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Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia

CONTRATO N. l6/AG/ALE/2016

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI A

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDONIA — ALE/R0 E A EMPRESA

SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS —

LTDA, PARA 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, portador do RG n°. 287.641 SSP/RO e do CPF/MF n°.

220.095 .402-63 6 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 SABENAUTO COMERCIO DE

VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n°. 05.888.433/0001-49, com sede na Avenida

Tiradentes, n° 3183, bairro Embratel, CEP 76821-013, nesta Capital, neste ato legalmente
representada pelos Srs. RONIS PEREIRA RODRIGUES, brasileiro, portador do RG n°.

532.870 SSP/RO, inscrito no CPF/MF n°. 595.617.262-20 RICHARD ROCHA LIMA,

brasileiro, portador do RG n° 507.812 SSP/RO, inscrfio no CPF/MF n°. 614.335.862-15, e

LUIS FERNANDO MOSCARDI, brasileiro, portador do RG n°. 53739563 SSP/PR,
» inscrito no CPF/MF n°. 014.510.599—73, doravante denominada CONTRATADA,

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

obrigagoes das partes na execuoéo contratual, de acordo com a legislaofio Vigente, mediante

as cléusulas e condioées seguintes:

L . CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O presente contrato tern por objeto a contrataofio do Plano de Revisfio, Manutengéo
Preventiva e CorretiVa com reposigfio de pegas originais no periodo de garantia dos 33

(trinta e trés) veiculos Onix LT 1.4, no periodo remanescente dos 36 (trinta e seis) moses ou%
quando atingirem 100.000 Km, cada um deles
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Assembleia Ifigislativa do Estado de Rondonia

CLAUSULA SEGUNDA — DA DESCRICAO DA MANUETENCAO l

2.1. A CONTRATADA prestara a revisao, manutenoao preventiva e corretiva nos 33 (trinta
e trés) veiculos Onix LT, com fornecimento de peoas e acessorios originais e novos.

2.1.1. As manutenqoes ocorrerao da seguinte forma:

a) A manutengao preventiva sera prestada de acordo com 0 manual do fabricante

b) A manutenoao corretiva seré referente a reparos técnicos dos problemas que

. mecanicos, Visando garantir o pleno funcionamento do veiculo;

c) As revisoes obedecerao aos planos de manutenoao descritos no manual dos veiculos;

CLAUSULA TERCEIRA — DAS PECAS

3.1. A empresa CONTRATADA ficara responsével pelo fornecimento de peoas de

reposioao, originais, de primeiro uso, genuinas ou recomendadas pelas montadoras e

quaisquer acessorios e componentes necessarios.

3.2. A CONTRATADA devera fornecer todas as peoas necessarias e suflcientes ao perfeito
funcionamento dos veiculos indicados no termo de referéncia.

3.3. Serao substituidas todas as peoas sempre que necessario ao perfeito funcionamento dos

veiculos. .

3.4. Quando da substituioao, deverao ser aplicadas somente peoas novas, originais ou

recomendadas pelo fabricante, nao sendo aceito sob qualquer hipotese pegas

recondicionadas.

3.5. A Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia podera a qualquer momento, solicitar

da CONTRATADA a verificagao das peoas instaladas.’

3.6. As embalagens das peoas novas e as pegas velhas substituidas deverao ser

encaminhadas para a Divisao de Transportes da ALE/R0.

CLAUSULA QUARTA — DOS SERVICOS

4.1. Os servigos serao realizados na oficina da CONTRATADA de segunda a sexta-

feira, no horario comercial, ou em outro local, desde que informado previamente por escrito

a Divisao de Transportes da ALE/R0.

4.2. A CONTRATADA emitira oroamento individual para cada veiculo, devendo constar

no orgamento, numero da placa, marca e modelo do veiculo, quilometragem do hodometro;

CLAUSULA QUINTA — DA GARANTIA l
,

5.1. A CONTRATADA devéré se comprometer a oferecer
PS seguintes prazos de garantiaz/
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ASsembleia Ifigislativa do Estado de Rondonja

5.1.1. Os servigos terao garantia minima de 03 (trés) meses, a contar do recebimento

definitivo;
5.1.2 As pegas terao garantia minima de 03 (trés) meses. Caso o fabricante ou montadora

oferega garantia maior esta devera permanecer;

5.2. Sempre que solicitado pela Divisao de Transportes da ALE/R0, devera a

CONTRATADA apresentar o certificado de garantia das peoas substitul'das emitido pelo
fabricante.

