
Assembleia Ifigisladva do Estado do Rondénia

CONTRATO N. 01/2016

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE FLORES

NATURAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM A

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDONIA E A EMPRESA EURO COMERCIO

E SERVICOS LTDA — ME.

Aos vinte e nove dias do més de janeiro do ano de dois mil 6 onze, a ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°

04.794.681/0001-68, com sede na Rua Major Amarante, 390, bairro Arigolandia, nesta

Capital, doravante CONTRATANTE, neste ato representado pelo Excelentissimo Senhor
Presidente Deputado MAURO DE CARVALHO, portador do RG n°. 287.641 SSP/RO,
CPF/MF n°. 220.095.402—63 e pelo Secretario Geral ARILDO LOPES DA SILVA,
brasileiro, servidor publico, portador do RG n°. 19.593.991, SSP-SP, e CPF/MF n°.

299.056.482-91, residente e domiciliado nesta capital, 6 a empresa EURO COMERCIO
E SERVICOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n°. 17.497.198/0001-20, sediada na

Rua Amazonas, 4035, sala 16, bairro Agenor de Carvalho, no municipio do Porto Velho,
Estado de Rondonia, doravante CONTRATADA, neste ato representada por Helione Pinto

Rezende, portador do RG n°. 2.080.683 SSP/GO e CPF/MF n°. 295.713.081-53 6 Carla
Cristiane de Moraes, inscrita no RG n°. 588.755 SSP/RO e CPF/MF n.° 602.455.732-91,
resolvem celebrar 0 presente contrato, proveniente da dispensa de licitagao em decorréncia

de licitagao deserta, que tramitou no processo administrative n. 00008163/2015-79,
regulando-se pela Lei n°r 8666/93 6 suas altera 66s, ale’m dos demais dispositivos e

legislagoes aplicéveis a espe’cie e pelas clausulas e condiooes seguintes:

L CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO y

1.1. O presente contrato tern por objeto a contratagzao de empresa especializada em

fornecimento de flores naturais como botoes de rosas, bouquet, arranjos pequenos, médios

e grandes e coroa média e grande, em atendimento as necessidades do Departamento de

Cerimonial da Assembleia Legislativa do Estado e Rondonia conforme as especificagoes e

quantitativos constantes na tabela.

ITEM DESCRICAO UND QDT ‘

01 Botfies de rosa natural, em cores diversas, embalada und 400 /individualmente em papel celofane transparente com Iago de fita. /

()2 Ratio de rosa natural em cores diversas (amarela, vermelha, und 200

branca, coral e rosa) embalada individualmente em papel celofane

ou simular.
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondénja

03 Bouquet de 1/2 (meia) duzia de rosas naturais em cor (mica, tango, und 20
gipyson, filia e folhagens, envolto em papel celofane transparente,
com lactflmde, em fita de cetim, na cor de acordo com o arranjo.

04 Bouquet de 01 (uma) duzia de rosas naturais em cor (mica, tango, and 25
gipyson, filia e folhagens, envolto em papel celofane transparente,
com laco grande, em fita de cetim, na cor de acordo com o arranjo.

05 Arranjo médio de flores naturais para ch50 ou mesa de und 15
solenidades, contendo palmas, astromélias, lirios, cravos e

folhagens com aproximadamente 60cm de altura e 30cm de

largura, cores variadas.

06 Arranjos grandes de flores naturais para chao com lirios, ramos und 30
de aster, palmas, cravos de gladiolas e folhagens, medindo
aproximadamente 60cm de altura e 30cm de largura, cores

variadas.

07 Arranjo pequeno de flores naturais, montado em espuma floral, und 30
embalado em cachepo (vaso) decorativo de 11cm de altura e até
9cm de largura, contendo rosas, ll'rios, gérberas e folhagens cores

variadas em cachepo de papelfio.
08 Coroa média de flores naturais, contendo rosas, margaridas, flores und 15

do campo, astromélias, tango, aster e folhagens, com

aproximadamente 1m de difimetro, fita em cetim com votos de
pesar dourado em nome do Poder Legislativo, mescladas com

flores de cores diversas.

09 Coroa grande dfe flores naturais contendo rosas, und 10
margaridas, flores do campo, astromélias, tango, aster, lirios,
cravos e folhagens, com aproximadamente 1,5mts de

diametro, com fita em cetim com votos de pesar gravados em

letras douradas em finica ou mesclados com flores de cores

diversas.

