
Assembleia Mgisiativa do Estado do Rondénia

CONTRATO N. 027/AG/ALE/2016

CELEBRAM ENTRE SI A ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA —

ALE/R0, E EFICAZ ASSESSORIA EM

COMUNICAcAo LTDA — ME, ‘PARA os FINS

QUE ESPECIFICA.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDONIA — ALE/R0, Pessoa Juridica de Direito Pfiblico, inscrita no CNPJ sob o no

04.794.681/0001-68, situado na Rua Major Amarantes, n° 390, Bairro Arigolandia, 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 Secretario 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 do Porto Velho, Estado de Rondonia, doravante

denominado CONTRATANTE, e a Empresa EFICAZ ASSESSORIA EM

COMUNICACAO LTDA — ME, inscrita no CNPJ sob o n°—11.379.887/0001—97, com sede

na Rua Abuna, n. 3445, sala C, Bairro Olaria, Porto Velho — R0, doravante denominada

CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. Ana Cristina de Oliveira Barros, Sécia

Administradora, inscrita no CPF sob o n9 418.608.372-04 e portadora do RG n° 301.399

SSP/RO, resolvem celebrar o presente instrumenté de contrato, que tem por finalidade

estabelecer os direitos e obrigaooes das partes, de acordo com a legislaoao vigente,

resultante do procedimento licitatorio na modalidade de Pregfio Eletrénico n°

012/2016/CPP/ALE/RO, conforme Processo Administrativo no 02781/2016-57, mediante

as clausulas e condigoes seguintes:
\ /

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO |

1.1 O objeto do presente contrato e’ a Contrataofio de empresa especializada em y

clippagem, auditoria, mensuragfio de midia e monitoramento digital, abrangendo asé

midias eletrénicas (TV, radio e internet) 6 impressos (jornais e revistas) a fim de

atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de

Rondénia./fl
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Assembleia legislativa do Estado de Rondénia

Parégrafo Unico — Integram o presente contrato, independente de sua transcrigsao, o Edital
do Pregao Eletronico n. 012/2016/CPP/ALE/RO, com seus anexos, e a Proposta da

Contratada.

L CLAUSULA SEGUNDA — DO AMPARO LEGAL

2.1. O respaldo juridico do presente contrato encontra-se consubstanciado na Lei Federal
8.666 de 21 de junho de 1993 e Processo Administrativo n° 02781/2016—57, bem como

autorizagao do Secretario Geral e Presidente desta Casa Legislativa (HS.228) e Nota de

Empenho n° 2016NE1016 (fls.240).

L CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.1. O valor total do presente Contrato é de R$ 265.992,00 (duzentos e sessenta e cinco mil,
novecentos e noventa e dois reais), referente a doze meses de contrato

Paragrafo Primeiro — ao valor do contrato estao incluidas todas as despesas ordinarias
diretas e indiretas decorrentes da execueao contratual, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais incidentes, e outros

necessarios ao cumprimento do objeto contratado.

Paragrafo Segundo -— 0s pregos inicialmente contratados poderao ser reajustados apés
decorridos doze meses (art. 3°, §1°, da lei n. 10.192/01), com vistas a obteneao de preeos e

condigoes mais vantajosas para a administragao.
Paragrafo Terceiro — tera como indexador IPG—DL dos ultimos doze meses, divulgado
pela Fundaeao Getulio Vargas, ou outro indice que venha a substitui-lo.

Paragrafo Quarto — Quanto a repactuaeao de preeo, devera observar a0 estabelecido no

Edital, termo de referencia e minuta de contrato constante nos autos Documentos estes que
sao parte integrantes ao presente contrato;

L CLAUSULA QUARTA: DA DOTAcAo ORCAMENTARIA l

consignados a Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia, no corrente exercmo p012
conta da seguinte programagao: Programa de Trabalho 01.122. 1020.2062.0000 —~, elemen 0

de despesa 33.90.39 —-,Fonte de Recurso: 0100000000— Empenho 2016NE01016 no

pm?

41 As despesas decorrentes do presente Contrato correrao por conta dos

recursy
de RES 110. 830,00 (cento e dez mil, oitocentos e trinta reais).
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Assembleia legislativa do Estado de Rondonia

Parégrafo Unico — Para atender ao corrente exercicio financeiro foi emitida Nota de

Empenho do valor de R$ 110,830,00 (cento e dez mil oitocentos e trinta reais), em havendo

remanescente da Nota de Empenho, o saldo devera ser cancelado e por ocasiao do exercicio

seguinte deveré haver a emissao da complementaoao do Empenho.

CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCIA

5.1. A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, iniciado a partir do dia 01 de setembro

de 2016 findando em 31 de agosto de 2017, podendo ser prorrogado conforme

conveniéncia da Administragao, por igual periodo ate' 0 limite estabelecido no art. 57 da Lei

Federal n° 8.666/93.

Parégrafo Unico — A prorrogagao do prazo de vigéncia do contrato ficaré condicionada a

avaliaeao da qualidade dos servigos prestados, através da manifestaoao do gestor do

contrato.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugao do contrato, em

compatibilidade com as obrigaeoes por ela assumidas, todas as condiooes de habilitaeao e

qualificaefio exigidas na licitaeao, bem como:

I- Fornecer/executar o objeto do contrato de acordo com as especificaeoes do Termo de

Referéncia — ANEXO I, n50 se admitindo quaisquer modificagoes sem a prévia

autorizaoao da ALE;
I

II- Comunicar por escrito ao setor da ALE responsével pelo recebimento/fiscalizaeao do

objeto do contrato, no prazo maximo de 02 (dois) dias que antecedam o prazo de

vencimento do fomecimento/execugao do objeto, os motivos que impossibilitem o seu

cumprimento.
III— Responsabilizar-se pelo onus resultante de quaisquer aooes, demandas, custos e

despesas decorrentes de danos ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados
e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de aeoes judiciais
movidas por terceiros, que venham a ser exigidas por forea da lei, ligadas ao cumprimento
do edital decorrente;

‘

IV- Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente a

ALE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
V- Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informagao acerca das atividade

objeto desta licitagao, sem prévia autorizaeao da ALE; fl
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondénia

VI- Prestar esclarecimentos a ALE sobre eventuais atos ou fatos desabonadores noticiados

que a envolvam, independentemente de solicitaeao;
VII— apresentar, imediatamente, nos casos de cisfio, incorporaeao ou fusao, a documentagao
comprobatéria de sua situaeao.
VIII- Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrieées referentes as leis trabalhistas,
previdéncia social e de seguranea do trabalho, em relaeao a seus empregados;
IX- Possibilitar a ALE, em qualquer etapa, o acompanhamento completo do

fornecimento/execugao do objeto do contrato, fornecendo todas as informaeoes necessarias
e/ou resposta a qualquer solicitaeao da Contratante;
X- Atender prontamente quaisquer exigéncias do representante da ALE, inerentes a0 obj eto
do Termo de Referéncia — ANEXO I;
XI— Efetuar o pagamento de encargos previdenciarios, fiscais e sociais, bem assim

quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execueao deste contrato;
XII— comunicar imediatamente a Contratante quando detectar veiculaeoes que configurem
exposieao negativa de sua imagem;
XIII — realizar o monitoramento diario, inclusive nos finais de semana e feriados, das
noticias que faeam referéncia a Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia, Deputados
e servidores, bem como a veiculagao em programas veiculados em emissoras de tV, radio,
jomais e revistas impressas e portais de internet, incluindo criticas, elogios e comentarios
feitos por apresentadores, jornalistas, colunistas entrevistadores e ouvintes.
XIV- Cumprir as demais obrigaeées constantes do Termo de Referéncia — ANEXO I.

L CLAUSULA SETIMA -

RESPONSABILIDADES E OBRIGAcoEs DA ALE T

7.1. Constituem direitos e prerrogativas da ALE, além dos previstos em outras leis, os

constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei no 8.666 de 21/06/93, e suas alteraeoes
posteriores.
I- Emitir asiconvocaeoes, as ordens formais de fomecimento/execueao, as notas de

empenho e o Termo de Contrato (se for o caso) relativos a0 objeto do contrato;
II - Comunicar a empresa contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com o

fornecimento/execueao do objeto.
III - Rejeitar, no todo‘ou em parte, 0 fornecimento/execueao em desacordo com as

obrigaeoes assumidas pela contratada.

IV -. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigaeoes gdentro das normas e condieoes deste processo.
‘

V - Prestar as informaeoes e 05 esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
"i

contratada corn relagao ao objeto deste contrato; /
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondénia

Vl — Efetuar o pagamento nas condigoes e pregos pactuados.
VII - Cumprir as demais obrigaeées constantes do Termo de Referéncia.

CLAUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO I

8.1. A ALE fiscalizara a execueao dos servieos, diretamente através do Departamento de

Comunicaefio Social e/ou pessoa do quadro por ele designada atrave's de ato devidamente

publicado;
Paragrafo Primeiro — solicitar a contratada ou obter da Administraeao, tempestivamente,
todas as providéncias necessarias a0 born andamento da execueao contratual e anexar aos

autos copia dos documentos referentes.

