
Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia

CONTRATO N. 028/AG/ALE/2016

CELEBRAM ENTRE s1 A ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA —

ALE/R0, E EMPRESA TCA-TECNICA EM

CONSTRUCOES EIRELI-ME, PARA os FINS

QUE ESPECIFICA.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDONIA — ALE/R0, Pessoa Juridica de Direito Pfiblico, inscrita no CNPJ sob o no

04.794.681/0001-68, situado na Rua Major Amarantes, n° 390, Bairro Arigolandia, 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, brasileiro, 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 Rondonia, doravante

denominado CONTRATANTE, e a Empresa TCA-TECNICA EM CONSTRUCOES
EIRELI-ME, inscrita no CNPJ (MP) sob o n° 05.785.480/0001-67, estabelecida na cidade

do Porto Velho - RO, a Av. Abuna, n° 779, Bairro Olaria— CEP: 76.801-293, neste ato

representada pelo Sr. IGOR SIMOES DA SILVA, representante legal da empresa, inserto

no CPF: 781.476.542-00 e RG: 714.623 SSP/RO, firmam o presente contrato de prestaeao
de servigos, tendo em Vista 0 constante e decidido no Processo Administrativo n°

12.380/2015-46, em consequéncia da licitagao n modalidade Pregao Eletronico n°

022/2015/CPP/ALE/RO, homologada em 25 de novembro de 2015 por despacho exarado

a fl. 301 do Processo, nos termos da Lei n° 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto n°

3.555/2000, Resoluoao ALE 152/2007, Decreto n° 7.892/2013, Lei n° 8.666/93, aplicada
subsidiariamente, as quais as partes se sujeitam, inclusive para os casos omissos, e ainda

mediante as clausulas e condieoes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem como objeto a contratagfio de empresa especializada em

fornecimento eLinstalggijo de rgesso acartonado,,bancfladasdygesso e fgrro de gessoh
inclusive com fornecimento de toda mfio de obra, conforme as oondiooes estabelecidas

no Termo de Referéncia.

Parégrafo finico. A presente contratagao obedeceré ao estipulado neste Contrato, bem

como as disposieoes constantes dos documentos a seguir enumerados, que integram o
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia

CONTRATO N. 028/AG/ALE/2016

CELEBRAM ENTRE SI A ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA —

ALE/R0, E EMPRESA TCA-TECNICA EM

CONSTRUCOES EIRELI—ME, PARA OS FINS

QUE ESPECIFICA.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDONIA — ALE/R0, Pessoa Juridica de Direito Pfiblico, inscrita no CNPJ sob o n”

04.794.681/0001-68, situado na Rua Major Amarantes, n° 390, Bairro Arigolandia, 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 Secretario Geral ARILDO LOPES DA SILVA, brasileiro, 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 TCA-TECNICA EM CONSTRUCOES
EIRELI-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 05.785.480/0001-67, estabelecida na cidade

de Porto Velho - RO, a Av. Abuna, n° 779, Bairro Olaria— CEP: 76.801-293, neste ato

representada pelo Sr. IGOR SIMCES DA SILVA, representante legal da empresa, inserto

no CPF: 781.476.542-00 e RG: 714.623 SSP/RO, firmam o presente contrato de prestaeao
de servieos, tendo em vista 0 constante e decidido no Processo Administrativo n°

12.380/2015-46, em consequéncia da licitagao n modalidade Pregao Eletrénico n°

022/2015/CPP/ALE/RO, homologada em 25 de novembro de 2015 por despacho exarado

a H. 301 do Processo, nos termos da Lei n° 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto n°

3.555/2000, Resoluoao ALE 152/2007, Decreto n° 7.892/2013, Lei n° 8.666/93, aplicada
subsidiariamente, as quais as partes se sujeitam, inclusive para os casos omissos, e ainda

mediante as clausulas e condieoes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

l. 1 O presente contrato tem como objeto a contrataefio de empresa especializada em

fornecimento eLnstailaeéjo de gesso acartonado,bancadas de gesso e fgrro de gesso,

inclusive com fornecimento de toda mao de obra, conformeas condiooes estabelecidas

no Termo de Referencia.

