
Assembleia Iegislativa do Estado de Rondénia

CONTRATO N". 08

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI

CELEBRAM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DO ESTADO DE RONDONIA — ALE/R0 E A

EMPRESA ROLDAO BRAGA RIBEIRO

EIRELI - ME, PARA OS FINS QUE
ESPECIFICAM.

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 Arigoléndia, nesta Capital, neste ato representado por seu

Presidente, Excelentissimo Sr. Deputado MAURO DE CARVALHO, brasileiro,

ponador da cédula de identidade 110 287.641 SSP/RO e do CPF 11° 220.095.402—63 e pelo
Secretério Geral ARILDO LOPES DA SILVA, brasileiro, portador do RG 19593991-

SSP—SP, e CPF 299.056.482-91, ambos residentes e domiciliados nesta cidade e comarca

do Porto Velho, Estado de Rondonia, doravante denominado CONTRATANTE, e a

EMPRESA ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME inscrita no CNPJ sob o n"

34.467.753/0001-23, com sede Ea Rua México, n° 2529 - Bairro Embratel, no municipio do

P0110 Velho, Rondonia, neste ato representado por seu Representante Legal Sr. JAISOM

JOE LIMA, CPF n" 018.784.832—77, RG I10 964.827 SSP/RO, doravante denominada

simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar 0 presente instrumento, que tern por

finalidade estabelecer os direitos e obrigaooes das panes na execugfio contratual, de acordo

com a legislaofio Vigente, resultante do procedimento licitato'rio na modalidade de Pregéo
Eletrénico n° 016/2015-CPP/ALE/RO, conforms Processo Administrative n° 10165/2015-

71, mediante as c1é1usu1as e condigoes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO J

1.1 O presente contrato tem por objeto 0 fornecimento de carga de gas liquefeito de

petroleo GLP (gés de cozinha), em botijfio de 13 kg, de forma parcelada, para atender a

demanda desta Casa de Leis.

CLAUSULA SEGUNDA — DA VIGENCIA 1

2.1 O presente contrato teré duraofio de 12 (doze) meses, contados a partir do dia 06 de
‘

dezembro de 2015 6 com término em 05 de dezembro de 2016.
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Assembleia Legislan'va do Estado de Rondonia

| CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR E DA CONnrcAo DE PAGAMENTO l

3.1 O fornecimento de ga’s de cozinha GLP, botija de 13kg, no total de consume anual de

158 (cento e cinquenta e oito) botijas, perfaz 0 valor de R$8.848,00 (oito mil oitocentos e

quarenta e oito reais).

3.2 O valor contratado e’ meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a

CONTRATADA dependerao dos quantitativos de materiais efetivamente adquiridos.
o pagamento sera efetuado mensalmente, através de Ordem Bancaria em nome da

contratada, mediante a apresentaeao da nota fiscal, com a discriminaeao da quantidade de

recargas fornecidas, valor unitario e total, devidamente certificadas pelo setor responsavel,
"

V

levando-se em consideraeao o cronograma de desernbolso financeiro da ALE, no prazo

maximo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da nota fiscal.

3.3 Fica reservado 0 direito de nao efetuar o pagamento se, por ocasiao da entrega do objeto
deste contrato, este nao estiver de acordo com as exigéncias legais descritas neste Contrato e

no Projeto Basico.

3.4 Nao seré efetuado qualquer tipo de adiantamento ou antecipagoes de pagamentos para a

entrega dos produtos, objeto desta contratagao.

3.5 O valor deste contrato é fixo e irreajustavel pelo periodo de doze meses.

3.6 Questoes omissas a este contrato poderao ser dirimidas pelo Edital de Licitaeao, easo

neles tambem haja omissao deve-se adotar o disposto na Lei 8.666/93.

| CLAUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL |

4.1 O substrato legal para atender a0 presente Contrato encontra—se consubstanciado e

amparado na forma da Lei Federal n. 8.666/93, na autorizagao emitida pela autoridade

ordenadora de despesa as fls. 135 (Despacho assinado pela Secretaria Geral Adjunta), bem

como na Nota de Empenho n. 2015NE01166 as fls. 141 (assinado pelo Presidente em

conjunto com a Secretaria Geral Adjunta).

4.2 No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas [l
decorrentes da exeeueao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos socia' ‘

trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administraeao, fret

segmo e outros necessaries ao cumprimento integral do objeto da contrataoao.

