
Assembleia Legislativa do Estado de Rondfinia

CONTRATO N. 032 IAG/ALE/2016

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDONIA E TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO, PARA

OS FINS QUE ESPECIFICA.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA —

ALE/R0, Pessoa Juridica de Direito Publico, 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 Gera] ARILDO

LOPES DA SILVA, brasileiro, portador do RG n". 19593991 SSP/SP e do CPF/MP 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 TELEFONICA BRASIL S/A

- VIVO, inscrita no CNPJ sob o n902.558.157/0001-62, com sede na Av. Engenheiro Luiz Carlos

Berrini‘ n" 1376, Bairro Cidade Mongoes, 850 Paulo 7 SP, CEP 04571-936, doravante denominada

CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. Carlota Braga de Assis Lima, inscrita no CPF

sob o n9 490.603251-68 e portador do RG n" 630.486 SSP/DF 6 Sr. Flavio Cintra Guimarfies,
inscrito no CPF sob o n‘-’ 698.510.851-20 e portadora do RG nu 11588676 SSP/DF, resolvem

celebrar o presente instrumento de contrato, que tem por finalidade estabelecer os direitos e

obrigagoes das panes, de acordo com a legislagéo vigente, resultante do procedimento licitatério na

modalidade de Pregfio Eletrénico n" 016/2016/CPP/ALE/RO, conforme Processo Administrative

n“ 06584/2016-95, mediante as cléusulas e condigoes seguimes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO AMPARO LEGAL

1. O respaldo juridico do presente contrato encontra—se consubstanciado na Lei Federal 8.666 de 21

de junho de 1993 e Processo Administrativo n" 06584/2016—65.

CLAUSULA SEGUNDA - D0 OBJETO

2. O objeto do presente termo é a Contrataofio de empresa especializada em telecomunicagoes e

legalmente autorizada pela Agencia Nacional de Telecomunicaooes 7ANATEL, com fornecimento

de 95 mini modens novos, com a franquia mensal de IOGB, e 5 mini modens novos com roteadorz
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Assembleia Legislativado Estado de Rondfinia

com franquia mensal de 20GB, em regime de comodato, habilitados sob demanda, para acesso a

Internet M(')Ve1 Banda Larga 46 em Porto Velho, e 2G e 30 nas demais localidades do Estado de

Rondonia, para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia,
conforme especificaeoes técnicas e condiooes minuciosamente descritas nos Anexos do Edital de

Pregao Eletronico n" 016/2016/ALE/RO.

Paragrafo Unico — Sac partes integrantes do presente contrato, independente de sua transcrieao, a

proposta da contratada, o Edital do Pregao Eletronico n. 016/2016/CPP/ALE/RO, acompanhado de

seus anexos, e 05 demais elementos eonstantes do Processo n. 6584/2016-95.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1. O valor total do presente Contrato e’ de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), referente a doze

meses de contrato.

MINl MODENS COM FRANQUIA MENSAL

DE 1068
4503,00 54 036,00

MINI MODENS COM ROTEADOR E ,

Z
FRANQUIA MENSAL DE 20GB

U'NlD 5 99,40 497,00 3 964,00

TOTAL

CLAUSULA QUARTA: DA DOTAcAo ORCAMENTARIA l

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
programaoao: Programa de Trabalho 01.122102020620000 7

Modemizagao da Gestao Pfiblica,

A950 7 Gestao de TI, elemento de despesa 33.90.39 7 outros servigos de terceiros pessoa juridica,
Fonte de Recurso: 0100000000 7 Empenho 2016NE01133 no valor de RES 20.000,00 (vinte mil

reais), para cobertura deste exercicio financeiro.

4.2 Per ocasiao do exercicio flnanceiro de 2017 podera haver a emissao de nova nota de empenho

para cobertura do valor total contratado.

| CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCIA |

5.1 A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, a inieiar de 06 de novembro de 2016 e fl
ultimando-se em 05 de novembro cle 2017.

CLAUSULA SEXTA — DA EXECUcAO D0 CONTRATO l
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondfinia

6.1. A empresa Contratada devera prestar servioos 24 (Vinte quatro) horas por dia, 7 (sets) dias por

semana, garantindo indice de disponibilidade mensal de no minimo 99.35%.

6.2. Os servigos prestados deverao incluir fornecimento de mini modens.

CLAUSULA SETIMA — D0 LOCAL DE ENTREGA, INSTALCAO E PRESTACAO DE

SERVICOS.

7. Os locais de entrega/instalagao e prestagao dos servieos previstos no item 3.4 do Termo de

Referéncia.

SETORES UANTIDADE SUB TOTAL

Fresidénnia 03 O3

24 Gabineles 02 48

Administrative 40 40

Reserva Te’cnica 09 09

TOTAL

CLAUSULA OITAVA — CARACTERISTICAS TECNICAS DOS

SERVICOS/EQUIPAMENTOS

8.]. Os modens deverfio ser de primeiro uso, com atualizagao tecnolégica compativel com as

comercializadas na data da entrega e na data de cada renovagao contratual. Os equipamentos, serao

fomecidos em regime de comodato e apos o termino de 01 (um) ano comodato, serao de

propriedade da contratante;

8.2. Cobertura de sinal GPRS/EDGE/UMT/HSDPA/CDMA/1XRTT, CDMA/lXEVDO/EVDO-

EDGE ou tecnologia 4GHSDPA/WCDMA permitindo utilizaoao dos servigos em roaming
automético, com franquia de dados baixados de 10 Gigabytes;
8.3. Deverfio ser fornecidos os assessorios necessaries ao pleno funcionamento dos Modens,
incluindo caso necessario, com software do instalagao, manual do usuario e Termo de Garantia;
8.4. A CONTRATADA se obriga a garantir a disponibilizaoao de ferramentas de autenticaoio que

garantam a seguranoa dos servioos prestados e a inviabilidade dos dados de trafegados;
8.5. A CONTRATADA devera disponibilizar os servigos de dados em pelo menos 40% (quarenta

por cento) da totalidade dos municipios do estado de Rondonia e oferecer roaming em todas as

capitais dos estados da federaofio, por meios proprios e on por convénios com outras operadoras;
8.5.1. Os equipamentos deverio ter garantia de um ano, hem como loja de assisténcia técnica, com

sede prefereneialmente nesta capital, caso contrario, ficaré a CONTRATANTE obrigada a enviar

para Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia — ALE/R0 reparo na sede autorizada se (“mus

de transporte para reparagfio, sem que isso acarrete qualquer (”mus extra para a Contratantc%
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Assembleia Legislativado Estado de Rondonia

8.5.2. 0 aparelho defeituoso Sera encaminhado pela contratante para a assisténcia técnica

autorizada, até que o mesmo volte do reparo sera solicitada uma reserva técnica de 10% dos

equipamentos como Backup sem onus para a contratante.

CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. Prestar o servieo na forma contratada, tal qual delimitado na respectiva proposta,

disponibilizando um atendimento diferenciado, mantendo atendimento com pessoa] qualificado por

24 (vinte e quatro) horas por dia, para sanar qualquer problema com os acessos méveis pessoais da

contratante, podendo ser servigos de tele atendimento/call center. Assegurando ainda a troca

imediata do equipamento que apresentar qualquer defeito fisico ou de configuragao insanavel;

9.2. Na execugio dos servigos, a CONTRATADA devera observar os prazos que seguem, sob pena

de aplicagao das sangoes contratuais:

9.2.1. Entregar o objeto em 30 (trinta) dias corridos apés a assinatura do Contrato;

9.2.2. Atender as solicitagoes e sanar falhas ou interrupgoes na prestagao de servigos contratados, 48

(quarenta e oito) horas;

9.2.3. Informar a necessidade de eventuais interrupgoes programadas dos servigos. com

antecedéncia minima de 05 (cinco) dias dteis;
9.2.4. Informar o gestor do contrato, a respeito das alteragoes e atualizagoes dc sistema da empresa

que tenha reflexo na execugao dos servigos contratados, disponibilizando informagoes e on

treinamento que se fagam necessarios, sem nenhum custo adicional, no prazo de 05(cinco) dias

fiteis;
9.3. Apresentar termo dc garantia do fabricante dos modens no idioma Portugués, com indicagao da

assisténcia técnica capacitada a reparar ou substituir os modens que apresentarem defeitos, ficando

ainda obrigada a Contratada a manter assisténcia técnica nesta capital.
9.4. Fornecer os assessorios necessarios a0 pleno funcionamento, com software do instalaqao no

préprio equipamento (modem);
9.5. Manter ate’ 10% (dez por cento) de modens de dados adicionais, como RESERVA TECNICA,
para os casos de defeito, sem onus para a contratante, nos casos em que o defeito nao houver sido

provocado por mau use;

9.6. Substituir as suas expensas, a totalidade o objeto do respective contrato em que se verifiquem
vicios, defeitos ou incorreoao idéntica, em 15% (quinze por cento) dos equipamentos, por

caracterizaoao de comprometimento de lote corn defeito de fabrica;

9.7. Executar os servigos em consonancia com as orientagoes e as solicitagoes efetuadas pelo gestor
do contrato devidamente nomeado pela contratante, no que diz respeito aos procedimentos a serem

adotados na execuoao dos servigos e prestar as informagoes e esclarecimentos que venham a ser .

soIicitados dentro do prazo estabelecidos no item 5.7.2, do Termo de Referéncia (prazo de 4

horas);
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Assembleia Legislativado Estado de Rondfinia

9.8. Apresentar, mensalmente, detalhamento dos services prestados, considerando o periodo de

faturamento, corn previsao de pagamento para dez dias apos o recebimento da fatura, que devera ser

fornecida em arquivo eletronico, no formato texto (txt) ou pdf;
9.9. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais, resultante da prestacfio dos

servicos contratados;
9.10. Mantcr durante a vigéncia do contrato, todas as condicoes de habilitagao e qualificacao

exigidas no respectivo termo;

10.11. Aceitar nas mesmas condicoes deste instrumento, os acréscimos e supressoes que se fizerem

necessaries, até 25% (Vinte e cinco por cento) da qualidade do material estimado no certame, de

acordo com 0 an. 65, §l° da Lei Federal n" 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1. Apés a entrega da solicitacfio de services, a CONTRATANTE compromete-se a propiciar
todas as facilidades indispenséveis a boa execucao das obrigacoes contratuais, inclusive permitindo
o acesso de empregados e prepostos ou representantes da CONTRATADA as dependéncias da

ALE/R0;
10.2. Acompanhar e fiscalizar os servicos quc compoem o objeto do contrato, por meio de

representante da CONTRATANTE, designado pela Direcao Geral, nos termos do art. 67 da Lei 11”

8666/1993;
10.3. Efetuar os pagamentos nas condicoes e pregos pactuados;
10.4. Rejeitar, no todo on em parte, os servicos e materiais entregues em desacordo com as

obrigacoes assumidas pela CONTRATADA

10.5. Acompanhar o trabalho da CONTRATADA, verificando se estzi de acordo com os padroes
estabelecidos.

10.6. Comunicar a CONTRATADA, o mais prontamente possivel, qualquer anormalidade

observada na prestacfio dos servigos;

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGACOES SOCIAIS COMERCIAIS E

FISCAIS

11.1. Cabera ao CONTRATADO, ainda:

11.1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigacoes sociais

previstos na legislacfio social e trabalhista em vigor, obrigando—se a salda-los na época propria, vez

que os seus empregados n50 manterao nenhum vinculo empregaticio com o CONTRATANTE;
1 H2. Assumir, tambe’m. a responsabilidade por todas as providencias e obrigacoes estabelecidas

{,7

na legislacao especifica de acidentes do trabalho, quando, em decorréncia da espe’cie, forem vitima¢
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aos seus empregados no decorrer do fomecimento e do desempenho dos servioos ou em conexfio

com eles, ainda que conhecido em dependéncia do CONTRATANTE;
11.1.3. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da

execugao dentre contrato;

11.1.4. A inadimpléncia do CONTRATADO, com referéncia aos encargos estabelecidos nesta

clausula, nao transfere a Administragio do CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento,
nem podera onerar o objeto deste contrato, razao pela qual CONTRATADO renuncia

expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA FISCALIZACAO

12.1. Durante a vigéncia do contrato, a execueao do servigo sera acompanhada e fiscalizada pela
CONTRATANTE mediante servidor especialmente designado para esse fim, nos termos do artigo
67 da Lei Federal 8.666/93.