Parégrafo finico. A presente contrataoao obedecera ao estipulado neste Contrato, bem

come as disposiqoes constantes dos documentos a seguir enumerados, que integram o
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondonja

Processo Administrative n°KV12380/2015-46:\Vda Assembleia Legislativa do Estado de

Rondénia e que, independentemEfitede transcriéjfio, fazem parte integrante e complementar

deste Contrato:

a) Edital do Pregiio Eletrfinico n° 022/2015/CPP/ALE/RO e seus anexos;

_b) Proposta de Preoos apresentada pela Contratada.

CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR DOS SERVICOS E DO PAGAMENTO l

2.1 - O valor total do presente Contrato é de R$ 304.525,55 (trezentos e quatro mil,

quinhentos e Vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), referente a 12 (doze) meses,

sendo que os servigos a serem executado 350 OS descritos na tabela abaixo extraido do saldo

remanescente da Ata de Registro de Pregos n° 023/2015/ALE-RO (H. 303).

Parade de Gesso Acartonado, lipo Drywall, montadas e completamenle
acabadas, emassadas, (2 deméos), lixadas e pintadas 2 deméos de tinta

acrilica semi~brilho, estruturadas em perfis de ago zincado, com 10 cm de

1 espessura com propriedades de isolamento ecostico, contendo M2 1000 PLACO 154,50 154.500,00 736,33 113768.99
internamenle manta de 15 de rocha de 50 mm de espessura e 32 kgflmz,

. inclusive eletrodutos e interruptores imbutidos. Incluindo a retirada e

materials necessaries para instalagéo.
Fomecimento e instalaqéo de Bancada de Gesso Acartonado, montadas

e completamente acabadas, e massadas (2 deméos). lixadas e pintadas 2

2 deméos de tinta acrilica semi-bn'lho, estruturadas emperfis de ago M2 465 PLACO 250.00 11625000 241,37 60.342,50
zincado e completamente resistentes, para a utilizagéo de computadores
orusuérios.

Fomecimento e instalaqéo de forro de Gesso Acartonado, com instalagéo
inclusa a relira e materiais necessérios para instalagéo, completament

3 acabado. Emassado (2 deméos), Iixadas e pintadas 2 deméos de tint M2 1.600 PLACO 43,75 70.00000 1597,03 69.87006
acrilica semi-brilho. Com espaeo para a colocaqéo de luminérias

(conforme projelo em anexo)
Fomecimenlo e instalagéo de porta laminada , espessura 35mm e I
dimenséo 0.90x2.10m, com revestimento em laminado melaminico

LOTE‘UNIICO‘
4

texturado, incluindo requadro batenle, fechadura e dobradiga e todos os
Und 156 EUCATEX 350’00 54'600’00 141 49‘350’00

acessérios necessaries para seu devido funcionamento.

5
Recuperaqao de Forro de Gesso Acartonado, Inclusa a mao de obra e

M1 320 PLACO 35,00 11'200‘00 320 ”200,00
materials necessaries.

| TOTAL | 30452555

Parégrafo Primeiro ~ ao valor do contrato estao incluidas todas as despesas ordinarias

diretas e indiretas decorrentes da execuoéo contratual, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais incidentes, e outros

necessarios ao cumprimento do objeto contratado.

Parégrafo Segundo —- os pregos inicialmente contratados poderao ser reajustados quando
comprovadas as ocorréncias de situagoes previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, conforme

previsto no item 15.1 do Termo de Referéncia (fl. 157 -— Vol. I). {7

Paragrafo 'Terceiro '— Quanto a repactuaoao de prego, deveré observar ao estabelecido M
Edital e termo de referéncia constante nos autos.
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondénia

2.2 - O pagamento sera efetuado mediante a apresentacao de Notas Fiscais/Faturas,
emitidas em moeda corrente Nacional, correspondente aos servicos efetivamente entregues
e aceitos, apos atestada pela comissao especialmente designada para recebimento dos

servicos e de conformidade ao discriminado na proposta da contratada.