Paragrafo Segundo —— Solicitar que a contratada corrija, refaea ou reconstrua as partes do

objeto contratual que estejam com erros, imperfeitos ou em desacordo com as

especificagoes ou procedimentos de rotina recomendados;

Paragrafo Terceiro — Acompanhar e atestar a prestagao dos servieos contratados e indicar

a ocorréncia de inconformidade;

Paragrafo Quarto — Verificar se a empresa mantém todas as condieoes de habilitaeao e

qualificagao exigidas na licitagao, condigao para efetivaeao do pagamento e posterior

elaboraeao de termo aditivo. Sendo constatada qualquer irregularidade em relagao a

situaeao cadastral da Contratada, esta sera formalmente comunicada de sua situaoao

irregular, para que apresente justificativa e comprovaeao de regularidade. Caso nao se

verifique que a empresa reogularizou
sua situagao, estaré sujeita ao enquadramento nos

motivos do Art. 78, da Lei n°. 8666/93.

Paragrafo Quinto — Durante a execuoao dos trabalhos nao serao admitidas paralisaeoes
dos servigos por prazo, parcelado ou 1’1nico, salvo por motivo de forga maior, aceito por

ambas as partes contratantes,exclu1’das quaisquer indenizagoes.

Paragrafo Sexto — Os trabalhos executados somente serao recebidos pela ALE, se

estiverem de acordo com os Termos de Referéncia e o Quadro de Quantidades constante do

Edital, atendida as especificaeoes fornecidas pela ALE bem como em conformidade com as

disposigoes constantes da Lei n°. 8.666 de 21.06.93 e suas posteriores alteragoes.

CLAUSULA NONA — DA ALTERACAO DE CONTRATO l

9.1. -Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.".8666/93,

desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentaeao das deVidas

justificativas fl
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Assembleia legislativa do Estado de Rondénia

Paragrafo Primeiro — A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condieoes

contratuais, os acréscimos e supressoes que se fizerem necessarios, ate’ 0 limite legal

preVisto.

Parégrafo Segundo —Em havendo a Cisao, Incorporaeao ou Fusao da futura empresa

contratada, a aceitagao de qualquer uma destas operaeoes ficara condicionada a anélise por

esta administraeao contratante do procedirnento realizado, tendo presente a possibilidade de

riscos de insucesso na execueao do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogagao
contratual.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO DO CONTRATO

10.1. 0 presente Contrato podera ser rescindido nos casos e na forma previstas nos artigos
77 e 78 da Lei n. 8.666/93 e suas alteragzoes posteriores.

Paragrafo Primeiro —- o presente contrato podera ser rescindido, tambe’m, por

conveniéncia administrativa, a juizo da contratante, sem que caiba a contratada qualquer

agao ou interpelaeao judicial.
Paragrafo Segundo —- no caso de rescisao contratual, a contratante fica obrigada a

comunicar tal decisao a contratada, por escrito, no minimo de trinta dias de antecedéncia.

Parégrafo Terceiro — na ocorréncia da rescisao prevista no caput nenhum onus recaira

sobre a contratante em Virtude desta decisao, ressalvado 0 disposto no §2° do art. 79 da lei

8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA . D9 PAGAMENTO |

11.1. 0 pagamento sera creditado em nome da contratada, mediante ordem bancaria em

conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condigoes estabelecidas neste

contrato, apos o fornecimento/execueao do objeto da licitaefio, no prazo de até 15 (quinze)
dias, contados a partir da data final do periodo de adimplemento, mediante apresentagao,

aceitaeao e atesto do responsavel nos documentos hébeis de cobranga.

Parégrafo Primeiro - o pagamento mediante a emissao de qualquer modalidade de ordem

bancaria sera realizado, desde que o contratado efetue cobranga de forma a permitir o

cumprimento das exigéncias legais, principalmente no que se refere as reteneoes tributérias.

Paragrafo Segundo - Para execueao do pagamento de que trata o paragrafo anterior, o

contratado devera fazer constar da nota fiscal correspondente, emitida, sem rasura, em letra/é/
bem legivel em nome da Contratante, contendo o nome do banco, o nfimero de sua conta

bancéria e a respectiva agéncia.
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Assembleia Legislatlva do Estado de Rondénia

Parégrafo Terceiro — Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento

de Impostos e Contribuicoes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES,

devera apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovacao, a fim de eVitar a

retencao na fonte dos tributos e contribuicoes, conforme legislacao em Vigor.