12.2. Executado o Contrato, o seu objeto sera recebido conforme disposto no inciso I, alineas “a” e

“b” e § 3", do artigo 73, e inciso 111 e paragrafo u'nico, do artigo 74, da Lei Federal n" 8.666/93

(Licitagoes e Contratos Administrativos).
12.3. A ALE-R0 nomeara Gestor (es) 6 fiscais, para executar a fiscalizaefio do contrato e registrar
em relatério todas as ocorréncias, deficiéncias, irregularidades ou falhas porventura observadas na

execuqao dos servioos e terao poderes, entre outros, para notificar a contratada, objetivando sua

imediata corregao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS PENALIDADES

13.1. 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 documentagao falsa,

ensejar o retardamento da execugao de seu objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na

execugao do contrato, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, garantida a pre’via e

ampla defesa, ficaré impedido de licitar e contratar com a Administragao e sera descredenciado do

Cadastro de Fomecedores do Contratante, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas

previstas em edital e das demais cominaeoes legais.
13.2 Pela inexecuoao total ou parcial do contrato a Administragflo podera, garantida a prévia defesa,

aplicar ao contratado as seguintes sangoes:
I. adverténcia;
II. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no case de inexecuoao total.

111.

muye
10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de inexecugao

parcial.
‘

/
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondfinia

IV. suspensao temporéria de participagfio em licitagao e impedimento de contratar com a

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

V. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraeao Publica enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punioao ou até que seja promovida a reabilitagao perante a

propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a

Administraofio pelos prejuizos resultantes e apés decor-rido o prazo da sanofio aplicada com base no

inciso anterior.

13.2.1. Se a multa aplicada for superior a0 valor da garantia prestada, ale’m da perda desta,

respondera o contratado pela sua diferenoa, que seré descontada dos pagamentos eventualmente

devidos pela Administragfio ou cobradajudicialrnente.
13.2.2. As sangoes previstas nos incisos I, IV e V desta clausula poderfio ser aplicadas juntamente
com a dos incisos 11 e 111, facultada a defesa prévia do interessado, no respective processo, no prazo

de 5 (cinco) dias titeis.

13.2.3. Aplicada a sangao estabelecida no inciso V desta clausula seré. facultada a defesa do

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

reabilitaoao ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicagao.
13.3. A Contratada estara sujeita, ainda, a multa sobre o valor contrarado, nos seguintes percentuais:

1. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por hora sobre o valor da fatura, no caso de

atraso na execuofio do objeto do contrato ou na substituigzio de bens ou servigzos, ou ainda,

por ocorréncia de descumprimento contratual (quando sua expectativa de solueao tambe’m

for auferida em horas), limitado a 10% (dez por cento);
11. has hipoteses em que o atraso no adimplemento das obrigaeoes 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);
Ill. em case do reincidéncia no atraso de que trata os incisos “l” e “11”, a partir da 38 (terceira)
vez, podera ser aplicada a sangao disposta no inciso 111 da clausula anterior concomitantes e

sem prejui’zo de outras cominagées;
IV. caso as multas aplicadas ultrapassem os limites fixados nos incisos “I” e “H”, podera ser

aplicada a sanoao do inciso 11 da cléusula anterior, concomitantes e sem prejuizo de outras

cominagoes;
13.3.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido

pela Administraoao, caracteriza o descumprimento total da obrigaofio assumida, sujeitando-o a

aplicagao de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.
13.3.2. A multa, eventualmente imposta a Contratada, sera automaticamente descontada da fatura a

que fizer jus, acrescida de juros moratorios de 1% (um por cento) ao més. Caso a contratada n50

tenha nenhum valor a receber desta Administragao, ser—lhe—a concedido o prazo de 05 (cinco) dias

fiteis, contados de sua intimaeao, para efetuar o pagamento da multa. Apés esse prazo, n50 sendo/
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efetuado o pagamento, seus dados serao encaminhados a0 orgao competente para que seja inscrita

na divida ativa, podendo, ainda a Administraoao proceder a cobranga judicial da multa.

13.3.3. As multas previstas nesta segao nao eximem a adjudicataria ou contratada da reparaoao dos

eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar a Administraoio contratante.

13.3.4, Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficara sujeita, ainda, a0 cancelamento de

sua inscrigao no cadastro dc fornecedores da administragao publica estadual e, no que couberem as

demais penalidades referidas no capitulo V da Lei n” 8.666/93, especialmente aquela prevista no art.

93.

13.3.5. Comprovando o impedimento ou reconhecida forga maior, devidamente justificado e aceito

pela administraoao da ALE/R0, a licitante vencedora ficara isenta das penalidades acima

mencionadas.

13.3.6. As sanooes de adverténcia e de impedimento de licitar e contratar com a administragao da

ALE/R0, podera ser aplicado a licitante vencedora juntamente com as de multa, descontando-se

dos pagamentos a serem efetuados.

13.3.7. As empresas punidas com impedimento de licitar e contratar com ALE/R0 ou que sejam
declaradas inidoneas para licitar e contratar com a Administraofio Publica serao incluidas no

Cadastro dc Fornecedores lmpedidos de Licitar e Contratar com a Administragao Publica Estadual

7 CAGEFIMP.

l CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS CONDICOES E DA FORMA DO PAGAMENTO

14.1. As faturas/notas fiscais deverfio ser entregues e protocoladas na Sade da CONTRATANTE

com o minimo de 10 (dez) dias da data do vencimento.

14.2. 05 pagamentos serfio efetuados mensalmente, apés o recebimento da nota fiscal/fatura

constando uma {mica fatura mensal do total gasto com os servioos contratados, acompanhados, de

relagao em ordem cresceme numérica dos ni’xmeros dos acessos> com a utilizaoao de servigos e valor

de cada link, mediante autenticaoao de Codi go do barras, na data de vencimcnto, e apés ser atestado

pelo Gestor Contrato, da Fatura/NotaFiscal, aplicadas as retenooes legais.
14.3. A CONTRATANTE n50 se obriga a efetuar o pagamento de Faturas/Notas Fiscais

apresentada em desacordo como 0s valores constantes de sua proposta de preoos, ou que contenham

rasuras ou erros materiais;
14.4. Para fazer jus a0 pagamento, a CONTRATADA devera manter, durante toda a Vigéncia do

oontrato, as mesmas condiooes de habilitagio e qualificagao exigidas na Iicitagfio, quanto a

regularidade fiscal e trabalhista, sob pena de aplicagao de penalidades e rescisao contratual.