2.3 — Sera efetuado o pagamento ern até 10 (dez) dias uteis, a contar do recebimento da

Nota Fiscal de Prestacao de Servicos, na conta indicada (Banco do Brasil, agencia 3231-X,
Conta Corrente 31402—1). A nota Fiscal devera conter preco unitario e o valor total. Devera

conter, tambe’m, nome do banco, codigo da agéncia e o numero da conta corrente da

empresa, para efeito dc pagamento.
2.4 - O pagamento sera procedido pre'Via verificacao da regularidade fiscal do fornecedor

no SICAF ou possuir as pertinentes certidoes comprobatérias de situacao regular perante a

Fazenda Federal, Estadual, Municipal, Seguro Social 6 Fundo de Garantia por Tempo de
1

Servico (FGTS).
2.5- No caso de incorrecao nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal de

Prestacao de Servicos, serao os mesmos restitu1dos a adjudicataria para as correcoes

necessarias, nao respondendo a Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia por

quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidacao dos pagamentos correspondentes e

o prazo de pagamento sera contado da data de representacao do documento corretamente

preenchido.
2.6 - Em cumprimento ao disposto no Art. 64, da Lei n° 9.430, de 27/12/96, Lei nO 9.718,
de 27/ 11/98, e lN/CONJUNTA n° 294, de 04 de fevcreiro 2003, sera retido na fonte, o

lmposto sobre a Renda da Pessoa Juridica IRPJ, bem assim a contribuicao sobre o lucro

_ liquido, a Contribuicao para a seguridade Social - COFINS e a contribuicao para o

PIS/PASEP, sobre os pagamentos que efetuar a CONTRATADA, se esta nao apresentar

copia do Termo de Opcao do Simples Nacional, de que trata a Instrucao Norrcatl'va SRF n°

608, de 09 dejaneiro de 2006. ’

Parégrafo Primeiro — Qualquer alteracao nos dados bancarios devera ser comunicada a

ALE, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade do contratado os prejuizos
decorrentes de pagamentos incorretos deVido a falta de informacao.

Paragraf0”’Segundo - O pagarnento efetuado pela ALE nao isenta a contratada de suas

obrigacoes e responsabilidades assumidas.

CLAUSULA TERCEIRA — DO AMPARO LEGAL l

3.1.0 respaldo juridico do presente contrato encontra—se consubstanciado na Lei Federal

8666 de 21 de junho de 1993 e Processo Administrativo no 12380/2015-46, bem como

autorizacao do Secretario Geral e Presidente desta Casa Legislativa (HS.487) e Nota de%
Empenho n°2016NE1032 (fls.495 a 497).
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia

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 Rondonia, no corrente exercicio, por

conta da seguinte programaeao: Programa de Trabalho 01.122.1020.2062.0000 —, elemento

de despesa 33.90.39 —, Fonte de Recurso: 0100000000 — Empenho 2016NE01032 no valor

de R$ 304.525,55 (trezentos e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e

cinco centavos).

Paragrafo Primeiro — Para atender o objeto do contrato foi emitida Nota de Empenho do

valor de R$ 304.525,55 (trezentos e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta
e cinco centavos), em havendo remanescente da Nota de Empenho, o saldo deveré ser

cancelado e por ocasiao do exercicio seguinte devera haver a emissao da complementaeao
do Empenho, caso nao seja utilizado em sua totalidade.

CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCIA

5.1. A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, iniciado a partir do dia 01 de setembro

de 2016, podendo ser prorrogado conforme conveniéncia da Administraeao, por igual

periodo até o limite estabelecido no art. 57 da Lei Federal n° 8.666/93.

Parégrafo Unico — A prorrogaeao do prazo de Vigéncia do contrato ficara condicionada a

avaliaeao da qualidade dos servieos prestados, através da manifestaeao do gestor do

contrato.
‘

CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA J

6.1. A CONTRATADA se obriga a manter, durant toda a execugao do contrato, em

compatibilidade com as obrigaeoes por ela assumidas, todas as condieoes de habilitaeao e

qualificaefio exigidas na licitaeao, bem como:

I — Fornecer/executar o objeto do contrato de acordo corn as especificaeoes do Termo de

Referéneia
.— ANEXO I, n50 se admitindo quaisquer modificaeoes sem a prévia

autorizaefio da ALE;
II - Fornecer aos seus empregados uniformes adequados a sua especificidade de trabalho,
bem como os crachas de identificagao, de uso obrigatorio para o acesso as dependéncias da

Contratada;
III - Entregar os objetos'instalados em conformidade do estabelecido no Termo de

