se 0 CONTRATADO com a/.'antecedéncia minima de 30 (trinta) dias;
~’
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||. Amigével, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo Iicitatério, desde

que haja conveniéncia para a Administragéo;

HI. Judicial, nos _termos da legislagéo vigente sobre a matéria.

'§2° — A reécisao administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagao escrita e

fundamentada da autoridade competente.

§3° — O CONTRATADO reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisao

Administrativa prevista no at. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

CLAUSULA DECIMA NONA: DO FORO

19.1, - As partes elegem o foro da Comarca de Porto Velho, Estado de Rondonia, para dirimir

_

as dl’Jvidas ou omissoes oriundas do presente Contrato que nao possam ser dirimidas

administrativamente, renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLAUSULA VIGESIMA: DAS DISPOSICGES FINAIS

20.1. E', para firmeza e validade do que foi pactuado, é lavrado o presente Contrato em 03

(trés) vias de igual teor ,e forma, o qual depois de Iido e achado conforme, é assinado pelos
contraentes, e registrado as fls 25 do Livro de Registros d- u tos do ano de 2016 da

Advocacia Geral da ALE/R0

v—f

[TRATANTE'

,

' ‘
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VIsto: é
"
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—_

N° 142 I I P593084

vos da Lei n0 1064, de 16 de abril de 2002 que Dispoe sobre a

redugéo da base de célculo nas operagoes internas com veicu-

los automotores novos, e da outras providéncias”; 427/16 — M

110 que “Altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei n°

688, de 27 de dezembro de 1996, altera dispositivo da Lei no

912, de 12 dejulho de 2000, e revoga dispositivos da Lei n0

1558, de 26 de dezembro de 2005”; 432/16 -— M 117 que “Alte-

ra o Anexo IV da Lei n° 1386, de 14 de setembro de 2004 que

Altera, acrescenta e modifica dispositivos das Leis n0 1067 e n0

1068, de 19 de abril de 2002, e dé outras providéncias”; 440/

16 — M 137 que “Dispoe sobre a criagao do Programa de Assis-

téncia a vitima' e a testemunhas Ameagadas no Estado de

Rondonia — PROVITA/RO, de seu Conselho Deliberativo e dé

outras providéncias", com emenda; 454/16 — M 157 que “Insti-

tui a Politica Estadual de Fomento a Economia Solida’ria no Es—

tado de Rondonia — PEFESRO, cria o Conselho Estadual de Eco-

nomia Solidéria e dé outras providéncias"; 459/16 — M 160 que

“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por

superévitfinanceiro até o montante de R$ 676.705,54 em fa-

vor da unidade orgamentéria Fundo Especial de Protegao
Ambiental — FEPRAM”; Projeto de Lei n° 443/16 de autoria do

Deputado Saulo Moreira que “Declara de utilidade p0blica a

Associaga'o Comunitaria da Radio FM dos Amigos de Alto Para-

I'so — ACAAP, no municipio de Alto Paral'so”; Projeto de Lei nO

460/16 de autoria dos Deputados Maurao de Carvalho e Lazinho

da Fetagro que “Altera a redagao da ementa e dos artigos 1°,
4° e 5° da Lei n0 2482, de 26 de maio de 2011, alterada pela
Lei n0 3791, de 25 de abril de 2016”. Nada mais havendo a

tratar, e antes de encerrar a presente sessao, o Senhor Presi-

dente comunicou realizagao de sessao solene no dia 18 de

agosto, de autoria do Deputado Jesuino Boabaid, as 09:00 ho-

ras, para entrega de votos de iouvor; realizagao de audiéncia

pi’iblica, no dia 18 de agosto, de autoria do Deputado Léo Moraes,
as 15:00 horas, para discutir sobre a regularizagao fundiéria

do Bairro Aparecida; e sessao solene no dia 19 de agosto, de

autoria do Deputado Ribamar Araiiijo, as 09:00 horas, em ho-

menagem ao dia do DeMolay; e convocou sessao ordinéria para

0 dia 23 de agosto, no horario regimental, as 15:00 horas.

Para constar, o Secreta’rio da sessao determinou a Iavratura

desta ata, que apos lida e aprovada seré devidamente assina—

da pelo Presidente e Secretaries da sessao. Plenério das Deli-

beragoes, as vinte horas e quarenta minutos do dia dezesseis

de agosto do ano dois mil e dezesseis.

ADVOCACIA GERAL

Extrato Contrato n° 025/AG/ALE/ 2016

Processo Administrative N° Conforme Pregao Eletrénico
No 015/2016/CPP/ALE/RO e Processo N.° 1075/2016-62

Contratante: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDONIA—ALE/RO
Contratada: CLARO S/A

DO OBJEl'O: 1.1 O objeto do presente termo é a Contratagao
de Empresa de Telecomunicagoes Especializadas para presta-

950 de service de comunicagéo dedicada para acesso a rede

mundial de computadores
— INTERNET — na modalidade ter-

restre suportando aplicagoes TCP/IP, com a finalidade de aten-

der as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de

Rondonia pelo periodo de 12 (doze) meses, conforme

especificagoes técnicas e condigoes minuciosamente descri-

tas nos Anexos do Edital de Pregao Eletronico n° 015/2016/

ALE/R0, partes integra ntes e inseparaveis do mesmo, que cons-

tituem o Processo n° 01075/2016-62.

DO PRAZO: 5.1. A vigéncia do contrato seré de 12 (doze)

meses, iniciados da data de 1° de setembro de 2016 até 31 de

agosto de 2017, podendo ser prorrogado conforme conveni-

éncia da Administragao, como disposto no art. 57 da Lei Fede-

ral n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

DO VALOR: 3.1. O valor do presente contrato é de R$

89.639,99 (oitenta e nove mil seiscentos e trinta e nove reais

e noventa e nove centavos) que seré pago mensalmente, de

acordo com os servigos prestados, calculado pelos pregos uni-

tério discriminados na tabela abaixo:

DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS: 4.1. As despesas decor-

rentes do presente Contrato correrao por conta dos recursos

consignados a Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia,
no corrente exercicio, por conta da seguinte programagao:

Programa atividade 01.122102020620000 —, elemento de

despesa 33.90.39 —a, Fonte de Recurso: 100 — Recursos Propri-
os - 2016NE00917 no valor de R$ 44.819,99 (quarenta e qua-

tro mil oitocentos e dezenove reais e noventa e nove centa-

vos).

§ UNICO lindando o presente exercicio financeiro, em haven-

do remanescente da Nota de Empenho, o saldo deveré ser

cancelado por ocasiao do exercicio seguinte deveré haver a

emissao da complementagao do Empenho.

20.1. E, para flrmeza e validade do que foi pactuado, é Iavra-

do 0 presente Contrato em 03 (trés) vias de igual teor e for-

ma, 0 qual depois de lido e achado conforme, é assinado pe-

los contraentes, e registrado as fls 25 do Livro de Registros de

Contratos do ano de 2016 da Advocacia Geral da ALE/R0
Porto Velho/RO, 01 de agosto de 2016.

Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Rondénia

Deputado Mauréo de Carvalho — Presidente

Arildo Lopes da Silva — Secretério—Geral

Contratada: Claro S/A

Joao Eusébio Bezerra Neto — Representante Legal

Visto: Celso Ceccatto - Advogado Geral ALE/R0

Diério assinado digitalmente conforme Resoluoao n° 211 de 9/05/2012. Q respectivo arquivo digital
com certificaoéo encontra-se no sitio da Assembleia Legislativa de Rondonla http://wwwglm legbr