10 Arranjo natural contendo 01 (uma) orqul’dea natural, embalada und 24
individualmente em papel celofane, com laco de fita.

CLAUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO E ENTREGA 7%
2.1 A CONTRATADA deveré atender com o fornecimento de flores naturais —— botfies de
rosas, bouquets, arranjos e coroa de flores -

para ornamentacao em ambientes, em diversos
tamanhos e embalagens, com cores diferenciadas, de acordo com as necessidades e

solicitacées do Departamento de Cerimonial da CONTRATANTE, devendo respeitar o

prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas.
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondénia

2.2 A empresa CONTRATADA fornecera a CONTRATANTE, o objeto deste contrato,

sempre que solicitado, para ornamentaeao de eventos oficiais promovidos pela

CONTRATANTE, corn toda estrutura adequada para a organizaeao de solenidades,

palestras, aulas, congresses, seminarios, simposios, comemoraeoes a datas alusivas e

significativas, assinaturas de atos, audiéncias pdblicas, solenidade de entrega de titulos e

honrarias, posses, funerais, etc.

2.3. A CONTRATADA devera fornecer 0 obj eto deste contrato com aperfeieoamento, tudo

em primeira qualidade, requinte e bom gosto, atendendo todas as exigéncias deste contrato.

2.4. As flores naturais para decoraeoes de ambientes deverao ser entregues na sede da

CONTRATANTE ou em locais previamente escolhidos e indicados pelo Departamento de

Cerimonial, que informara com antecedéncia minima de 02 (dois) dias, o tipo, quantidade
de flores necessarias e 0 local do evento.

2.5. Nos casos de eventos emergenciais, a empresa contratada tera o prazo maximo de 02

(duas) horas apos a solicitaeao formal realizado pelo Departamento de Cerimonial.

O objeto do presente contrato sera recebido, conferido e atestado pelo Departamento de

Cerimonial da CONTRATANTE.

l CLAUSULA TERCEIRA — DO PRAZO DE VIGENCIA l

3.1. O presente contrato tera Vigéncia de 12 meses, iniciando na data de assinatura, 04 de

fevereiro de 2016, findando-se em 03 de fevereiro de 2017.

3.2. O prazo aqui referido pode ser prorrogado em c’onformidade com 0 art. 57 da Lei

8.666/93.

3.3. A prorrogaeao dependera da realizaeao de pesquisa de mercado que demonstre a ser 0

preeo mais vantajoso para a Administraeao.

| CLAUSULA QUARTA — DO VALOR E RECURSOS ORCAMENTARIOS J

4.1. O valor do presente contrato e de R$ 45.850,00 (quarenta e cinco mil e oitocentos e

/cinquenta reais), fixo e irreajustavel no periodo de 12 (doze) meses, de acordo com a

legislaeao em Vigor.

4.2. Os recursos necessarios para o fornecimento do objeto contratado sao provenientes d

recursos consignados no oreamento da CONTRATANTE. A despesa correra por conta d:
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Assembleia legislativa do Estado de Rondonia

Fonte de Recurso: 100000000 — Unidade Orcamentaria ~ 1001 — Programa de Trabalho —

01122102020620000 — Natureza de Despesa — 33930 — Nota de Empenho 2016NE00203,
no valor de 45.850,00.

CLAUSULA QUINTA
— DO REAJUSTE E

ATUALIZACAO MONETARIA

5.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis durante o periodo de 12 (doze) meses, contados a

partir da data de apresentacao da proposta de precos, na forrna do § 1° do Art. 2° da Lei

10.192/01.

5.2. Os critérios de atualizacao monetaria a incidir se houver atraso na efetivacao dos

pagamentos, por parte da CONTRATANTE, aplicar-se-a sobre o valor correspondente da

parcela em atraso. Esta atualizacao n50 sera aplicavel se 0 atraso verificado decorrer de

fatos imputaveis a CONTRATADA ou oriundos de atos ou fatos extraordinarios, alheios a

vontade e/ou controle da CONTRATANTE.

CLAUSULA SEXTA — DAS CONDICOES E DOCUMENTOS SUPORTES PARA

PAGAMENTO

6.1 O pagamento seré efetuado pelo Departamento Financeiro da CONTRATANTE,
através de ordem bancéria, no prazo maximo de ate 10 (dez) dias fiteis, a contar do

recebimento da Nota Fiscal atestada pela Diretora do Departamento de Cerimonial,

comprovando a regular execucao do objeto.