5.3. Ocorrendo defeito ou imperfeigao durante o periodo de garantia, a CONTRATADA

sera comunicada e deveré, no prazo méximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados do

recebimento da comunicaoao, providenciar o deVido reparo, sem qualquer onus para a

contratante.

CLAUSULA SEXTA — DA ACEITACAO

6.1. A CONTRATADA enviara no final de cada més o relatorio dos servigos executados,
bem como das pegas fornecidas, em ordem cronologica, pela data de emissao dos

orgarnentos autorizados, acompanhado da Nota Fiscal/fatura para a certificagao dos

servigos realizados.

6.2. O recebimento dos servigos executados e/ou das peoas fornecidas pela
CONTRATADA sera feito pela Divisao de Transportes da ALE/R0, através do atesto na

Nota fiscal/Fatura.

6.2.1. A recepoao do veiculo sera feita por servidor designado pela ALE/R0, o qual devera

realizar testes de diregao e funcionamento do veiculo de maneira a verificar o seu correto

funcionamento.

6.3. A recepgao dos servioos nao implica na sua aceitagfio definitiva, ficando dependente da

verificagao da qualidade dos mesmos por funcionario designado pela ALE/R0.

6.4. Todo o processo de recebimento e aceitagao dos servigos respeitara, sempre, a0

estabelecido neste Contrato e no Termo de Referéncia.
' 6.5. O procedirnento de entrega e recebimento do veiculo sera mediante anotagao das

condigoes de recebimento e entrega corn suas respectivas quilometragens;

CLAUSULA SETIMA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serao efetuados por meio de Ordem Bancaria de Crédito, emitida em

favor da CONTRATADA, até 10 (dez) dias, contados a partir da data de apresentagao das

Notas F iscais.
.

7.2. A CONTRATADA devera apresentar e manter atualizados os seguintes documentos:

%/a) Certidao de Débitos para com o INSS (CN na forma exigida pelo art. 195, § 3°,
_

Constituigao Federal;
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b) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Economica

Federal

c) Certidao Negativa de Débitos de Tributos e Contribuieoes Federais, emitida pela
Secretaria da Receita Federal

d) Certidao quanto a Divida Ativa da Uniao, expedida pela Procuradoria Geral da

Fazenda Nacional — Ministe’rio da Fazenda

l CLAUSULA OITIVA — D0 VALOR

8.1. Da-se ao presente contrato o valor estimulado de REE 314.371,10 (trezentos e quatorze

mil, trezentos e setenta e um reais e dez centavos), correspondente ao saldo restante das

Notas de Empenho n°. 2016NE00103 e 2016NE00104;
8.2. O valor estimado supra podera ser complementado posteriormente;

CLAUSULA NONA — DA VIGENCIA

9.1. O presente processo tera a Vigéncia de 01 (um) ano ou quando os veiculos atingirem
100.000 Km.

9.2. A contagem da Vigéncia se dara a partir da assinatura do presente contrato.

CLAUSULA DECIMA — DO REAJUSTE l

10.1. 0 presente contrato n50 sera alvo de reajuste Visto sua Vigéncia ser de 1 (um),
conforme Lei Federal 11° 10.192/01, ou quando os veiculps atingirem 100.000 Km.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO AMPARO LEGAL |

11.1. 0 respaldo juridico do presente contrato encontra—se consubstanciado na Lei Federal

n° 8.666/93 e no Processo Administrativo n° 728/2014-64, bem como consta autorizaoao da

Secretaria Geral Adjunta para elaboraeao do contrato (fl. 764) e as Notas de Empenho n°

2016NE00103 e 2016NE00104, respectivamente nos valores de R$ 95.271,20 (noventa e

cinco mil, duzentos e setenta e um reais e Vinte centavos) e R$ 219.099,90 (duzentos e

I

dezenove mil e noventa e nove reais e noventa centavos) com emissao dia 18/03/2016, (fisj/
767/768)
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Assembleia Legislativa do Estado do Rondonia

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

12.1. As despesas decorrentes do presente contrato serao supridas com o saldo de duas

Notas de Empenho, com as seguintes programagoes:

Programa de Trabalho — 01122102020620000 ; 01122102020620000

Elemento de Despesas — 339039 ; 339039

Fonte — 0100000000

Evento —40'0091/UO — 1001 ; 400091 /UO ~1001

12.2. Para cobertura da vigéncia do presente contrato serao utilizadas as notas de empenhos
2016NE00103 no valor de R$100.814,00, com saldo de 95.271,20 (noventa e cinco mil,
duzentos e setenta e um reais e Vinte centavos) e 2016NE00104 no valor de R$ 230,444,80,
com saldo de R$219.099,90 (duzentos e dezenove mil 6 noventa e nove reais e noventa

centavos) para cobertura das peoas.