Referéncia, livres de qualquer onus, como despesas de fretes, mao de obra, impostos e

todas as demais despesas necessarias para concretizaeao dos servieos; 7

IV - Efetuar o pagamento de seguros, encargos fiscais, sociais e trabalhistas, bem comoflgfl
quaisquer despesas diretas e ou indiretas relacionadas com a execugao deste contrato;

V - Comunicar a0 fiscal todas as ocorréncias verificadas na execueao dos servieos;

fl
flfl—WM‘N
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia

VI — Cumprir a legislacao trabalhista e previdenciaria, efetuando as anotacoes nas carteiras

de trabalho, inclusive quanto a categoria profissional a ser exercida;
VII - Manter disciplina nos locais dos servicos e retirar e substituir, imediatamente, o

empregado com conduta inconveniente;
VIII - Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado ao patrimonio do Contratante

'ou de terceiros, decorr'ente da execucao dos servicos contratados;
IX — Indicar formalmente preposto, responsavel pelo gerenciamento dos servicos,
devidamente credenciado, sem onus para a Administracao;
X - No ato da entrega dos produtos e servicos contratados a empresa nomearé um preposto

que responda pela mesma, para acompanhar a conferencia e aceitacao dos servicos;
XI - Comunicar a0 Contratante, por escrito, quando verificar condicoes inadequadas ou a

iminéncia de fatos que possam prejudicar a execucao do contrato;

XII - Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca (Equipamento de Protecao
Individual EPl's) necessarios e de excelente qualidade, consoante especificacoes e

determinacoes recomendadas pelos orgaos técnicos competentes, responsabilizando—se
integralmente pela supervisao de sua correta utilizacao por seus empregados.
XIII - Responsabilizarem-se por quaisquer acidentes que venharn a serem vitimados os seus

empregados, em atividade nas dependéncias do ALE/R0, quando em servico, por tudo

quanto as leis trabalhistas e previdenciarias Ihes assegurem e pelas demais exigéncias legais

para o exercicio das suas atividades;
XIX - Assumir toda a responsabilidade no que se refere aos seus empregados, fornecendo

vale-alimentacao, vale-transporte e demais obrigacoes trabalhistas, isentando o ALE/R0 de

qualquer responsabilidade solidaria e subsidiaria;
XX - Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus

empregados ou preposto, inclusive por omissao destes, ao Contratante ou a terceiros, nas

dependéncias do ALE/R0; ’

XXI — Manter durante toda a vigéncia do Registro de Preco as condicoes de habilitacao para

contratar com a Administracao Publica, apresentando, sempre que exigido os comprovantes
de regularidade fiscal.

XXI _- Inicia‘r a execucao de cada etapa dos servicos, a partir da Ordern de Servico emitida

pelo servidor responsavel pela fiscalizacao do contrato.

XXII - A Contratada devera, durante a execucao dos servicos, manter os locais de trabalho

limpos, desobstruidos e sinalizados de forma a mic causar transtornos a rotina

administrativa do Contratante, devendo sempre retirar as sobras de material apos cada final

de expediente.
XXIII - A Contratada ficara obrigada a executar os servicos especiflcados neste Termo de

Referéncia, item 4, conforme layout a ser apresentado pela Contratante, nao se admitindo

%quaisquer modificacoes sem a prévia autorizacao da fiscalizacao. Os servicos mente

Fagin 5 de 8
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serao considerados executados apos o te’rmino de todas as etapas, a retirada dos entulhos, a

reconstituigao das partes danificadas, se for o caso, e a completa limpeza das areas afetadas.

XXIV - A Contratada devera comunicar a Contratante quaisquer irregularidades

relacionadas com a execugao dos servigos.
XXV - A Contratante devera reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou

em parte, 0 objeto contratado em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreeoes
resultantes da execugao ou de materiais empregados.
XXVI — Os servigos serao'executados por mao—de-obra qualificada e deverao obedecer

rigorosamente as instrugoes contidas nas especificagoes, bem como as contidas nas

disposieoes cabiveis e as normas e métodos da ABNTA.