14.5. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA, enquanto estiver pendente de

liquidagao qualquer obrigagao financeira que lhe for imposta,ein virtude de penalidade ou

inadimpléncia, sem que isso gere direito a reajustamento de pregos.
'
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14.6. 0 aceite/aprovagio dos servigos pelo orgfio licitante n50 exclui a responsabilidade civil do

fornecedor por vicios de qualidade ou disparidades com as especificagoes estabelecidas no Termo

de Referéncia, verificadas, posteriormente, garantindo —se 30 érgfio licitante as faculdades previstas
no art. 18 da Lei n“ 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).
14.7. 0 bloqueio on a suspensfio parcial dos servigos> por atraso de pagamento, so poderé ocorrer

quando superior a 60 (sessenta) dias.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO REAJUSTE E DA ATUALIZACAO MONETARIA I

15.1. Os pregos serfio fixos e irreajustéveis no periodo inferior a um ano, de acordo com 0 § 10 do

Art, 2° da Lei Federal n° 10.192, de 14/02/2001, podendo ser reajustado, apos o referido periodo,
utilizando como indice de reajuste o IGP—DI.

15.2. Na hipotese de atraso no pagamento das notas fiscais/faturas, os seus valores serio 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 més de atraso e

juros de mora na ordern de 1% 30 més, sobre 0 valor atualizado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA ALTERACAO DO CONTRATO

16.1. 0 presente Contrato poderz’i ser alterado nos casos previstos no art. 65, da Lei n" 8.666/93,
desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentagfio das devidas justificativas,

adequadas as condigoes do Termo de Referéncia e Instrumento Convocatorio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA— DA RECISAO

17.1. A inexecuofio total ou parcial deste contrato enseja a possibilidade de sua rescisfio, a critério

da Administraoéo, conforms disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nu 8.666/93.

17.2. A rescisfio deste contrato seré formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o

contraditério e a ampla defesa, e poderé ser:

17.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administraofio, nos casos enumerados nos

incisos I a X11 6 XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se o CONTRATADO com a

antecedéncia minima de 30 (trinta) dias;
17.2.2. Amigzivel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que

haja conveniéncia para a Administragéo;
17.2.3. Judicial, nos termos da legislagio vigente sobre a matéria.

17.3. A rescisfio administrati a, u amigével seré precedida de autorizaoéo escrita e fimdamentada

da autoridade

competente/’
1
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Assembleia Legislativado Estado de Rondfinia

17.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao

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

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO FORD

181. As partes elegem o foro da Comarca de Porto Velho, Estado de Rondénia, para dirimir as

duvidas ou omissées oriundas do presente Contrato que n50 possam ser dirimidas

administrativamente, renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, é lavrado 0 presents Contrato em ()3 (trés) vias de

igua] teor e forma, o qual depois de lido e achado conforme, é assinado as contraentes, e registrado
2‘15 1‘15. 32 do Livro de Registros de Contratos do ano de 2016 da Advocacia Geral da ALE/R0.

Porto Velho/RO, 09 de setembro de 2016.

Arildo
..

Secret/
/

Wanderley da Silva Costa

Advogado Geral AdjunttrALE-RO Roberta Silva

Rua Major Amarantes, 390 — Arigolfindia 7 Porto Velho
a

CEP: 76.801-911 7 Fone: (069) 3216-2800 / 3216-2824 7 site:
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CLAUSULA QUINTA — DA DOTAng ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes do presente TERMO ADITIVO corre-

réo a conta da seguinte programagao:
Natureza da Despesa: 339039

Evento: 400091/UO~1001
Programa de Trabalho: 01122201310520000
Fonte: 0100000000

CLAUSULA SEXTA — DA RESCISAO

A CONTRATANTE podera reincidir o presente TERMO ADlTIVO
de acordo com o estatuido na cléusula sétima do Contrato n.

OO9/ALE/RO/2012.

Paragrafo L'inico — As hipoteses de rescisao que n50 estiverem

previstas no contrato n. OOQ/ALE/RO/ZOIZ, seréo regidas pe-
las previsoes legais estabelecidas no art. 78, da Lei n. 8.666/
93.

$LAUSULA
sénMA — DA RATIFICACAO

Ficam ratificadas todas as demais cla’usulas do contrato origi-
nario Contrato n. OOQ/ALE/RO/ZOIZ.

CLAUSULA OlTAVA - DA DISPOSICAO FINAL

Para firmeza e Como prove do acordado fol lavrado 0 presente
TERMO ADITIV0, 0 qua/ depo/s de lido e achado conforms,
val devidamente asslnado pelas partes aditantes 6 com visto
do Senhor Advogado Gera/ desta Casa Legislat/va, e registra—
do as 1‘15. 31 do Livro de Registro de Termos Aditivos do ano de
2015 da Advocacia-Geral.

Porto Velho, 07 de outubro de 2016.

MAURO DE CARVALHO

Presidente —

ALE/R0

ARILDO LOPES DA SILVA

Secreté rioAGeral — ALE/R0

SERGIO ALENCAR DA SILVA

Gerente Regional Norte - CIEE

Visto: Whanderley da Silva Costa

Advogado-Geral Adjunto~ALE/RO

CONTRATO N. O32/AG/ALE/2016

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE
SI CELEBRAM A ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA D0 ESTADO DE

RONDONIA ETELEFGNICA BRASILS/
A -

VIVO, PARA OS FINS QUE ESPE-

GFIUL

AASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDéNIA—
ALE/R0, Pessoa Juridica de Direito delico, inscrita no CNPJ

sob o n0 04.794.681/0001~68, situado na Rua Major Amarantes,
n0 390, Bairro Arigoléndia nesta Capital, neste ato represen—
tado por seu Presidente Excelentissimo Sr. Deputado
MAURO DE CARVALHO, orasileiro, portador do RG n°. 287.641

SSP/RO e do CPF/MF n°. 220.095.40263 e pelo Secreta’rio
Geral ARILDO LOPES DA SILVA, brasileiro, portador do RG
no. 19593991 SSP/SP e d ) CPF/MF n°. 299.056.482—91, am—

bos residentes e domicilia :los nesta cidade e comarca de Por—
to Velho, Estado de Rond nia, doravante denominado CON—

TRATANTE, e a Empresa 1 ELEFéNICA BRASIL S/A -

VIVO,
inscrita no CNPJ sob o n90: 558.157/0001-62, com sede na Av.