‘ CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. 850 responsabilidades da CONTRATADA:

a) manter as condigoes de habilitagao e as qualificagoes exigidas no ato convocatorio,

responsabilizando-se integralmente pela execugao dos servigos nos termos da legislaoao
Vigente;

b) responsabilizar-se integralmente pelos servioos, nao podendo, em hipotese nenhuma,
ceder ou subcontratar o objeto contratado, exceto os servioos descritos no inciso 11 da

Clausula Terceira deste contrato;

c) executar todos os servigos que se fizerem necessarios nos veiculos que lhe forem
‘

confiados pelo CONTRATANTE, dentro da boa técnl'ca e de acordo com a legislagao,
normas e especificagoes técnicas pertinentes aos servigos, por meio de mao—de-obra

qualificada, de modo a garantir o seu uso normal e perfeito, respondendo pela seguranoa e

perfeigao dos servigos executados;

d) permitir ao CONTRATANTE adquirir as pegas a serem aplicadas nos servioos

contratados, quando do seu interesse; ,

e) devolver ao CONTRATANTE as peoas substituidas, devidamente acondicionadas,

juntamente com o veiculo reparado;
f) refazer os servigos exeoutados com falhas ou imperfeigoes de qualquer natureza, sempre

as suas expensas, quando solicitados pelo CONTRATANTE, dentro do prazo de garantia;

g) fornecer ao CONTRATANTE catélogo, microfichas e/ou listas de pregos oficiais,
tabelas de tempos de reparos do fabricante sempre atualizados, em mldia magnética ou

escrita, sobre os quais serao garantidos os descontos, se ofertados pelo fabricanteg/

WWW
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia

h) permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalizaoao pelo CONTRATANTE dos

servioos a serem executados, por servidor e/ou por preposto por ele indicados, facultando—

lhes o livre acesso as instalaeoes em que os trabalhos serao desenvolvidos, quando for

necessaria a Vistoria, para comprovaeao da perfeita execugao dos servigzos e verificaoao das

peoas empregadas;
i) manter espaeo fisico coberto para guarda dos veiculos dentro da oficina, nao permitindo
que nenhum veiculo permaneea fora do espaeo da oficina;

j) responsabilizar-se por todos os danos ou prejuizos que Vier a causar ao

CONTRATANTE, seus bens, pessoas ou bens de terceiros, em decorréncia do

descumprimento das condiooes aqui definidas ou por falha na exeeugao dos servieos ou por

emprego de peeas inadequadas;
k) emitir documento fiscal para cada oroamento aprovado pelo CONTRATANTE, onde

deverao constar o custo real e definitivo do servigo/hora e 05 custos reais e definitivos dos

preoos das peoas, ja aplicado o desconto estabelecido no contrato, deduzido o ICMS;

I CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRANTE

14.1. A CONTRANTE obriga-se a:

a) instruir seus servidores a respeito das disposigoes presentes neste Contrato;

b) promover, por intermédio de servidor designado, o acompanhamento e a fiscalizaoao da

prestaoao dos servieos, rejeitando aqueles que nao atenderem a qualidade exigida, anotando

em registro proprio as falhas detectadas e exigindo medidas corretivas por parte do

CONTRATADA;

c)verificar a regularidade da situaeao fiscal e dos recolhimentos sociais trabalhistas do

CONTRATADA, antes de efetuar o pagamento deVido;

d) realizar o pagamento ao CONTRATADA pelos valores efetivamente comprovados na

execueao dos servioos prestados, nos prazos estabelecidos neste contrato;

e) notificar ao CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corregao das irregularidades;
f) prestar esclarecimentos e informagoes sobre os desajustes ou problemas detectados no

veiculo, objeto de reparos

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA RESCISAO ]