XXVII - As especificaeoes servem de base exclusiva do tipo de definieao técnica dos

materiais e seu modo de assentamento, a serem usados nos locais determinados atrave’s de

Ordens de Servigo. ,

XXVIII - Providenciar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a corregao das deficiéncias

apontadas pela fiscalizaeao, quando da execueao dos servieos.
XXIX - Fornecer Nota Fiscal acompanhado dos relatérios de servieo executados e dos

materiais fornecidos, com especificaeoes e quantidade rigorosamente idénticas aos

descriminados neste Termo de Referéncia, devidamente com aceite do fiscal do contrato.

XXX- Cumprir as demais obrigaeoes constantes do Termo de Referéncia — ANEXO I.

CLAUSULA SETIMA - RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DA ALE

7.1. Constituem direitos e prerrogati-vas da ALE, além dos previstos em outras leis, os

constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei no 8.666 de 21/06/93, 6 suas alteragoes
posteriores.
I - Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato, por meio de servidor especialmente
designado, e efetuar os pagamentos nas condieoes e preeos pactuados, a Vista das Notas

Fiscais / Fatura devidamente atestadas;
II '- 'Assegurar o livre acesso dos profissionais alocados pela Contratada; as suas

dependénciasr-e equipamentos necessarios para execueao dos servigos objeto do Contrato.

III - Prestar aos profissionais alocados pela Contratada, as informaeoes e esclarecimentos

pertinentes ao desenvolvimento de suas atribuigoes, que eventualmente sejam solicitados;
IV - Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da Contratada que

dificulte a fiscalizaeao ,e se conduza de modo inconveniente ou incompativel com o

exercicio das funeoes que lhe foram atribuidas;
V — Comunicar a Contratada, com antecedéncia, da necessidade de servieos eventuais em

horarios fora do expediente de trabalho da administragao, bem como nos finais de semana;

%’VI - Notificar a Contratada qualquer irregularidade encontrada na execueao dos servieo

obj eto deste Termo de Referéncia; "
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VII - Cabera exclusivamente a Contratante, atrave’s do Departamento de Logistica, orientar

a execueao dos servieos quanto aos crite’rios técnicos de prioridade, qualidade e condicoes
de realizacao dos trabalhos.

VIII - Efetuar o pagamento nas condicoes e precos pactuados.
IX- Cumprir as demais obrigacoes constantes do Termo de Referéncia.

CLAUSULA OITAVA — DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

8.1. Na forma do que dispoe o artigo 67, da Lei n°8.666/93, fica designado como gestor e

fiscal do contrato o chefe da Divisao de Almoxarifado, e, na sua auséncia legal e

regulamentar, o substituto eventual, os quais serao designados pelo Secretario Geral nos

autos do processo administrativo, com autoridade para exercerem em nome da ALE/R0

toda e qualquer acao de orientacao geral, controle e fiscalizacao.

Parégrafo Unico: As acoes de acompanhamento e fiscalizacao n50 exoneram a Contratada

de suas responsabilidades contratuais.

10.2 - O fiscal dafcontratacao‘ficara na responsabilidade de realizar a negociacao, quando
necessario, para alteracao de pregos, ern cumprimento aos Artigos 17 e 18 do Dec.

7892/2013.

CLAUSULA NONA — DA ALTERACAO DE CONTRATO

9.1. - Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.° 8.666/93,
desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentacao das devidas

justificativas

Parfigrafo 'Primeiro — A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes

contratuais, os acre’scimos e supressoes que se fize;em necessaries até o limite legal
previsto.

Paragrafo Segundo —Em havendo a Cisao, Incorporacao ou Fusao da futura empresa

contratada, a aceitacao de qualquer uma destas operagoes ficara condicionada a analise por

esta administracao contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de

riscos de insucesso na execucao do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogacao
contratual.

CLAUSULA DECIMA — DA RESCISAO DO CONTRATO

10.1. 0 presente Contrato podera ser rescindido nos casos e na forma previstas nos artigos
77 e 78 da Lei 11. 8666/93 e suas alteracoes posteriores.
Paragrafo Primeiro —— o presente contrato podera ser rescindido tambe’m por

conveniéncia administrativa, a juizo da contratante sem que caiba a contratada qualqu/acao ou interpelacao judicial.

fl
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Assembleia legislativa do Estado de Rondénia

Parégrafo Segundo -— no caso de rescisfio contratual, a contratante fica obrigada a

comunicar tal decisfio é'contratada, por escrito, no minimo de trinta dias de antecedéncia.