Engenheiro Luiz Carlos Be rrini, n0 1376, Bairro Cidade Mon-

goes, 550 Paulo—SP, CEP 4.571-936, doravante denominada

CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. Carlota Braga
de Assis Lima, inscrita no ( PF sob o n9 490.603251-68 e porta—
dor do RG no 630.486 SS /DF e Sr. Flavio Cintra Guimarées,
inscrito no CPF sob 0 ng 698.510.851—20 e portadora do RG no
11588676 SSP/DF, resolve m celebrar o presente instrumento
de contrato, due tern por finalidade estabelecer os direitos e

obrigagoes das partes, d6 acordo com a legislagfio vigente,
resultante do procedimen o licitatério na modalidade de Pre-

géo Eletrfinico no 016/2016/CPP/ALE/RO, conforme Pro—
cesso Administrativo n° 0 5584/2016-95, mediante as cléu-
sulas e condigoes seguinte s:

CLAUSULA PRIM EIRA — DO AMPARO LEGAL

l. O respaldo juridico do presente contrato encontra-se

consubstanciado na Lei Federal 8.666 de 21 dejunho de 1993
e Procaso Administrative n0 06584/2016-65.

CLAUSULA SEGUNDA - DD OBJETO

2. O objeto do presente ermo é a Contratagéo de empresa
especializada em telecomimicagfies e Iegalmente autorizada
pela Agencia Nacional de Telecomunicagoes —ANATEL, com

fornecimento de 95 mini n odens novos, com a franquia men-

sal de 10GB, e 5 mini modens novos com roteador, com fran—
quia mensal de 20GB, err regime de comodato, habilitados
sob demanda, para acessa a Internet Move! Banda Larga 4G
em Porto Velho, e 26 e 3C nas demais localidades do Estado
de Rondénia, para atender as necessidades da Assembleia
Legislativa do Estado de l ondénia, conforme especificagées
técnicas e condigoes minu iosamente descritas nos Anexos do
Edital de Pregao

Eletronicw
n0 016/2016/ALE/RO.

Parégrafo finico — SE30 partes integrantes do presents con—

trato, independente de sua transcrigao, a proposta da contra—

tada, o Edital do Pregao Eletrénico n. 016/2016/CPP/ALE/RO,
acompanhado de seus anexos, e 05 demais elementos cons-

tantes do Processo n. 658 /2016—95.

CLAUSULATERCEIRA - Lo VALOR

3.1. O valor total do preser te Contrato é de R$ 60.000,00 (ses-
senta mil reais), referents a doze meses de contrato.

l_

Dia’rio assinado digitalmente conforms Resoluoéo n“ 211 de 9/05/2012, 0 respectiv arquivo digitalcom oenificaoéo enconira-se no siilo da Assembleia Legislative de Rondonia httgfl ww.al.ro.leg.br
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CLAUSULA QUARTA: DA DOTAcAo ORQAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrao

por conta dos recursos consignados a Assembleia Legislativa
do Estado de Ronddnia, no corrente exercicio, por conta da

seguinte programagéo: Programa de Trabalho

01.122102020620000 — Modernizagao da Gestéo delica, A950
— Gestao de TI, elemento de despesa 33.90.39 — outros servi—

gos de terceiros pessoa juridica, Fonte de Recurso: 0100000000
—

Empenho 2016NE01133 no valor de R$ 20,000.00 (vinte mil

reais), para cobertura deste exercicio financeiro.

2. Por ocasiao do exercicio financeiro de 2017 podera’ haver

"‘2 emissao de nova nota de empenho para cobertura do valor

total contratado.

CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCIA

5.1. A vigéncia do contrato seré de 12 (doze) meses, a iniciar

de 06 de novembro de 2016 e ultimando—se em 05 de novem-

bro de 2017.

CLAUSULA SEXTA-— DA EXECUCKO DO CONTRATO

6.1. A empresa Contratada devera’ prestar servigos 24 (vinte
quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, garantindo
I'ndice de disponibilidade mensal de no minimo 99,35%.
6.2. Os servigos prestados deverao incluir fornecimento de mini

modens.

CLAUSULA sé‘rIMA — DO LOCAL DE ENTREGA, InsrALng
E PREsrAng DE SERVICOS.

7. Os locais de entrega/instalagao e prestagao dos servigos
previstos no item 3.4 do Termo de Referéncia.

SE? ORES QD-DT. 51.33 TOTAL

Presidéncia 03 03

34 Gabinetes 03

Admirfistrativo 40

Resen'a Técnica 09

TOTAL

CLAUSULA OITAVA — CARACTERISTICAS TéCNICAS DOS

SERVICOS/EQUIPAMENTOS

8.1. Os modens deveréo ser de primeiro uso, com atualizagao

tecnoldgica compativel com as comercializadas na data da en-

trega e na data de cada renovagao contratual. Os equipamen-

tos, serao fornecidos em regime de comodato e apos 0 termino

de 01 (um) ano comodato, serao de propriedade da

contratante;

8.2. Cobertura de sinal GPRS/EDGE/UMT/HSDPA/CDMA/1XRTF,
CDMA/1XEVDO/EVDO-EDGE ou tecnologia 4GHSDPA/WCDMA

permitindo utilizagao dos servigos em roaming automatico, com

franquia de dados baixados de 10 Gigabytes;
8.3. Deverao ser fornecidos os assessorios necessaries ao ple—
no funcionamento dos Modens, incluindo caso necessa'rio, com

software de instalagao, manual do usuario e Termo de

Garantia;
8.4. A CONTRATADA se obriga a garantir a disponibilizagao de

ferramentas de autenticagao que garantam a seguranga dos

servigos prestados e a inviabilidade dos dados de trafegados;
8.5. A CONTRATADA devera disponibilizar os servigos do da—

dos em pelo menos 40% (quarenta por cento) da totalidade

dos municipios do estado de Rondonia e oferecer roaming em

todas as capitais dos estados da federagao, por meios prépri»
os e ou por convénios com outras operadoras;
8.5.1. Os equipamentos deveréo ter garantia de um and, hem

como loja de assisténcia técnica, com sede preferencialmente
nesta capital, caso contra'rio, ficara’ a CONTRATANTE obrigada
a enviar para Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia —

ALE/R0 reparo na sede autorizada sem onus de transporte

para reparagéo, sem que isso acarrete qualquer onus extra

para a Contratante.