§1°. Se houver aplicacao de multa, esta sera descoiltada de qualquer fatura ou crédito

existente na CONTRATANTE em favor da CONTRATADA. Caso a mesma seja superior
ao cre’dito eventualmente existente, a diferenca sera cobrada administrativamente ou

judicialmente, se necessario.

§2°. As Notas Fiscais/Faturas deverao Vir acompanhadas dos respectivos comprovantes de

recolhimento de encargos sociais.

§3°. O pagamento sera efetuado mediante a composicao das seguintes pecas no processo:

o Nota Fiscal.
‘

0 CND — Certidao Negativa de Débitos para com a Previdéncia Social.

0 CRF — Certidao de Regularidade de FGTS, expedida pela Caixa Economica

Federal, e;

o Certidao de quitacao de Tributos Federais, Estaduais e Municipais, da sede d ,

CONTRATADA. 7
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondénia

§4° Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacao
de qualquer obrigacao financeira que lhe for imposta, em Virtude de penalidade ou

inadimpléncia, sem que isso gere direito a reajustarnento de preco.

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE 7

7.1 A CONTRATADA obriga-se a:

a) atender as solicitacoes no prazo estabelecido pela CONTRATANTE, corrigindo no

prazo maximo de 01 (uma) hora qualquer ocorréncia no fornecimento contratado;
b) prestar as informacoes e 05 esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
Departamento de Cerimonial da CONTRATANTE;
c) responder pelos danos causados diretamente ou indiretamente a CONTRATANTE ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do objeto, nao

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacao ou acompanhamento pelo
Departamento de Cerimonial da CONTRATANTE;
d) n50 transferir a outrem o objeto deste projeto, exceto nos casos de subcontratacao
parcial, desde que expressarnente autorizados pela CONTRATANTE.

e) nao prornover a publicidade de seus servicos usando o objeto deste certame, salvo se

expressamente autorizada pela CONTRATANTE.

f) apresentar faturamento, mediante Nota Fiscal, com detalhamento, apos o fornecimento
do objeto;
g) responder por todos os encargos previdenciarios e obrigacoes sociais previstos na

legislacao social e trabalhista em Vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez que
os seus empregados nao manterao nenhum Vinculo emprega’u’cio com a CONTRATANTE;
h) exercer as obrigacoes previstas no Contrato efetuado com a CONTRATANTE;
i) comunicar todas as ocorréncias anormais verificadas na execucao dos servicos;
j) manter apoio logistico exercendo a supervisao necessaria para o born desempenho das

atividades;
k) prestar os servicos com organizacao e elevada qualidade;
1) responsabilizar—se por quaisquer acidentes que venharn a serem Vitimas as empregadas
quando em servico, por tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciarias lhes assegurem e

demais exigéncias legais para o exercicio das atividades;
m) manter durante a Vigéncia do Contrato as condicoes de habilitacao para contratar com a

%Administracao Pfiblica, apresentado sempre que exigido os comprovantes de regularidade,
particularmente no que tange a capacidade técnica—operativa e a regularidade fiscal;
n) a acao ou omissao, total ou parcial, da fiscalizacao da CONTRATANTE, nao eximira a )-
CONTRATADA de total responsabilidade quanto a execucao dos servicos; /"
o) executa o servicos imediatamente apos a assinatura do contrato, e quando solicitado;
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Assembleia legislativa do Estado de Rondonia

p) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das

obrigaooes assumidas, sem qualquer onus a Contratante;

q) assumir, de forma exclusiva, todas as dividas que venha a contrair com Vistas a

realizagzao dos servioos;

r) executar os servioos em horérios solicitados pela CONTRATANTE;
s) atender as solicitagoes em carater emergencial aos sabados, domingos e feriados, quando
solicitados;

t) prestar servioos por meio de profissionais qualificados e devidamente identificados;

I CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAcoEs DA CONTRATANTE l

8.1 Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos
legais, a CONTRATANTE se obrigaré:

a) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas

obrigaeoes dentro das normas e condieoes contratuais;

b) rejeitar, no todo ou em parte, os servioos que estejam em desacordo com as obrigaooes
assumidas pela CONTRATANTE;

c) designar servidores para acompanhar e fiscalizar os servieos objeto deste instrumento;
d) efetuar o pagamento na forma e no prazo convencionado.

e) Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias do evento para

entrega do objeto contratado;

l) Orientar a CONTRATADA quanto a melhor maneira de execueao do fornecimento e

quanto a forrna correta de apresentaoao da fatura/nota fiscal;

l CLAUSULA NONA — DAS PENALIDADES E SANCOES |

9.1 Em caso ~de inexecuoao total ou parcial do objeto do contrato, a CONTRATANTE

poderé nos terrnos do art. 87 da Lei 8.666/93, garantida a ampla defesa, aplicar a

CONTRATADA as seguintes penalidades:

a) adverténcia;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato;

c) suspensao temporaria de participaoao em licitaeao e impedimento de contratar com

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

d) declaraoao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Pfiblica

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

reabilita ao.- . te a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedid
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondénia

sempre que o contratado ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes e apos
decorrido o prazo da saneao aplicada com base no inciso anterior.

9.2 As saneoes estabelecidas nas alineas “a”, “b” e “c” deste item sao da competéncia do

Secretario Geral da CONTRATANTE.

9.3 A multa prevista na alinea “b” sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos

pela Administragao ou cobrada judicialmente.
A saneao estabelecida na alinea “d” deste item e' da competéncia do Presidente da

CONTRATANTE.

9.4 Nos terrnos do artigo 86 da Lei 8.666/96, nas hipéteses de atraso injustificado no

fomecimento do objeto, sera aplicada multa de mora a CONTRATADA de 0,2% (zero
virgula dois de’cimos por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, por dia de atraso, ate’ 0

limite de 15 (quinze) dias.

O atraso injustificado no fornecimento do objeto superior a 15 (quinze) dias, caracteriza

inexecueao total do contrato.

9.5 A aplicaeao de multa, bem como a anulaeao do empenho e a rescisao do contrato, ou

todas as saneoes relacionadas neste contrato serao precedidas de processo administrativo,
mediante o qual se garantira a ampla defesa e o contraditorio.

L CLAUSULA DECIMA — DAS ALTERACOES CONTRATUAIS 1

10.1 A CONTRATADA se obriga a aceitar pelos mes;nos pregos e nas mesmas condigoes,
os acre’scimos ou supressoes decorrentes de modificaeao de quantitativos, que no decorrer

do fornecimento do objeto contratado se tornem necessarios, ate’ 0 limite maximo de 25%

(Vinte e cinco por cento) do valor global aveneado, com pronunciamento expresso do

Titular da CONTRATANTE, devidamente formalizado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO

CONTRATUAL

administrativa, a qualquer tempo, mediante notificaeao, através de Oficio direto ou Via

postal, com prova de recebimento, através de parecer fundamentado, assegurados, todaVia

os direitos adquiridos pela CONTRATANTE (em conformidade com os arts. 77 e 78 da

Lei Federal n° 8.666/93, aplicando-se as penalidades estabelecidas nos artigos 86 a 88

d?)

11.1 0 presente contrato poderé ser rescindido, no todo ou em parte, por

conveniénciy
mesma Lei).

.
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Assembleia Ifigislafiva do Estado de Rondonia

§ 1° - O inadimplemento, por parte da CONTRATANTE, de quaisquer das clausulas e

disposieoes deste contrato, implicara na sua rescisao ou na sustagao do pagamento, relativo

aos fornecimentos ja efetuados, a critério da CONTRATANTE, independentemente de

qualquer procedimento judicial, sujeitando-se, ainda, a CONTRATANTE, as penalidades

previstas no Capitulo IV Seeao II (Sangoes Administrativas) da Lei n° 8666, de 21.06.93.

§ 2° - A CONTRATANTE podera valer—se das disposieoes constantes no “caput“ desta

cléusula, se a CONTRATANTE contrair obrigaeoes para com terceiros que possam, de

certa forma, prejudicar a execueao do obj eto ora contratado, bem como:

a) - Retardar, injustificadamente, o inicio da entrega do objeto contratado, por mais de 5

(cinco) dias corridos, contados da data de assinatura deste contrato;

b) - Interrornper a entrega do objeto, sem justo motivo;

c) - Ocasionar atraso na entrega do objeto do presente contrato;