Parégrafo Terceiro — na ocorréncia da rescisfio prevista no caput nenhum onus recairé

sobre a contratante em Virtude desta deciséo, ressalvado o disposto no §2° do art. 79 da lei

8.666/93.

1 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS PENALIDADES 1

11.1. As penalidades contratuais $510 previstas no artigo 7° da Lei 10.520/2002, Art.28 do

Decreto n°5.450/2005, Arts.77 e 78, ambos da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO FORO

12.1. As partes elegem, de comum acordo, com renfincia a qualquer outro, por mais

privile’giado que seja, a Comarca de Porto Velho/RO para dirimir as questoes decorrentes

do presente Contrato

l CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS DISPOSICOES FINAIS

13.1 - E, para firmeza e validade do que foi pactuado, e’ lavrado o presente Contrato em 02

(duas) Vias de igual teor e forma, o qual depois de lido e achado conforme, é assinado pelos
contraentes, e registrado 2‘15 fls. 28 do Livro de Registros de Contratos do ano de 2016 da

Advocacia Geral da ALE/R0.

Porto Velho/RO, 19 de agosto de 2016.

Arildo L0
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INDICACKO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO —- PT - Indi—

ca ao Governo do Estado c/c ao Diretor Geral do DER/R0, da

necessidade de viabilizar a Estadualizagao de 6km de estrada

da linha 621 e 25km de estrada da linha 646, que ligam res-

pectivamente, o distrito de Tarilania, no municipio de Jaru a0

distrito de Colina Verde, no municipio de Jorge Teixeira.

O Deputado que este subscreve, cumprida a forma regi—

mental, indica ao Governo do Estado c/c ao Diretor Geral do

DER/R0, da necessidade de viabilizar a Estadualizagao de 6km

de estrada da linha 621 e 25km de estrada da 646, que ligam

respectivamente, o distrito de Tarilanda, no municipio de Jaru

ao distrito de Colina Verde, no municipio de Jorge Teixeira.

JUSTIFICATIVA

As necessidades de viabilizar as demandas de infra-es—

trutura supracitadas, decorre do anseio e reivindicagao dos

moradores de dois grandes distritos que se interligam pela R0

010, mas também recebem demandas das respectivas linhas,

que vem crescendo em larga escala, exigindo e aumentado

cada vez mais cuidados com as condigoes em que se encon-

tram aquelas linhas.

Neste sentido é imperioso por parte do Poder PL’Jblico,
providenciar estadualizagao daquelas vicinais, possibilitando
atendimento e acesso dessas familias que se utilizam

diuturnamente dessas linhas para desempenho de suas ativi-

dades, sejam produtivas, sejam domesticas, sejam sociais e

educacionais. Sendo estas a justificativas esta indicagao, con-

tamos com o apoio dos nobres Pares.

Plenério das Deliberagoes, 05 de setembro de 2016

Dep. Lazinho da FETAGRO — PT

INDICAQAO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO— PT - Indi-

ca ao Governo do Estado c/c a Secretaria Estadual de Educa—

cao — SEDUC, a necessidade de viabilizar a aquisigéo de mobiv

lias para o refeitério e equipamentos para armazenamento da

merenda escolar, visando melhorias na infra-estrutura da Es—

cola Estadual de Ensino Fundamental e médio Raimundo

Catanhede, no municipio de Jaru.

O Deputado que este subscreve, cumprida a forma re—

gimental, indica ao Governo do Estado c/c a Secretaria Esta-

dual de Educagao - SEDUC, a necessidade de viabilizar a aqui—

sigao de mobilias para o refeitorio e equipamentos para

armazenamento da merenda escolar, visando melhorias na

infra—estrutura da EEEFM Raimundo Catanhede, no municipio
de Jaru.

