
Assembleia Ifigislativa do Estado de Rondénja

CONTRATO N. 20/AG/ALE/2016

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE s1 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, Deputado MAURO DE CARVALHO, brasileiro, portador do RG n°. 287.641

SSP/RO e do CPF/MF n°. 220.095.402-63 e pelo Secretério Geral ARILDO LOPES DA

SILVA, brasileiro, portador do RG n°. 19593991 SSP/SP e do CPF/MF n°. 299.056.482-91,
ambos residentes e domiciliados nesta cidade e comarca de Porto Velho, Estado de

Rondonia, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa SABENAUTO

COMERCIO DE VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n°. 05.888.433/0001-49, corn

sede na Avenida Tiradentes, n° 3183, bairro Indugrial, 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 no 507.812 SSP/RO, inscrito no CPF/MF n°.

614.335.86.2—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 tern por finalidade

estabelecer os direitos e obrigaooes das partes na execugéo contratual, de acordo com a

legislagéo Vigente, mediante as cléusulas e condigoes seguintes:

’CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O presente contrato tern por objeto a contrataofio do Plano de Revisfio, Manutenoéo
Preventiva e Corretiva corn repos' ~o de pegas originais no periodo de garantia dos 3 (tr‘
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veiculos GM modelo Cruze LT 1.8 flex, no periodo remanescente dos 36 (trinta e seis)
meses de uso ou quando atingirem 100.000 (cem mil) Km, cada um deles.

CLAUSULA SEGUNDA — DA DESCRICAO DA MANUETENCAO I

2.1. A CONTRATADA prestara a revisao, manutengao preventiva e corretiva nos 3 (trés)
veiculos GM Cruze LT 1.8 flex, com fornecimento de pegas e acessorios originais e novos.

2.1.1. As manutengoes ocorrerao da seguinte forma:

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

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

mecanicos, Visando garantir o pleno funcionamento do veiculo;

c) As rev‘isoes obedecerao aos planos de manutengao descritos no manual dos veiculos;

CLAUSULA TERCEIRA — DAS PECAS

3.1. A empresa CONTRATADA ficara responsavel pelo fornecimento de pegas de

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

quaisquer acessorios e componentes necessarios.

3.2. A CONTRATADA deveré fornecer todas as peoas necessarias e suficientes ao perfeito
fun‘cionamento dos veiculos indicados no termo de referéncia.

3.3. Serao substituidas todas as peoas sempre que necessario a0 perfeito funcionamento dos

veiculos.

3.4. Quando da substituigao, deverao ser aplicadas somente pegas novas, originais ou

recomendadas pelo fabricante, nao sendo aceilf) sob qualquer hipotese pegas

recondicionadas.

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

da CONTRATADA a verificaoao das pegas instaladas.

3.6. As embalagens das pegas 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 emitiré orgamento individual para cada veiculo, devendo constar
‘

n0 orgamento numero da placa, marca e modelo do veiculo, quilometragem do hodometro;%
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CLAUSULA QUINTA — DA GARANTIA

5.1. A CONTRATADA devera se comprometer a oferecer os seguintes prazos de garantia:
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 peeas substituidas emitido pelo
fabricante.

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

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

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

contratante.

I CLAUSULA SEXTA — DA ACEITACAO

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

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

servigos realizados.

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

Nota fiscal/Fatura.

6.2.1. A recepgao do veiculo seré 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 servieos nao implica na sua aceitagao definitiva, ficando dependente da

ver-ificagao da'qualidade dos mesmos por funcionario designado pela ALE/R0.

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

estabelecido neste Contrato e no Termo de Referéncia.

6.5. O procedimento de entrega e recebimento do veiculo sera mediante anotagao das

condieoes 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, ate' 10 (dez) dias, contados a partir da data de apresentagao das

Notas Fiscais.

7.2. A CONTRATADA devera apresentar e manter atualizados os seguintes documentoM
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a) Certidao de De’bitos para com o INSS (CND), na forma exigida pelo art. 195, § 3°,

Constituieao Federal;

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 — Ministério da Fazenda.

CLAUSULA OITIVA — DO VALOR

8.1. Da-se ao presente contrato o valor estimulado de R$ 29.430,05 (Vinte e nove mil,

quatrocentos e trinta reais e cinco centavos), correspondente ao saldo restante das Notas de

Empenho n°. 2016NE00105 e 2016NE00106;
8.2.0 valor estimado supra podera ser complementado posteriormente;

CLA‘USULA NONA — DA VIGFENCIA

9.1. O presente contrato tera a vigéncia a partir da assinatura, pelo periodo de 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogado até que os veiculos atinjam 100.000 (cem mil) Km ou

remanescente dos 36 meses estabelecidos pela garantia.