15.1. 0 presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no art. 77,
77 6 ss. da Lei n° 8666, de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei.

i
,5" 1 CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FISCALIZA§AO E ACOMPANHAMENTO 1 y

(a
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Assembleia legislativa do Estado de Rondonia

16.1.»Nfio obstante a CONTRATADA seja a finica e exclusiva responsével pela execugéo

de Vtodos os servigos, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer
'forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa
fiscalizaofio sobre os servioos, registrando relatorios referente a execugéo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS DE OMISSAO

17.1. Os casos omissos serfio decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigoes

contidas na Lei n° 8.666, de 1993, na Lei no 10.520, de 2002 e demais normas federais

aplicéveis e,isubsidiariamente, segundo as disposigoes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 —

C(Sdigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - PENALIDADES

'

18.1. 0 n50 cumprimento do objeto do presente Contrato, e das demais cléusulas, implicaré
na aplicaefio de sangfio a CONTRATADA, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal

8.666/93. .

CLAUSULA DECIMA NONA - DA ALTERACAO DE DADOS 0U CONTEUDO

DE CLAUSULA

19.1. Este contrato poderé ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93,
desde que haja interesse da contratante, com

apresentagfio
de devidas justificativas,

adequadas its condigoes do Edital.

CLAUSULA VIGESIMA - DA PUBLICACAO

20.1. Em conformidade com o disposto do parégrafo finico do artigo 61 da Lei n° 8666/93,
0 presente instrumento seré publicado no Diério Oficial Eletronico da Assembleia

Legislativa do Estado de Rondonia, na forma de extrato

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DAS DISPOSICOES FINAIS 1
A.

i

21.1 0 Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execugéo deste Termo de%Contrato seré 0 da Segfio Judiciéria de Porto Velho - Ju ioa Estadual.
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Assembleia Ifigislafiva do Estado do Rondénia

21.2.. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi devidamente

registrado 2‘15 fls. 16 do livro de contrato da Advocacia Geral e lavrado em trés Vias de igual
-

teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Porto Velho/RO, 13 de junho de 2016

* Assembleia Legislativa do Estado de Rondfinia - Contratante

Sabenauto Comércio de Veiculos —

Ronis/P/ Rodrigues

ZpreE/iittrgnte Legal

Visto:

Whanderley da Sil :/’

Advogado Geral Adjunto- ALE/R0

Henry Sandres
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'5)a LEGISLATU RANo 114 I DO-e-AlE/RO 7 DE JULHO DE 2016

remessa—lo em diregao ao solo, consequente, ambos cairam

ao solo, sendo necessério o policial usar da forga fisica e técni-

cas. de imobilizagao para contornar a situagéo apenas obteve

éxito com a chegada do apoio dos demais policiais.
Face 0 exposto, é que pego aos nobres pares a aprova-

gao do presente Requerimento.

Plenério das Deliberagoes, 29 de Junho de 2016.

Dep. Jesuino Boabaid - PMN

ADVOCACIA GERAL |

Extrato De Contrato n° 022 /2016/ALE/RO
Processo Administrativo n° 06235/2016-80

Contratante: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDONIA - ALE/R0
»

‘

Contratada: TERMACON PROJETOS E CONSULTORIA LTDA -

ME

DO OBJETO: O presente CONTRATO tem por objeto a

contratagao de empresa especializada em servigos de enge—

nharia para realizar consultoria, acompanhamento, ana’lise de

desenhos técnicos, de documentos técnicos e de relatorios téc—

nicos, aprovagao dos testes de ajustes/balanceamentos, fisca—

lizagao e medigao da instalagéo dos sistemas de ar condiciona-

do com fluxo de refrigerante variével, renovagao do ar exterior,
exaustao .mecanica dos banheiros, compensagao de ar na co-

zinha, extragéo de gases por coifa, recuperagao de energia
com rodas entalpicas nas areas do plenario e auditorio e con-

trole de fumaga por pressurizagao das escadas do edificio da

nova sede da assembleia iegislativa.

DO PRAZO: O prazo de vigéncia do Contrato sera de 12 (doze)
meses, a partir da data da assinatura, podendo ser prorroga—

do, desde que solicitado a autoridade competente, com ante—

cedéncia minima de trinta dias antes do término contratual,

comprovada a justa causa ou motivos de forga maior, devida—

mente justificado.