{ CLAUSULA QUINTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

5.1 As despesas decorrentes desta contrataeao estao programadas em dotagao ore

pro’pria, prevista no orgamento da ALE, para o exercicio de 2015, na classificaqao

DE ' TADDS
ESTADUIIIS
Unidos com o Povo
Assemblela Legislativa de Randénlz

MajorAmarante 390 Arigoléndia PortoVelholRO.
Cep; 76,801-911 69 32162816 www.a|e.ro.gov.br

Pagina 2 de 8



Aseembleia Ifigislativa do Estado de Rondonia

Gestfio/Unidade: Secretaria Legislativa
Fonte: 0100000000

Programa de Trabalho: 01122102020620000

Elemento de Despesa: 33.90.30

Nota de Empenho 2015NE01166, no valor estimado de R$ 1.474,66, emitida em

05/11/2015

5.2 Para cobertura dar cobertura financeira ao exercicio de 2016 deveré ser emitida nova

nota de empenho.

CLAUSULA SEXTA — DOS PRAZOS DE EXECUCAO, ENTREGA E

RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

6.1 A empresa teré um prazo de 5 (cinco) dias, oontados do recebimento da Nota de

Empenho/Assinatura do Contrato para iniciar a execugéo do objeto contratado.

6.2 As entregas deveréo ser feitas de forma parcelada, atendendo as requisiqoes da Divisfio

dc Serviqos Gerais, para atendimento das necessidades da Assembleia Legislativa.

6.3 A empresa vencedora deveré entregar os produtos na Sede da Assembleia Legislativa,
situada a Rua Major Amarantes, n° 390 — Bailro Arigoléndia, em Porto Velho/RO, no prazo

de até 02 (duas) horas, a contar do recebimento da requisigéo.

6.4 Os materiais deverfio ser entregues acondicionados em botijas do 13kg devidamente

identificadas, pintadas e sem qualquer avaria que possa comprometer a durabilidade e

seguranoa completa durante o transporte e estoque, ou ainda durante a utilizaoéo desses

produtos.

6.5 A quantidade entregue diariamente ou semanalmente poderé variar, de acordo com as

necessidades da CONTRATANTE.

6.6 Os produtos deverfio ser de boa qualidade, sendo os mesmos inspecionados na hora da

entrega.

6.7 Os produtos deverfio ter lacre de seguranga na tampa e rétulo com a composigéo X
quimica e registro do Ministério da Sande.

‘

6.8 N50 serfio aceitos produtos que n50 apresentem as caracteristicas estabelecidas nox
Termo de Referéncia, bem como aquele diferente da marca ofertada na proposta de pregos

da empresa contratada.

6.9 O recebimento provisorio dos materiais dar-se-é por servidor da Di

Almoxarifado e Patrirnonio da Assembleia Legislativa, mediante aceite na f

M’ A t39OA' I‘d‘P Vlh RO.
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Assembleia Ifigisladva do Estado de Rondénia

fiscal, para efeito de posterior verificagao da conformidade dos materiais com as

especificagoes constantes do Edital.

6.10 A Comissao de Recebimento de Materiais, Servioos e Bens da ALE/R0, procedera a

analise dos materiais quanto ‘a quantidade e qualidade, sendo aplicadas todas as normas e

exigéncias do Codigo de Defesa do Consumidor, bem como se a empresa os entregou

idénticos em todas as especificagoes, conforme proposta de preeos aceita pela Comissao de

Licitaeao.

6.10.1 Ocorrendo qualquer divergéncia, a Comissao de Recebirnento de Materiais,

Servigos e Bens rejeitaré 0(5) material (is), ficando suspense o prazo para emissfio do

Termo de Recebimento Definitivo, ate que a empresa providencie as medidas saneadoras

necessarias a sua regalarizaoao formal, nao implicando qualquer onus para esta Assembleia

Legislativa.

610.2 A substituioao dos produtos rejeitados em que se verificarem Vicios, defeitos ou

incorreooes devera ocorrer em um prazo maximo de 24 (Vinte e quatro) horas.

6.10.3 Constatada a adequaeao dos materiais aos termos pactuados, a Comisséo de

Recebimento emitira o Termo de Recebimento Definitive.

610.4 0 recebimento definitivo devera ocorrer no prazo de ate' 05 (cinco) dias, a contar do

recebimento provisério, observadas as condiooes acima referidas.