JUSTIFICATIVA

Apenas 0,65% das escolas brasileiras tém infra—estrutu~

ra préximo da ideal para o ensino, isto é, tém biblioteca, labo-

ratorio de informatica, quadra esportiva, laboratorio de ciénci—

as e dependéncias adequadas para atender a estudantes com

necessidades bésicas. O nivel infra—estrutura avangada inclui

os ltens considerados minimos pelo CAQI (Custo aluno Quali—

dade Inicial), indice elaborado pela Campanha Nacional pelo
Direito a Educagéo. O Estado de Rondonia, infelizmente ainda

faz parte dessa grande parte do Brasil, que esta longe desse

indice apresentado pela Campanha. No municipio de Jaru, a

Escola de Ensino Fundamental e Médio Raimundo Catanhede,

reuni algumas caracteristicas que corroboram com esta situa-

950 do Estado. A escola dispoe de uma area para refeitorio

que foi concluida recentemente para atender aos 1.280 alu-

nos, porém necessita urgentemente de mobilias para estruturar

o refeitdrio e ainda equipamentos e utensilios diversos para o

armazenamento da merenda escolar. Tais necessidades ex-

poe os alunos as realizarem suas refeicoes pelos patios e qua-

dras das escolas, comprometendo sobremaneira as condigées
de higiene e saude e bem—estar desses alunos. Promover um

ambiente saudavel e com condigoes minimas de atendimento

as necessidades bésicas da comunidade escolar, deve ser uma

luta diaria e um compromisso de todos pela educagao. Sendo

essas nossas justificativas, contamos com o apoio deste par-

lamento.

Plena’rio das Deliberagoes, 05 de setembro de 2016.

Dep. Lazinho da FETAGRO —- PT

ADVOCACIA GERAL

Extrato Contrato n° 028/AG [ALE/2016

Processo Administrativo n° 12.380/2015—46

Contratante: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDONIA — ALE/R0
’ N

Contratada: TCA-TECNICA EM CONSTRUCOES EIRELI-ME.

D0 OBJfiTO: 1.1 O presente contrato tem como objeto a

contratagao de empresa especializada em fornecimento e ins—

talagao de gesso acartonado, bancadas de gesso e forro de

gesso, inclusive com fornecimento de toda mao de obra, con-

forme as condigoes estabelecidas no Termo de Referéncia.

Para’grafo unico. A presente contratacao obedeceré a0 esti-

pulado neste Contrato, bem como as disposigoes constantes

dos documentos a seguir enumerados, que integram o Proces-

so Administrativo no 12380/2015—46, da Assembleia Legislativa
do Estado de Rondonia e que, independentemente de transcri-

céo, fazem parte integrante e complementar deste Contrato:

a) Edital do Pregao Eletronico n° 022/2015/CPP/ALE/RO e seus

anexos; b) Proposta de Precos apresentada pela Contratada.

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

meses, iniciado a partir do dia 01 de setembro de 2016, po-

dendo ser prorrogado conforme conveniéncia da Administra—

950, por igual periodo até o limite estabelecido no art. 57 da

Lei Federal n0 8.666/93.

Parégrafo Unico — A prorrogagao do prazo de vigéncia do con—

trato ficara’ condicionada a avaliagéo da qualidade dos servi-

gos prestados, através da manifestagao do gestor do contrato.

Diério assinado digitalmenle conforme Resolucéo n° 211 de 9/05/2012. 0 respectivo arquivo digital
corn certificaoao encontra-se no sitio da Assembleia Legislativa de Rondonia http://www.al.ro.|eg.br
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DO VALOR: 2.1 - O valor total do presente Contrato é de R$

304.525,55 (trezentos e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco

reais e cinquenta e cinco centavos), referente a 12 (doze) me-

ses, sendo que os servigos a serem executado 550 05 descritos

na tabela abaixo extraido do saldo remanescente da Ata de

Registro de Pregos no 023/2015/ALE—RO (fl. 303).

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 programagéo: Pro—

grama de Trabalho 01.122102020620000 -—, elemento de

despesa 33.90.39 —, Fonte de Recurso: 0100000000 —

Empe—
nho 2016NE01032 no valor de R$ 304.525,55 (trezentos e qua-
tro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco

centavos).

Parégrafo Primeiro — Para atender o objeto do contrato foi

emitida Nota de Empenho do valor de R$ 304.525,55 (trezen-
tos e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e

cinco centavos), em havendo remanescente da Nota de Empe-
nho, o saldo devera ser cancelado e por ocasiao do exercicio

seguinte devera haver a emisséo da complementagao do Em—

penho, caso nao seja utilizado em sua totalidade.