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

302.118,72 (trezentds e dois mil cento e dezoito reais e seten-

ta e dois centavos), valor este que atendera’ ao pe'ri'odo de

.oze meses, conforme estabelecido na proposta apresentada.
DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS: As despesas decorrentes

da presente contratagao correrao a conta de recursos especi-
ficos consignados no Orgamento da ALE/RO deste exercicio, na

dotagao abaixo discriminada: - Fonte: 0100000000 - Programa
de Trabalho: 01122201312040000 — Natureza de Despesa:
449039- Evento: 400091 - Empenho: 2016NE00885 — Valor

R$151.059,36 (cento e clnquenta e um mil, clnquenta e nove

reais e trinta e seis centavos).

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, de-

pois de lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o

presente Contrato em 03 (trés) vias, de igual teor e forma,
para um 56 efeito, devidamente registrado as fls. 22 do Livro

de Contratos da Advocacia Geral da Assembleia Legislative.

Porto Velho, 30 dejunho de 2016.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA
—- ALE/R0 CONTRATANTE

Arildo Lopes da Silva

Secretario Geral

Maurao de Carvalho

Presidente

TERMACON PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME

CONTRATADA

FERNANDO ROSSI TESSARO

CPF n° 292.223.111-91

Representante

Visto:

CELSO CECCATTO

Advogado Geral— ALE/R0

Extrato De Contrato n° 016/2016 /ALE /R0

Processo Administrativo n0 01479/2013—79
L

‘i l

Contratante: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDONIA - ALE/R0
, ,

Contratada: SABENAUTO COM ERCIO DE VEICULOS -— LTDA

DO OBJETO: O presente contrato tern por objeto a contratagao
do Plano de Revisao, Manutengao Preventiva e Corretiva com

reposlgao de pegas originais no periodo de garantia dos 33

(trinta e trés) veiculos Onix LT 1.4, no periodo remanescente

dos 36 (trinta e seis) meses ou quando atingirem 100.000 Km,
cada um deles.

DO PRAZO: O presente processo tera a vigéncia de 01 (um)
ano ou quando os veiculos atingirem 100.000 Km.

A contagem da vigéncia se dara a partir da assinatura do pre—

sente contrato.

DO VALOR: Da—se ao presente contrato o valor estimulado de

R$ 314,371,10 (trezentos e quatorze mil, trezentos e setenta

e um reais e dez centavos), correspondente ao saldo restante

das Notas de Empenho n0. 2016NE00103 e 2016NE00104;
O valor estimado supra podera’ ser complementado posterior—
mente;/

DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS: As despesas decorrentes

do presente contrato serao supridas com o saldo de duas No-

tas de Empenho, com as seguintes programagoes:
-

Progra-
ma de Trabalho —

01122102020620000; 01122102020620000
— Elemento de Despesas

— 339039; 339039 — Fonte —

0100000000 — Evento - 400091/ UO — 1001; 400091/ UO -

1001. - Para cobertura da vigéncia do presente contrato serao

utilizadas as notas de empenhos 2016NE00103 no valor de

R$100.814,00, corn saldo de 95.271,20 (noventa e cinco mil,
duzentos e setenta e um reais e vinte centavos) e 2016NE00104

no valor de R$ 230.444,80, com saldo de R$219.099,90 (du-
zentos e dezenove mil e noventa e nove reais e noventa cen-

tavos) para cobertura das pegas.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de

Contrato foi devidamente registrado as fls. 16 do livro de con—

trato da Advocacia Geral e lavrado em trés vias de igual teor,

que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.

Porto Velho/RO, 13 de junho de 2016

Diario assinado digitalmente conforme Resolugao n° 211 de 9/05/2012. 0 respective arquivo digital
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondénla — Contratante

Deputado Maurao De Carvalho — Presidente- ALE/R0
Arildo Lopes da Silva - Secretério Geral

Ronis Pereira Rodrigues Representante Legal

Luis Fernando Moscardi Representante Legal
Richard Rocha Lima Representante Legal

Vlsto:

Whanderley da Silva Costa

Advogado Geral'Adjunto - ALE/R0

SUP. DE RECURSOS HUMANOS

ATO N°1199l2016-SRH/P/ALE

"-
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISIATIVA DO ESTA-

1) DE RONDONIA,, no uso de suas atribuigoes legals e, nos

termos do Artigo 10 da LC n° 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

E X 0 N E R A R

LEANDRO FREITAS DE SOUZA, do Cargo de Provimento em

Comissao de Assistente Parlamentar, cédigo ASP-O9, do Gabi-

nete do Deputado Léo Moraes, a contar de 13 de julho de 2016.