CLAUSULA DECIMA — DO REAJUSTE l
.

. I

10.1. 0 presente contrato nao sera alvo de reajuste Visto sua Vigéncia ser de 1 (um),
conforme Lei Federal n° 10.192/01, ou quando os veiculos atingirem os requisitos
estabelecidos da garantia.

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° 0265/2014—14, bem como consta autorizaeao
da Secretaria Geral Adjunta para elaboraeao do contrato (H. 451) e as Notas de Empenho n°

V

2016NE00105 e 2016NE00106, respectivamente nos valores de R$ 11.250,00 (onze mil,
_ /fl

duzentos e cinquenta reais) e R$ 18.180,05 (dezoito mil, cento e oitenta reais e cincoy
centavos) com emissao dia 05/01/2016, (fls. 465/466).

% .
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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 ;

Elemento de Despesas — 339039 ;

Fonte — 0100000000

Evento —400091 /UO — 1001 ;

12.2. Para cobertura da Vigéncia do presente contrato serao utilizadas as notas de empenho
2016NE00105 no valor de R$11.250,00 (onze mil, duzentos e cinquenta reais) para

cobertura dos servioos e 2016NE00106 no valor de R$ 18.180,05 (dezoito mil, cento e

oitenta reais e cinco centavos) para cobertura das pegas.

l CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. 850 responsabilidades da CONTRATADA:

a) manter as condiooes de habilitaoao e as qualificagoes exigidas no ato convocatorio,

responsabilizando-se integralmente pela execugao dos servioos 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 servioos que se fizerem neceéarios nos veiculos que lhe forem

confiados pelo CONTRATANTE, dentro da boa técnica e de acordo com a legislaoao,
normas e especificagoes técnicas pertinentes aos servioos, por meio de mao-de-obra

qualificada, de modo a garantir o seu uso normal 6 perfeito, respondendo pela seguranga e

perfeioao dos servioos executados;

d) permitir ao CONTRATANTE adquirir as peoas a serem aplicadas nos servigos
contratados, quando do seu interesse;

e) devolver a0 CONTRATANTE as pegas substitur’das, devidamente acondicionadas,

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

as suas expensas, quando solicitados pelo CONTRATANTE, dentro do prazo de garantia;
g) fornecer ao CONTRATANTE catalogo, microfichas e/ou listas de preoos oficiais,
tabelas de tempos de reparos do fabricante, sempre atualizados, em midia magnética ou

escrita, sobre os quais serao garantidos os descontos, se ofertados pelo fabricante;

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

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

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

necessaria a vistoria, para comprovagao da perfeita execuoao dos servigos e verificagao das

peeas empregadas;
i) manter espaeo fisico coberto para guarda dos veiculos dentro da oficina, nao permitindo

que nenhum veiculo permaneea fora do espago da oficina;

j) responsabilizar-se por todos os danos ou prejuizos que Vier a causar a0

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

deseumprimento das condieoes aqui definidas ou por falha na execueao dos servioos ou por

emprego de peoas inadequadas; .

k) emitir documento fiscal para cada orgamento aprovado pelo CONTRATANTE, onde

deverao constar o custo real e definitivo do servieo/hora e 0s custos reais e definitivos dos

pregos das peeas, 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 disposieoes presentes neste Contrato;

b) promover7 por intermédio de servidor designado, o acompanhamento e a fiscalizagao da

prestagao dos servioos, rejeitando aqueles que n50 atenderem a qualidade exigida, anotando

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

CONTRATADA;

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

CONTRATADA, antes de efetuar o pagamento devido; I

. d) realizar o pagamento ao CONTRATADA pelos valores efetivarnente comprovados na

execugao dos servigos prestados, nos prazos estabelecidos neste contrato;

e) notificar ao CONTRATADA, fixando-lhe prazo para correeao das irregularidades;

f) prestar ese1arecimentos e informagoes sobre os desajustes ou problemas detectados no

veiculo, objeto de reparos

[ CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA RESCISAO y

15.1. 0 presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no art. 77,
77 e 55. da Lei n° 8666, de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei. 4%
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i CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO

16.1. N50 obstante a CONTRATADA seja a {mica e exclusiva responsével pela execueéo
de todos os servieos, a CONTRATANTE reserva—se o direito de, sem que de qualquer
forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa
fiscalizaeao sobre os servieos, registrando relatorios referente as execugoes.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS DE OMISSAO

17.1. Os casos omissos serfio decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigoes
contidas na Lei no 8.666, de 1993, na Lei no 10.520, de 2002 e demais normas federais

aplicéveis e, subsidiariamente, segundo as disposieoes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 —

Codigo 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 aplicaeéo de Saneéo a CONTRATADA, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal

8.666/93. -

CLAUSULA DECIMA NONA - DA ALIERACAO DE DADOS OU 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 apresentaeéo de devidas justificativas,
adequadas as 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 Eletrénico da Assembleia

Legislativa do Estado de‘Rondonia, na forma de extrato.