13.1 -

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, é lavra-

do 0 presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e for—

ma, 0 qual depois de lido e achado conforme, é assinado pelos
contraentes, e registrado as fls. 28 do Livro de Registros de

Contratos do ano de 2016 da Advocacia Geral da ALE/R0.

Porto Velho/RO, 19 de agosto de 2016.

Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Rondénia

Deputado Maurao de Carvalho — Presidente

Arildo Lopes da Silva - Secreta’rio-Geral

Contratada: Igor Sim6es Da Silva

TCA — Técnica Em Construgoes Eireli - Me

Visto: Celso Ceccatto —

Advogado-Geral

Extrato TERCEIRO TERMO ADITIVO

A0 CONTRATO N° 016]2013

Processo Administrativo no 1003/2013-16

Contratante: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDONIA—ALE/RO

Contratada: ARMANDO NAZARE DE CASTRO.

DO 08]ETC: 0 presente Terceiro Termo Ad itivo tem por obje-
tivo a PRORROGAQAO do contrato n°. 016/2013, de locagéo do

imével situado na Rua Afonso Pena, n0 388, sub—esquina com

Rua Tenreiro Aranha, Centro, nesta cidade de Porto Velho/RO,

I Pég.3272

destinado a atender as necessidades administrativas da Loca-

téria, para funcionamento da Escola do Legislative.

DO PRAZO: Fica estabelecido que o Terceiro Termo Aditivo

teré vigéncia de 12 (doze) meses, a contar do dia 04 de se-

tembro de 2016, com término em 03 de setembro de 2017.

DO VALOR: Para atender ao presente Termo Aditivo, foi au—

torizado o pagamento do aluguel no valor de R$ 4.430,08 (Qua-
tro mil e quatrocentos e trinta reais e oito centavos) mensais,
totalizando o valor de R$ S3.160,96 (cinqiienta e trés mil, cen-

to e sessenta reais e noventa e seis centavos) per 01 (um)
ano de aluguel (equivalente a0 periodo de 12 meses).

Parégrafo primeiro. A LOCATARIA promoveu reserva de re-

cursos no importe total de R$ 17.720,32 (Dezessete mil e se-

tecentos e vinte reais e trinta e dois centavos) para o paga-
mento dos aluguéis no periodo de setembro a dezembro/2016,
em conformidade com a Nota de Empenho n0 2015NE01135,
que se encontra a fl. 1004, do Vol. IV - Processo Administrati-

vo n°. 1003/2013 para dar suporte ao Terceiro Termo Aditivo,
no corrente exercicio.

Parégrafo segundo. Por ocasiao do exercicio financeiro anual

de 2017, poderé haver posterior complementagao de empe-
nho em relagao a despesa autorizada na cobertura corres-

pondente ao restante dos 12 (doze) meses do periodo contra-

tado.

DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS: As despesas decorren—

tes do presente Terceiro Termo Aditivo correrao a conta da

seguinte programagao:-Fonte: 0100000000 -Va|or: R$
17.720,32 (fl.1004) -Natureza da Despesa: 339039 -

Progra-
ma de Trabalho: 01122122726670000 - Evento: 400091. Nota

de Empenho - 2016NE01135 de 30/08/2016, e por ocasifio,

poderéyhaver posterior complementagao correspondente ao

restante dos 12 (doze) meses do periodo contratado.

Para firmeza e como prova do acordado foi lavrado o presen-
te Terceiro Termo Aditivo, a fl. 26 do Livro de Registro de

Termos Aditivos do ano de 2016 desta Advocacia Geral, o qual
apés lido e achado conforme vai devidamente assinado pelas
partes e com visto do Advogado Geral desta Casa Legislativa.

Porto Velho—RO, 02 de setembro de 2016.

Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia

Deputado Mauro de Carvalho — Presidente

Arildo Lopes da Silva - Secretario-Geral

Contratada: MARLENE BRAVIN DA SILVA
,

SOCIAL EMPREEMDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

CNPJ/MF sob o n0 15.850.639/0001-33 - CRECI

J0121

Visto: Celso Ceccatto -

Advogado-Geral

Diério assinado digitalmente conforme Resolugéo n° 211 de 9/05/2012. 0 respective arquivo digital
com certificaoéo encontra-5e no sitio da Assembleia Legislativa de Rondonia http://www.al.ro.leg.br