Porto Velho, 05 de julho de 2016

Mauréo de Carvalho

Presidente

Arildo Lopes da Silva

Secretérlo Geral

ATO N°1186/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA D0 ESTA-

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

_

termos do Artigo 10 da LC no 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

E X 0 N E R A R

BRENDA SI‘HEFANY PEREIRATOSE, do Cargo de Provimento

em Comlsséo de Assistente Parlamentar, cédlgo ASP-09, do

Gablnete do Deputado Saulo Morelra, a contar de la dejulho
de 2016. -

Porto Velho, 01 de julho de 2016

Maurao de Carvalho

Presidente

Arildo Lopes da Silva

Secretério Geral

ATO N°1198l 2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA D0 ESTA-

DO DE RONDONIA, no uso de suas atrlbulgoes legals e, nos

termos do Artigo 10 da LC n° 730, de 30 de setembro de 2013,
resolVe:

DESIGNAR

A servldora MARARUBIA GOMES DOS SANTOS, matricula

200161633 ocupante do Cargo de Assistente Técnlco, para res-

ponder pelo Departamento de Logistica, a contar de 11 a 31 de

julho de 2016, no periodo do 9020 das férlas do titular.

Porto Velho, 05 dejulho de 2016.

Maurao de Carvalho

Presidente

Arildo Lopes da Silva

Secretério Geral

ATO N°1189l2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENT; DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-

DO DE RONDONIA, no uso de suas atribuigées legals e, nos

termos do Artigo 10 da LC no 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

E X 0 N E R A R

MARIA DAS DORES ARAUJO CASSEB, do Cargo de Provi—

mento em Comissao de Assistente Parlamentar, codigo ASP-

09, do Gabinete do Deputado Dr. Neidson, a contar de la de

julho de 2016.

Porto Velho, 04 dejulho de 2016

Mauréo de Carvalho

Presidente

Arildo Lopes da Silva

Secretério Geral

SUP. DE COMPRAS E LICITAQDES

TERMO DE HOMOLOGACAO
Pregéo Eletrénlco no 015/2016/CPP/ALE/RO

Processo Administrative n0 1075/2016-62

I
Em atendimento ao disposto no inciso IV do Art. 7° do Decreto

Federal n° 3.555/2000 e inciso VI do art. 8° do Decreto

Federal nO 5.450/2005, HOMOLOGO o procedlmento da

licitagao supracitada que tem por finalidade a Contratagfio
de Empresa ou Consércio de Empresas de

Telecomunlcagoes Especializadas para prestagao de

servlgo de comunicagéo dedicada para acesso a rede

mundlal de computadores — INTERNET— na modalldade

terrestre suportando aplicagées TCP/IP, juntamente
com gerenciamento pro—ativo de link 8 gestfio de

seguranga, pelo periodo de 12 (doze) meses, tendo como

vencedoras as empresas: LOTE 01 — OI S/A, lnscrlta no

CNPJ n0 76.535.764/0001-43, no valor global de R$
548.400,00 e LOTE 02 — CLARO S/A, inscrita no CNPJ no

40.432.544/0001—47, no valor global de R$ 89.639,99, por
estarem em conformidade com as normas legals: Lei no

10.520/02, Decreto n0 3.555/00, Decreto n0 5.450/2005,
Resolugao ALE 152/2007 e Lei no 8.666/93.

Porto Velho/RO, 07 de julho de 2016.

Maria Marilu do Rosario de Barros Silveira

Secretaria Geral Adjunta - ALE/RO

Diario assinado digitalmenle conforme Resolugéo n° 211 de 9/05/2012. 0 respective arqulvo digital
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0 SR. LEO MOARES (Secretério ad hoc) - N50 ha mais

Matérias, Sr. Presidente, a ser tratada.

0 SR. EDSON MARTINS (Presidente)
- Encerrada a Ordem

do Dia.

Passemes as Comunicagees Parlamentares.

Com a palavra e Ilustre Deputado Jesuine Boabaid, per

cinco minutes sem Apartes.