8.5.2. 0 aparelho defeituoso sera’ encaminhado pela contra-

tante para a assisténcia técnica autorizada, até que o mesmo

volte do reparo sera’ solicitada uma reserva técnica de 10%

dos equipamentos como Backup sem onus para a contratante.

CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACéES DA CONTRATADA

9.1. Prestar 0 sen/igo na forma contratada, tal qual delimibado

na respectiva proposta, disponibilizando urn atendimento dife-

renciado, mantendo atendimento com pessoal qualificado por
24 (vinte e quatro) horas por dia, para sanar qualquer proble~
ma com os acessos moveis pessoais da contratante, podendo
ser servigos de tele atendimento/call center. Assegurando ain~

da a troca imediata do equipamento que apresentar qualquer
defeito fisico ou de configuragéo insana’vel;
9.2. Na execugao dos servigos, a CONTRATADA deveré obser-

var os prazos que seguem, sob pena de aplicagao das san-

goes contratuais:

9.2.1. Entregar o objeto em 30 (trinta) dias corridos apés a

assinatura do Contrato;
9.2.2. Atender as solicitagoes e sanar falhas ou interrupgoes
na prestagao de servigos contratados, 48 (quarenta e oito)
horas;
9.2.3. Informar a necessidade de eventuais interrupgées pro-

gramadas dos servigos, com antecedéncia minima de 05 (cin—
co) dias Liteis;
9.2.4. Informar o gestor do contrato, a respeito das altera—

goes e atualizagoes de sistema da empresa que tenha reflexo

na execugao dos servigos contratados, disponibilizando infor-

magfies e ou treinamento que se fagam necessérios, sem ne-

nhum custo adicional, no prazo de 05(cinco) dias dteis;

Diario assinado digitalmente conforme Resolugéo n° 211 de 9/05/2012. 0 respective arquivo digital
com oerlificaoéo encontra-se no sitio da Assembleia Legislativa de Rondénia http://www.a|.ro.leg.br
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9.3. Apresentar termo de garantia do fabricante dos modens

no idioma Portugués, com indicagéo da assisténcia técnica ca—

pacitada a reparar ou substituir os modens que apresentarem

defeitos, ficando ainda obrigada a Contratada a manter assis-

téncia técnica nesta capital.
9.4. Fornecer os assesso’rios necessaries ao pleno funciona~

mento, com software cle instalagao no proprio equipamento

(modem);
9.5. Manter até 10% (dez por cento) de modens de dados

adicionais, corno RESERVA TECNICA, para os casos de defei-

to, sem onus para a contratante, nos casos em que o defeito

nao houver sido provocado por mau uso;

9.6. Substituir as suas expensas, a totalidade o objeto do res-

pectivo contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou in—

corregéo idéntica, em 15% (quinze por cento) dos equipamen-

tos, por caracterizagao de comprometimento de lote com de-

feito de fébrica;
9.7. Executar os servigos em consonéncia com as orientagoes
e as solicitagoes efetuadas pelo gestor do contrato devida—

'nente nomeado pela contratante, no que diz respeito aos pro-

dimentos a serem adotados na execugao dos servigos e pres-

far as informagoes e esclarecimentos que venham a ser solici—

tados dentro do prazo estabelecidos no item 5.7.2, do Termo

de Referéncia (prazo de 48 horas);
9.8. Apresentar, mensalmente, detalhamento dos servigos pres—

tados, considerando o periodo de faturamento, com previsao
de pagamento para dez dias apés o recebimento da fatura,

que devera' ser fornecida em arquivo eletrénico, no formato

texto (txt) ou pdf;
9.9. Assumir a responsabilidacle pelos encargos fiscais e co-

merciais, resultante da prestagéo dos servigos contratados;
9.10. Manter durante a vigéncia do contrato, todas as condi-

goes de habilitagao e qualificagao exigidas no respective ter-

mo;

10.11. Aceitar has mesmas condigfies deste instrumento, os

acréscimos e supressoes que se fizerem necessaries, até 25%

(Vinte e cinco por cento) da qualidade do material estimado no

certame, de acordo com 0 art. 65, §1° da Lei Federal n° 8.666/
93.

cu'wsuux DéCIMA—DAS DBRIGACGES DA CONTRATAN-

TE

10.1. Apés a entrega da solicitagao de services, a CONTRA-

TANTE compromete-se a propiciar todas as facilidades indis-

penséveis a boa execugao das obrigagoes contratuais, inclusi—

ve permitindo o acesso de empregados e prepostos ou repre-

sentantes da CONTRATADA as dependéncias da ALE/R0;
10.2. Acompanhar e fiscalizar os sen/loos que compoem 0 ob-

jeto do contrato, por meio de representante cla CONTRATAN-

TE, designado pela Diregao Geral, nos termos do art. 67 da Lei

n0 8.666/1993;
10.3. Efetuar os pagamentos nas condigoes e pregos pactua—

dos;
10.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os servigos e materiais

entregues em desacordo com as obrigagoes assumidas pela
CONTRATADA

10.5. Acompanhar o trabalho da CONTRATADA, verificando se

esta’ de acordo com os padrfies estabelecidos.