1CLAUSULA VIGESIMA IPRIMEIRA
— DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1 0 Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execugéo deste Termo de%
Contrato seré 0 da Seeéo Judiciéria de Porto Velho - Justiga Estadual.

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

registrado 2‘13 fls. 20 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, 17 de junho de 2016

Assembleia Legislativa do Estado de Rondfinia - Contratante

Henry Sandres

Advogado Geral Adjunto - ALE/R0
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N° 115 I 9a LEGISLATURA DO-e-ALE/RO 8 DE JULHO DE 2016

Extrato De Contrato n° 020/2016/ALE/R0

Processo Administrative n° 0265/2014-14

Contratante: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDONIA — ALE/R0

Contratada: SABENAUTO COMERCIO DE VEiCULOS — LTDA

DO OBJETO: 1.1. O presente contrato tem por objeto a

contratagao do Plano de Revisao, Manutengao Preventiva e

Corretiva com reposigao de pegas originais no periodo de ga—

rantia dos 3 (trés) veiculos GM modelo Cruze LT 1.8 flex, no

pen’odo remanescente dos 36 (trinta e seis) meses de uso ou

quando atingirem 100.000 (cem mil) Km, cada um deles.

.JO PRAZO: O presente contrato teré a vigéncia a partir da

assinatura, pelo periodo de 12 (doze) meses, podendo ser pror-

rogado até que os veiculos atinjam 100.000 (cem mil) Km ou

remanescente dos 36 meses estabelecidos pela garantia.

DO VALOR: Dé-se ao presente contrato o valor estimulado de

R$ 29.430,05 (vinte e nove mil, quatrocentos e trinta reais e

cinco centavos), correspondente ao saldo restante das Notas

de Empenho n0. 2016NE00105 e 2016NE00106;

O valor estimado supra poderé ser complementado posterior-

mente;

DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS: As despesas decorrentes

do presente contrato seréo supridas com o saldo cle duas No-

tas de Empenho, com as seguintes programagoes: — Programa

de Trabalho —

01122102020620000; - Elemento de Despesas
—

339039; - Fonte — 0100000000 - Evento — 400091 / UO —

1001; - Para cobertura da vigéncia do presente contrato serao

utilizadas as notas de empenho 2016NE00105 no valor de

R$11.250,00 (onze mil, duzentos e cinquenta reais) para co—

bertura dos servigos e 2016NE00106 no valor de R$ 18.180,05

(dezoito mil, cento e oitenta reais e cinco centavos) para co—

bertura das pegas.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de

Contrato foi devidamente registrado as fls. 20 do livro de con-

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

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

contraentes.

Porto Velho/RO, 17 dejunho de 2016

Assembleia Legislativa do Estado de Rondénia - Contratante

Deputado Maurao De Carvalho Arildo Lopes da Silva

Presidente- ALE/R0 Secreta’rio Geral

Ronis Pereira Rodrigues Representante Legal

Luis Fernando Moscardi Representante Legal

Richard Rocha Lima Representante Legal

Visto: Whanderley da Silva Costa

Advogado Geral Adjunto — ALE/R0

SUP. DE RECURSOS HUMANOS

ATO N°1201/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-

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

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

resolve:

I

DESIGNAR

O sen/idor LINCOLN JOSE PEREIRA DA SILVA, matri'cula nO

200162340, como Gestor do contrato no 017/2016/ALE/RO entre

a Assembleia Legislativa do Estado de Rondénia e a Empresa

Tropico Telecom Comércio e Servigos Ltda, referente o forne-

cimento de Equipamentos de Vigilancia Eletronica, servigos de

instalagao e configuragao do Sistema de Monitoramento por

cameras de videos, conforme Processo no 13716/2015-33, a

contar de 16 dejunho 2016.

Porto Velho, 07 de julho de 2016

Maurfio de Carvalho

Presidente

Arildo Lopes da Silva

Secretario Geral

Diario assinado digitalmente conforme Resoluoéo n° 211 de 9/05/2012. 0 respective arquivo digital
com certificagéo encontra—se no sitio daAssembleia Legislativa de Rondonia http://www.al.ro.leg.br