6.11 A empresa se responsabilizara por eventuais danos ou prejuizos causados, direta ou

indiretamente a este Poder Legislativo ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus

representantes ou empregados na fase de entrega dos produtos.

CLAUSULA SETIMA — D0 DIREITO E

RESPONSABILIDADE DAS PARTES

7.1 8:710 obrigacées da Contratante:

7.1.1 Prestar as informaooes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

empresa CONTRATADA.

Alocar recursos financeiros necessaries com o fomecimento do objeto, efetuando o

pagamento em dia e na forma convencionada.

7.1.2 Fornecer a empresa CONTRATADA, a nota de empenho devidamente assinada,
contendo a descriefio, quantidade e valor, para entrega dos produtos.
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondénia

7.1.3 Rejeitar, no todo ou em pane, os produtos que n50 atendam as especificaooes do

Termo de Referencia e do Contrato, devendo verificar no recebimento o estado geral das

botijas de gés de cozinha GLP.

7.1.4 Efetuar o pagamento da importénoia correspondente a aquisioéo, no prazo, lugar e

forma determinado neste Contrato.

7.1.5 Aplicar, se for 0 case, as sanqoes administrativas e penalidades regulamentares.

7.1.6 Assegurar—se que os preeos contratados estio compativeis com aqueles praticados no

mercado, de forma a garantir que continuem a serem os mais vantajosos para

CONTRATANTE;

7.1.7 Orientar a Contratada, se necessério for, quanto a forma correta de apresentaofio da

nota fiscal;

7.1.8 Nomear Gestor de Contrato do Depanamento de Logistica da Assembleia

Legislativa.

7.2 Sfio obrigagées da Contratada:

7.2.1 Retirar a Nota dc Empenho nos termos constantes do item 6 do Tenno dc Referéncia;

7.2.2 Efetuar a entrega do objeto no prazo, local e condiooes estabelecidas no item 7 do

Termo de Referéncia;

7.2.3 Apresentar nota fiscal/fatura, para fins de pagamento dos produtos entregues,

acompanhadas dos documentos necesséIios 2‘1 comprovaoio de sua regularidade para com o

INSS, FGTS, Tributos Federais, Estadual e Municipal.

7.2.4 Responder pelos danos causados diretamente ou indiretamente a Assembleia ou a

terceiros7 decorrentes de sua culpa ou dolo, durante 0 fornecimento do objeto, n50

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizaofio ou acompanhamento por

servidores da Assembleia;

7.2.5 Responder por todos os encargos previdenciérios e obrigagoes sociais previstos na

legislaefio social 6 trabalhista em Vigor, obrigando—se a saldé—los 11a época propria, vez que

os seus empregados n50 manteréo nenhum Vinculo empregaticio com a ALE/R0.

7.26 Substituir no total ou em part6, nos prazos estabelecidos os materiais em ue se

verificarem V1cios,defeitos 0u incorregoes.
'

'
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia

CLAUSULA OITAVA — DAS PENALIDADES E MULTAS 1

8.1 A inexecuqfio parcial, ainda que temporéria, on total da obrigaeéo pactuada sujeitaré 0

contratado 21s seguintes saneoes, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93

alterada pelas Leis n.° 8.883/94 e 9.648/98.

I - multa de mora;

II - multa compensatoria;
III 7 advenéncia;

IV — suspensio temporéria para participar em licitaeio e contratar com a Administraqao,

pelo prazo de ate 2 (dois) anos;

V # impedimento de licitar e contratar com a ALE/R0, nas hipoteses previstas no an. 7" da

Lei n° 10.520/02;

VI — declaraefio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica

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

reabilitaeéo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

Parégrafo unico. As saneoes previstas nos incisos I, 111, IV, V e VI deste anigo poderfio ser

aplicadas juntamente com a do inciso H.

8.2 - Das Muitas

8.2.1 - A multa é a saneéo pecuniéria que seré imposta ao contratado, pelo ordenador de

despesas, por atraso injustificado na entrega dos produtos, e seré aplicada nos seguintes

percentuais:

I - multa de mora de 0,33% (zero Virgula trinta e trés centésimos por cento) por dia de

atraso, na entrega dos produtos, calculada sobre o valor correspondente é parte

inadimplente, ate’ 0 limite de 10% (dez por cento), que corresponde a ate’ 30 (trinta) dias de

atraso;

II - multa compensatéria de 10% (dez por cento) aplicada no caso de:

a) atraso injustificado superior a 30 dias, na execuefio total ou paIcial da contrataofio; 1

b) recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato dentro do prazo estabelecidéflx
pela Administraofio, recusa parcial ou total na entrega dos produtos.