10.6. Comunicar a CONTRATADA, o mais prontamente possi-
vel, qualquer anormalidade observada na prestagao dos

servigos;

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAcées
socms COMERCIAIS E FISCAIS

11.1. Cabera ao CONTRATADO, ainda:

11.1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos

previdenciarios e obrigagées sociais previstas na legislagéo
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldé—los na epo-
ca prépria, vez que os seus empregados n50 manteréo ne—

nhum vinculo empregatl'cio com o CONTRATANTE;
11.1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as pro-

videncias e obrigagoes estabelecidas na legislagao especifica
de acidentes do trabalho, quando, em decorréncia da espécie,
forem vitimas aos seus empregados no decorrer do forneci-

mento e do desempenho dos servigos ou em conexao com

eles, ainda que conhecido em dependéncia do CONTRATAN-

TE;
11.1.3. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fis—

cais e comerciais resultantes da execugéo dentre contrato;
11.1.4. A inadimpléncia do CONTRATADO, com referéncia aos

encargos estabelecidos nesta cléusula, n50 transfere a Admi-

nistragao do CONTRATANTE a responsabilidade por seu paga-

mento, nem poderé onerar o objeto deste contrato, razao pela

qual CONTRATADO renuncia expressamente a qualquer vincu—

lo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA— DA FISCALIZAcflo

12.1. Durante a vigéncia do contrato, a execugfio do servigo
sera acompanhada e fiscalizada pela CONTRATANTE median-

te servidor especialmente designado para esse fim, nos ter-

mos do artigo 67 da Lei Federal 8.666/93.
12.2. Executado o Contrato, o seu objeto sera’ recebido con-

forme disposto no inciso I, allneas “a" e “b” e § 3°, do artigo
73, e inciso III e parégrafo dnico, do artigo 74, da Lei Federal

n0 8.666/93 (Licitagoes e Contratos Administrativos).
12.3. A ALE-RO nomeara’ Gestor (es) e fiscais, para executar a

fiscalizagao do contrato e registrar em relatério todas as ocor—

réncias, deficiéncias, irregularidades ou falhas porventura ob—

servadas na execugao dos sen/i905 e terao poderes, entre ou—

tros, para notificar a contratada, objetivando sua imediata

corregao.

CLAUSULA DéCIMA TERCEIRA—DAS PENALIDADES

13.1. Quem convocado dentro do prazo de validade de sua

proposta, n50 celebrar o instrumento de contrato, deixar de

entregar documentagao exigida para o certame, apresentar

documentagéo falsa, ensejar o retardamento da execugéo de

seu objeto, n50 mantiver a proposta, falhar ou fraudar na exe—

cugao do contrato, comportar-se de modo inidoneo on come—

ter fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, ficaré

impedido de licitar e contratar com a Administragao e seré

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.
13.2 Pela inexecugao total ou parcial do contrato a Administra-

géo podera', garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado

as seguintes sangfies:
I. adverténcia;
II. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato,
no caso de inexecugéo total.

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

Diério assinado digitalmente conforme Resolugéo n° 211 de 9/05/2012. 0 respective arquivo digital
com certificagéo encontra—se no siiio da Assembleia Legislativa de Rondonia http://wwwalxolegbr
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IV. suspensao temporaria de participagao em licitagfio e impe-

dimento de contratar com a Administragao, por prazo nao su-

perior a 2 (dois) anos;

V. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administragao Publica enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punigao ou até que seja promovida a reabi-

Iitagéo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,

que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Admi-

nistragao pelos prejuizos resultantes e apés decorrido o prazo

da sangao aplicada com base no inciso anterior.

13.2.1. Se a multa aplicada for superior a0 valor da garantia

prestada, além da perda desta, respondera o contratado pela

sua diferenga, que sera descontada dos pagarnentos eventual~

mente devidos pela Administragéo ou cobrada judicialmente.

13.2.2. A5 sangées previstas nos incisos I, IV e V desta clausu-

Ia poderao ser aplicadas juntamente com a dos incisos II e III,

.

cultada a defesa prévia do interessado, no respective pro-

rcesso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

13.2.3. Aplicada a sangéo estabelecida no inciso V desta clau—

sula sera facultada a defesa do interessado no respective pro-

cesso, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo

a reabilitagao ser requerida apés 2 (dois) anos de sua

aplicagéo.
13.3. A Contratada estaré sujeita, ainda, a multa sobre o valor

contratado, nos seguintes percentuais:

I. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por hora sobre 0

valor da fatura, no caso de atraso na execugao do objeto do

contrato ou na substituigao de bens ou services, ou ainda, por

ocorréncia de descumprimento contratual (quando sua expec-

tativa de solugéo também for auferida em horas), limitado a

10% (dez por cento);

II. nas hipéteses em que o atraso no adimplemento das obri—

gagées seja medido em dias, aplicar—se-a’ mora de 0,33% (trinta

e trés centésimos por cento) ao dia sobre o valor da fatura,

limitado a 10% (dez por cento);

III. em caso de reincidéncia no atraso de que trata os incisos

“I" e “II”, a partir da 33‘ (terceira) vez, poderé ser aplicada a

sangao disposta no inciso III da clausula anterior concomitantes

e sem prejuizo de outras cominagoes;

IV. caso as multas aplicadas ultrapassem os limites fixados nos

incisos “I” e “II", podera’ ser aplicada a sangao do inciso II da

clausula anterior, concomitantes e sem prejuizo de outras

cominagoes;

13.3.1. A recusa injustificada do adjudicata’rio em assinar o

contrato dentro do prazo estabelecido pela Administragao, ca—

racteriza o descumprimento total da obrigagao assumida, su-

jeitando-o a aplicagao de multa de até 10% (dez por cento)

sobre o valor adjudicado.

13.3.2. A multa, eventualmente imposta a Contratada, sera’

automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acres—
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cida dejuros moratorios de 1% (um por cento) ao més. Case

a contratada n50 tenha nenhum valor a receber desta Admi-

nistragao, seHhe-é concedido o prazo de 05 (cinco) dias Uteis,

contados de sua intimagao, para efetuar o pagamento da multa.

Apés esse prazo, nao sendo efetuado o pagamento, seus da-

dos serao encaminhados ao érgao competente para que seja

inscrita na divida ativa, podendo, ainda a Administragao pro-

ceder a cobrangajudicial da multa.

13.3.3. As multas previstas nesta segao nao eximem a

adjudicatéria ou contratada da reparagao dos eventuais da-

nos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causara

Administragao contratante.

13.3.4. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora

ficaré sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrigao no ca-

dastro de fornecedores da administragao pfiblica estadual e,

no que couberem as demais penalidades referidas no capitulo

V da Lei n0 8.666/93, especialmente aquela prevista no art.

93.

13.3.5. Comprovando o impedimento ou reconhecida forga

maior, devidamente justificado e aceito pela administragéo da

ALE/R0, a licitante vencedora ficara’ isenta das penalidades

acima mencionadas.

13.3.6. As sangées de adverténcia e de impedimento de licitar

e contratar com a administragao da ALE/R0, poderé ser apli—
cado a Iicitante vencedora juntamente com as de multa, des‘

contando—se dos pagamentos a serern efetuados.