§ 3° — Em caso de suspensao da execugao do contrato, por ordem escrita da

CONTRATANTE, por prazo superior a 90 (noventa) dias, salvo em caso de calamidade

publica, grave perturbagao da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensoes

que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de

indenizaoao pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizaeoes, mobilizagoes
e outras previstas, assegurado a CONTRATANTE, nesses casos, o direito de optar pela
suspensao do cumprimento das obrigaeoes assumidas ate’ que seja normalizada a situaeao;

§ 4° - Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE, decorrentes do fornecimento e servieos, ou parcelas destes, ja recebidos

ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbaeao da ordem interna

ou guerra, assegurado a CONTRATANTE, o direito de optar pela suspensao do

cumprimento das obrigaeoes assumidas até que seja normalizada a situaeao;

I

l CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DOS CASOS OMISSOS J

12.1 Havendo casos omissos neste contrato, a CONTRATANTE decidira com base no

ordenamento juridico vigente, com base na Lei 8.666/39, no C6digo Civil Brasileiro e na

Constituieao Federal, bem como no Edital de Licitaeao Presencial n. 005 e seus anexos.

l CLAUSULA DECIMA QUARTA— DO FORO |

14.1 Fica eleito pelas partes o Foro da Comarca de Porto Velho, Capital do Estado de

Rondonia, para dirimir todas e quaisquer questoes oriundas do presente ajuste, inclusive as

questoes entre a empresa CONTRATANTE e a CONTRATANTE, decorrentes da

execuefiofte
contrato, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado

que seja,
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Assembleia Ifigislativa do Estado de Rondénia

E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor e

forma, para um sé efeito, o qual sera registrado as fls. 01, do Livro de Contratos.

Porto Velho, 04 de fevereiro de 2016.

CONTRATANTE:

Assembleia Legislativa do Estado de Rondénia

OPES DA SILVA

S cretario Geral

CONTRATADA:

Euro Comércio e Servigos LTDA — ME

HELIONE PINTO RESENDE CARL CRISTIANE D‘ng3
Representante Legal Representante egalRA

H.S
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ADVOCACIA GERAL

Extrato Contrato n° 01/2016

Processo Administrativo n0 8163/2015-79

Contratante: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDONIA — ALE/R0

Contratada: EURO COMERCIO E SERVICOS LTDA — ME.

DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a

contratagao de empresa especializada em fornecimento de flo-

res naturals como bot5es de rosas, bouquet, arranjos peque—

nos, médios e grandes e coroa média e grande, em atendi-

mento as necessidades do Departamento de Cerimonial da

Assembleia Legislativa do Estado e Rondonia conforme as

especificagoes e quantitativos constantes na tabela.

D0 PRAZO: O presente contrato tera vigéncia de 12 meses,

iniciando na data de assinatura, 04 de fevereiro de 2016, fin-

dando-se em 03 de fevereiro de 2017.

DO VALOR: O valor do presente contrato é de R$ 45.850,00
(quarenta e cinco mil e oitocentos e cinquenta reais), fixo e

irreajustavel no periodo de 12 (doze) meses, de acordo com a

legislagao em vigor.

DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS: A despesa correra’ por

conta da seguinte programagao: Fonte de Recurso: 100000000

— Unidade Orgamentéria — 1001 —-

Programa de Trabalho —

01122102020620000 — Natureza de Despesa — 33930 — Nota de

Empenho 2016NE00203, no valor de 45.850,00.

E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente
em duas vias de igual teor e forma, para um 56 efeito, o qual sera’

registrado as fls. 01, do Livro de Contratos.

Porto Velho, 04 de fevereiro de 2016.

Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Rondénia

Deputado Mauro de Carvalho — Presidente

Arildo Lopes da Silva — Secretério—Geral

Contratada: Helione Pinto Resende -

Representante Legal
Carla Cristiane de Moraes -

Representante Legal

Visto: Celso Ceccatto — Advogado-Geral

SUP. DE RECURSOS HUMANOS

ATO N°0151l2016-SRH/P/ALE

0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

DE RONDONIA, no uso de suas atribuigoes legals e, nos termos

do Artigo 30 da LC n0 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

E X 0 N E R A R

EZEQUIEL SOARES DA SILVA, do Cargo de Provimento em

Comisséo de Assistente Técnlco, codigo AST—12, do Gabinete da

Comisséo Permanente de Seguranga Publica, a contar de 10 de

fevereiro de 2016.

Porto Velho, 01 de fevereiro de 2016
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3° Secretério: ALEX REDANO
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