0 SR. JESUiNO BOABAID - Eu veu abrir mae, na extraordina-

ria a genteja fez um acordo, e Deputado Laerte eu quem for

presidir vamos ficar aqui, eu quero falar depois na extraordi-

naria, depois da outra Sessao que vai abrir eu fago use da

palavra.

0 SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Nada mais havendo

a tratar, invocando a pretegéo de Deus e, antes de encerrar a

presente Sessae, convoco Sessao extraordina’ria para em se-

guida, a fim de apreciarmos as Matérias em segunda discus-

550 e votagéo.
Esta encerrada esta Sessae.

(Encerra-se esta Sessao as 15 horas e 09 minutos).

l sup. DE Racunsos HUMANOS |

ATO N°1190/2016-SRH/P/ALE

0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

DE RONDONIA, no use de suas atribuigées legais e, nos termos

do Artigo 10 da LC n0 730 de 30 de setembro de 2013, resolve,

RELOTAR:

JOSE RIBAMAR DE CARVALHO LAGO matricuia n°. 100008153,

ocupante do Cargo de Assistente Técnico Legislativo, perten-
cente ao Quadro de Pessoal Efetivo desta Casa Legislativa, no

Gabinete do Deputado Herminio Coelho, a partir de 01 de julho
de 2016.

Porto Velho, 05 de julho de 2016.

Maurfio de Carvalho

Presidente

Arildo Lopes da Silva

Secretério Geral

ATO N°1191/2016-SRH/P/ALE

0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

DE RONDONIA, no use de suas atribuigoes legais e, nos termos

do Artigo 10 da LC n° 730 de 30 de setembro de 2013, resolve,

R E L O T A R:

AHGAIR ALVES DE ARAUJO matricula n°. 100012270, ocu—

pante do Cargo de Moterista, pertencente ao Quadro de Pessoal

Efetivo desta Casa Legislativa, no Gabinete da Presidéncia, a par-

tir de 01 de julho de 2016.

Porto Velho, 05 de julho de 2016.

Mauréo de Carvalho

Presidente

Arildo Lopes da Silva

Secretério Geral

ATO N° 243/2016-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENT; DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-

DO DE RONDONIA, no use de suas atribuigees legais e, nos

termos do Artigo 10 da LC n0 730 de 30 de setembro de 2013

e, o que disciplina a Reselugéo n° 327, de 9 de marge de

2016.

RESOLVE:

Tornar sem efeito o ATO N°239/2016-SRH/D/P/ALE, de 05/

07/2016, publicado no DO-e-ALE/RO, N° 113, de 06/07/2016,

que concedeu diérias ae servider ALDO DIAS KNIGHTZ, con-

forme Processo n° 10148/2016-62.

Porto Velho -

R0, 13 de Julhe de 2016.

Mauréo de Carvalho

Presidente

Arildo Lopes da Silva

Secretério Geral

ATO N° 244/2016-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENT; DA ASSEM BLEIA LEGISLATIVA D0 ESTA-

DO DE RONDONIA, no uso de suas atribuigoes legais e, nos

termos do Artigo 10 da LC no 730 de 30 de setembro de 2013

e, o que disciplina e Paragrafe Unice do Art. 1° da Resolugéo
n° 327, de 9 de marge de 2016.

RESOLVE:

Cenceder 02 (duas) dia’rias no periodo de 13 a 14/07/2016,
ao Deputado Estadual LEONARDO BARRETO DE MORAES, ca-

dastro n°200160362, cenforme Processo n°. 010524/2016-
66.

Porto Velho -

RO,13 de Julho de 2016.

Maurfio de Carvalho

Presidente

I

Arildo Lopes da Silva

Secretério Geral

ADVOCACIA GERAL |

E RRATA

TERMO DE CONTRATO N. 016/ALE/2016
- PROCESSO NO 728/

2014-64 QUE ENTRE §I FAZEM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DO ESTADO DE RQNDONIA
— ALE/R0 E EMPRESA SABENAUTO

COMERCIO DE VEICULOS — LTDA.

Pubiicado no DIARIO OFICIAL DA ALE/R0 n0 114 — de 07 de

julho de 2016, pa’gina 2578,

ONDE SE LE:

Extrato De Contrato n0 016/2016/ALE/RO
Processo Administrative nO 01479/2013-79

LEIA-SE:

Extrato De Contrato nO 016/2016/ALE/R0
Processo Administrative n0 728/2014-64
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