8.2.2 - A multa compensatoria seré aplicada sobre a parts inadirnplida, sem prejuizo da
/,

aplicaeéo da multa de mora prevista no inciso I;

Major Amarante 390 Arigoléndia PortoVeIho1RO. DEM: Tuna
Cep.:76.801A91‘| 69 3216,2816 www.a|e.ro.gov.br Esr‘lnun'ss

Unidos com o Povo

Assemblela Legislativa dc Rondfinia

Pagina 6

-



Assembleia Legislativa do Estado de Rondonja

8.2.3 — Demonstrado que o atraso ocorreu por culpa do contratado, cabera a aplicagio de

multas, afastando-se a sua incidéncia nos casos em que 0 atraso decorreu de fatos alheios a

sua vontade e por ele ineVita’veis.

8.2.4 - Na hipétese do cancelarnento da nota de empenho, a licitante faltosa sera notificada

a recolher a ASSEMBLEIA Legislativa a importancia referente a multa prevista no inciso

II no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados da data do cancelamento da nota de

empenho, sem prejuizo das demais penalidades previstas nos amigos 87 e 88 da Lei n°

8.666/93.

8.2.5 - O valor da multa aplicada por ocasiao do descumprimento do presente contrato sera

descontado do pagarnento e, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLAUSULA NONA — DA ALTERAcAo |

9.1— Eventuais alteraeoes contratuais reger-se-fio pelo disposto no art. 65 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA — DA RESCIsAo J

10.1 A CONTRATANTE podera rescindir o presente Contrato, unilateralmente, de acordo

com o previsto no inciso I, do artigo 79 da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pelas Leis n.°

8.883/94 6 9648/98.

10.2 No caso de rescisao do Contrato, a CONTRATANTE fica obrigada a comunicar tal

decisao a CONTRATADA, por escrito, no minimo com 30 (trinta) dias de antecedéncia.

10.3 Na ocorréncia da rescisao prevista no “caput” desta cléusula, nenhum onus recaira

sobre a CONTRATANTE, em Virtude desta decisao.

10.4 Fica reconhecido os direitos da Administraeao em caso de rescisao administrativa

prevista nos artigos 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pelas Leis n.° 8.883/94 e

9.648/98.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FISCALIZAcAo (art. 67). | 1

11.1 Na forma do que dispoe o artigo 67 da Lei 8.666/93, alterada pelas Leis n.°s 8.883/94

e 9.648/98 fica designado o Diretor do Departamento de Logistica da ALE para

acompanhar a execugao e fiscalizar o presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - D0 FORO E DISPOSICCES FINAIS I

12.1 As partes contratantes elegem 0 Foro da Comarca de Porto Velho, c0

competente para di imir as questoes que porventura surgirem na execuqao do
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Assembleia Ifigislativa do Estado de Rondonia

Contrato, com rem’mcia expressa por qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

12.2 Fica este Contrato Vinculado a proposta de pregos constante no Processo n°

10165/2015-71, e as disposigoes da Lei Federal 11° 8.666/93 e suas alteragoes. E parte

integrante do presente contrato o Edital de licitacio e seus anexos 0 due poderé ser usado

para dirimir questoes omissas no Contrato. bem como valer-se da Lei 8.666/93.

12.3 E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento em 02 (duas) vias

de igual teor e forma, para um 56 efeito, para que produza seus efeitos legais e juridicos, 0

qual foi registrado as fls. 08 do Livro de Contratos de 2015 desta Advocacia—Geral.

Porto Velho/RO 25 de novembro de 2015.

Major Amarante 390 Arigoléndia Porto Velho|ROr ‘ DE TunasCepr:761801~911 69 321612816 www,ale.ro.gov.br
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ESTADO DE RONDONIA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Advocacia-Geral

CERTIDAO

A05 25 dias do més novembro do ano de dois mil 9 quinze, certificamos que se

encontra sob cauteia desta Advocacia—Geral, 0 original do TERMO DE

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A TERMO DE CONTRATO QUE

ENTRE SI CELEBRAM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDDNIA — ALE/R0 E A EMPRESA ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI -

ME, Constando cépia nos autos do Processo n° 10165/2015-71, as fls. 144 a

151.