13.3.7. As empresas punidas com impedimento de licitar e

contratar com ALE/R0 ou que sejam declaradas inidéneas para

licitar e contratar com a Administragéo delica serao incluldas

no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar 8 Contra-

tar com a Administragao PL’Jblica Estadual — CAGEFIMP.

CLAUSULA DéCIMA QUARTA - DAS CONDIQOES E DA

FORMA D0 PAGAMENTO

14.1. As faturas/notas fiscais deverao ser entregues e

protocoladas na Sede da CONTRATANTE com o minimo de 10

(dez) dias da data do vencimento.

14.2. 05 pagamentos serao efetuados mensalmente, apés o

recebimento da nota fiscal/fatura constando uma L'mica fatura

mensal do total gasto com os servigos contratados, acompav

nhados, de relagao em ordem crescente numérica dos nL'Jme-

ros dos acessos, com a utilizagao de servigos e valor de cada

link, mediante autenticagao de cédigo de barras, na data de

vencimento, e apos ser atestado pelo Gestor Contrato, da Fa-

tura/Nota Fiscal, aplicadas as retengoes legals.
14.3. A CONTRATANTE n50 se obriga a efetuar o pagamento

de Faturas/Notas Fiscais apresentada em desacordo como os

valores constantes de sua proposta de pregos, ou que conte-

nham rasuras ou erros materials;
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14.4. Para fazer jus ao pagamento, a CONTRATADA deveré

manter, durante toda a vigéncia do contrato, as mesmas con«

digoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao, quanto

a regularidade fiscal e trabalhista, sob pena de aplicagao de

penalidades e rescisao contratual.

14.5. Nenhum pagamento seré efetuado a CONTRATADA, en-

quanto estiver pendente de liquidagao qualquer obrigagéo fi-

nanceira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou

inadimpléncia, sem que isso gere direito a reajustamento de

pregos.

14.6. 0 aceite/aprovagao dos servigos pelo orgao [icitante nfio

exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vicios de qua-

lidade ou disparidades Com as especificagoes estabelecidas

no Termo de Referéncia, verificadas, posteriormente, garan-

tindo —se a0 orgao licitante as faculdades previstas no art. 18

3 Lei n° 8.078/90 (codigo de Defesa do Consumidor).
‘

“14.7. 0 bloqueio ou a suspensao parcial dos servigos, por atra—

so de pagamento, so poderé ocorrer quando superior a 60

(sessenta) dias.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
- DO REAJUSTE E DA

ATUALIZAng MONErARIA

15.1. Os pregos seréo fixos e irreajustaveis no periodo inferior

a um and, de acordo com 0 § 1° do Art. 2° da Lei Federal n0

10.192, de 14/02/2001, podendo ser reajustado, apés o refe-

rido periodo, utilizando como I'ndice de reajuste o IGP~DL

15.2. Na hipotese 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 efeti—

vo pagamento, de acordo com o IGP-DI, ainda, acrescido de

multa de 2% sobre o valor da fatura no més de atraso e juros

,
de mora na ordem de 1% ao més, sobre o valor atualizado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA ALTERAcAo D0

CONTRATO

16.1. 0 presente Contrato podera ser alterado nos casos pre-

vistos no art. 65, da Lei n° 8.666/93, desde que haja interesse

da CONTRATANTE, com a apresentagao das devidas justifica-

tivas, adequadas as condigoes do Termo de Referéncia e Ins-

trumento Convocatorio.

CLAUSULA DECIMA séTIMA— DA RECIsAo

17.1. A inexecugéo total ou parcial deste contrato enseja a

possibilidade de sua rescisao, a critério da Administragéo, con-

forme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

17.2. A resciséo deste contrato seré formalmente motivada

nos autos do processo, assegurado o contraditério e a ampla

defesa, e podera’ ser:

17.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da AdminiSv

tragéo, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do

artigo 78 da Lei mencionada, notificando—se o CONTRATADO

com a antecedéncia mlnima de 30 (trinta) dias;

17.2.2. Amigével, por acordo entre as partes, reduzida a ter—

mo no processo licitatério, desde que haja conveniéncia para

a Administragao;

17.2.3. Judicial, nos termos da legislagéo vigente sobre a ma—

téria.

17.3. A resciséo administrativa ou amigavel sera’ precedida de

autorizagao escrita e fundamentada da autoridade

competente.

17.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE

em caso de rescisao Administrativa prevista no art. 77 da Lei

n° 8.666, de 1993.

CLAUSULA DECIMA OlTAVA - DO FORO

18.1. As partes elegem o foro da Comarca de Porto Velho,

Estado de Rondénia, para dirimir as dL’ividas ou omissées oriun-

das do presente Contrato que n50 possam ser dirimidas admi—

nistrativamente, renunciando qualquer outro por mais privile—

giado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, é [avrado o

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

qual depois de lido e achado conforme, é assinado as

contraentes, e registrado as fls. 32 do Livro de Registros de

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

Porto Velho/RO, 09 de setembro de 2016.

Dep. Maurao de Carvalho

Presidente da ALE/R0

Arildo Lopes da Silva

Secreta'rio—Geral — ALE/R0

Carlota Braga de Assis Lima

TELEFONICA BRASIL S/A — VIVO

Flavio Cintra Guimaries

TELEFONICA BRASIL S/A — VIVO

Visto: Wanderley da Silva Costa

Advogado-Geral Adjunto—ALE»RO

Diario assinado digitalmenle conforme Resolugéo n“ 211 de 9/05/2012. 0 respective arquivo digital
com certificaoéo enoontraée no siiio da Assembleia Legislativa de Rondonia http://www.al.ro.leg.br



ESTADO DE RONDONIA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Advocacia-Geral

CERTIDKO

A05 07 dias do més novembro do ano de dois mil e dezesseis, certificamos que
se encontra sob cauteia desta Advocacia-Geral, uma via original do TERMO DE

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DE RONDONIA E TELEFéNICA BRASIL S/A -

VIVO, PARA OS

FINS QUE ESPECIFICA. (Contrato emitido em trés vias), constando uma nos

autos do Processo n° 06584/2016-95, fls. 594 a 603.

For ser expressao flei da verdade firmo a presente.

Porto Velho —

R0, 07 de novembro de 2016.