For ser expresséo fiei da verdade firmo a presente.

Porto Velho — R0, 25 de novembro de 2015.



DIARIO OFICIAL ELETRGNICO

ALE"A'A
DO-e-ALEIRO

PORTO VELHO—RO, QUARTA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 2015

SUMARIO

ADVOCACIA GERAL .....

SUP. DE COMPRAS E LICITACOES

SECRETARIA GERAL ...............

SUP. DE RECURSOS HUMANOS.

ADVOCACIA GERAL

Extrato Contrato n° 008

Processo Administrative n° 10165/2015-71

Contratante: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDONIA — ALE/R0

Contratada: ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME

DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto o

fornecimento de carga de ga's liquefeito de petréleo GLP (9235
de cozinha), em botijao de 13 kg, de forma parcelada, para

atender a demanda desta Casa de Leis.

D0 PRAZO: 0 presente contrato teré duragfio de 12 (doze)

meses, contados a partir do dia 06 de dezembro de 2015 e

com término em 05 de dezembro de 2016.

100 VALOR: 3.1 O fornecimento de gas de cozinha GLP, botija
de 13kg, no total de consumo anual de 158 (cento e cinquenta
e oito) botijas, perfaz o valor de R$8.848,00 (oito mil oitocentos

e quarenta e oito reais).
3.2 0 valor contratado é meramente estimativo, de forma que

os pagamentos devidos a CONTRATADA dependeréo dos

quantitativos de materials efetivamente adquiridos.

DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS: 5.1 As despesas
decorrentes desta contratagao estéo programadas em dotagéo

I ANO IV

orgamentéria prépria, prevista no orgamento da ALE, para o

exercicio de 2015, na classificagao abaixo:

Gesté'o/Unidade: Secretaria Legislativa
Fonte: 0100000000

Programa de Trabalho: 01122102020620000

Elemento de Despesa: 33.90.30

Nota de Empenho 2015NE01166, no valor estimado de R$

1.474,66, emitida em 05/11/2015

5.2 Para cobertura dar cobertura financeira ao exercicio de 2016

deveré ser emitida nova nota de empenho.

12.3 E, por estarern assim justos e contratados, assinam este

instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um

56 efeito, para que produza seus efeitos legais e juridicos, o

qual foi registrado as fls. 08 do Livro de Contratos de 2015

desta Advocacia-Geral.

Porto Velho/RO 25 de novembro de 2015.

Contratante: Assembleia Legislative do Estado de Rondonia

Deputado Mauro de Carvalho — Presidente

Arildo Lopes da Silva - Secretério-Geral

Roldéo Braga Ribeiro - Eireli - ME

Jaisom Joe Lima — Representante Legal

Contratada:

Visto: Celso Ceccatto - Advogado-Geral

PROCESSO N0 1501/ 2012

CONTRATO N° 01/2015

DISTRATO DO CONTRATO N0 01/2015, QUE ENTRESI FAZEM A

ASSEM BLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA — ALE/
R0 E A EMPRESA COTRIN & CIA LTDA. — ME.

Ao primeiro dia do més de outubro do ano de dois mil eguinze,
a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA—

MESA DIRETORA

Przsidcnlc' MACRKO DE CARVALHO

I" Viceri’residenle‘ EDSON MARTINS

2" chvhesidenlc: HERMiNIO (JOELHO

1" Scorcifiric: Eunirumss LEBRAO

Z' Secrcliiria. GLAUCIONE Rounloras

3" Secreléno: ALEX REDANO

4” Secreiana: ROSANGELA DONADON

SECRETARIA LEGISLATIVA

Secrelfirio Logislaiivo - Carlos Alberta Martin: [Wurlval'ler

Divisio dc Publicacfics c Anais - Ru'bisnn L14: da Silva

DIARIO QFIUAL ELETRomco DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Do ESTADo DE

RONDONIA, INsrmnDo PELA RESOLuoEo N° 111/2012, coMo one/10

oncm DE Poaucacio Do PODER LEGISLAnvo ESTADUAL.

Rua Major Amarante, 390 - Arigolandia
CEP 76301-911 Pom: VelhD—RO

Diério assinado digitalmente conforme Resoluoéo n° 211 de 9/05/2012. 0 respective arquivo digital

com certificaoéo enconira—se no sitio daAssembleia Legislativa de Rondonia http://wwwalerogovbr ICPW
1015.12.0213:no:51 m‘w'