Parégrafo Quarto - A nota fiscal correspondente devera ser entregue pela contratada

diretamente ao responsavel pelo recebimento do objeto, que atestara e liberara a referida

nota fiscal para pagamento, quando cumpridas todas as condicoes pactuadas.

Paragrafo Quinto — Havendo erro na nota fiscal ou circunstancia que impeca a liquidacao

da despesa, aquela seré devolvida ao adjudicatario e o pagamento ficara pendente até que

ele providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se—é

apos a regularizacao da situacao ou reapresentacao do documento fiscal nao acarretando

qualquer onus para a ALE.

Parégrafo Sexto - No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a contratada n50

tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o indice de

compensacao financeira devido sera calculado mediante a aplicacao da seguinte formula:

EM = I x N x VP, 0nde:

EM = Encargos Moratorios;

N = Nfimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;

I = lndice de compensacao financeira = 0,0001643 8, assim apurado:
I = C139 1:16/100) 1:0,00016438

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6% ’

Paragrafo Sétimo - O pagamento sera efetuado somente apos as notas fiscais ou faturas

serem conferidas, aceitas e atestadas pelo Fiscal do Contrato, para comprovacao do

cumprimento dos requisitos de habilitacao previstos nos arts. 27 a 32 da Lei n° 8.666/93.

Parégrafo Oitavo - Na hipotese de irregularidade da Contratada no Cadastro ou

Habilitacao, providenCiar-se—a sua adverténcia, por escrito, no sentido de que, no prazo de 5

(cinco) dias fiteis, regularize sua situacao, sob pena de aplicacao das sancoes previstas no

edital e de rescisao do contrato, resguardada a ampla defesa. O prazo estabelecido neste

paragrafo podera ser prorrogado, a crite’rio da Administracao.

Parfigrafo Nono - Qualquer alteracao nos dados bancarios devera ser comunicada a ALE,

por meio de carta, ficando sob intcira responsabilidade do contratado os prejuizos

decorrentes de pagamentos incorretos devido 2‘1 falta de informacao.

Paragrafo Décimo — O pagamento efetuado pela ALE nao isenta o contratado de suas

obrigacoes e responsabilidades assumidas.
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Assembleia Mgislativa do Estado do Rondonia

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANCOES

12.1 A CONTRATADA respondera administrativamente pela qualidade e eficiéncia dos

servigos por ela executado, e essa se estendera até a finalizaoao dos servigos.
Parégrafo Primeiro - Pela inexecuoao total ou parcial do contrato ou instrumento

equivalente, a ALE podera garantida a préVia defesa, aplicar a Contratada as seguintes
sangoes:
12.2. ADVERTENCIA: E o aviso por escrito, emitido quando a Licitante e/ou Contratada

descumprir qualquer obrigaoao, e seré expedido:
a. Pelo Setor responsavel pelas licitaooes do Orgao, quando o descumprimento da

obrigaoao correr no ambito do procedimento licitatorio, sendo emitida por documento

oficial da ALE e registrada no SICAF, nos seguintes casos:

- quando a licitante atrasar a entrega, no prazo estabelecido no edital, dos documentos

e anexos exigidos, por meio eletronico, de forma provisoria, ou, em original ou copia
autenticada, de forma definitiva;
— quando a licitante ofertar preoo Visivelmente inexequivel na formulagao da proposta
inicial ou na fase de lances;
- quando a licitante nao honrar com o valor ofertado durante a fase de lances e

solicitar sua exclusao antes da aceitaoao das propostas;
- quando a licitante manifestar intengao de recurso e n50 impetré-lo;
- quando a licitante atrasar, sem justificativa pertinente a0 certame, qualquer fase da

licitagfio. I
a.1 Todas as hipoteses tratadas na letra “a” serao Validas quando a empresa

descumprir exigéncias editalicias pela primeira vez com a Administragao, nao

havendo ocorréncia anterior da mesma natureza registrada em sistema ou documento

oficial.»
b. Pelo Ordenador de Despesas do Orgao, orientado pelo fiscal do contrato ou

servidor responsavel pelo recebimento do objeto da licitaoao, se 0 descumprimento da

obrigaoao ocorrer na fase de execugao do objeto, entendida desde a recusa em retirar

a nota de empenho ou em assinar o contrato, nos seguintes casos:

- quando a licitanté se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o contrato, por
um periodo de 5 (cinco) dias fiteis contados do vencimento do prazo para retirada ou

assinatura;
- quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar

(V,-
ou ensejar o retardamento na execugao do seu objeto, por um periodo de 5 (cincogflll’
dias fiteis contados do vencimento do prazo para in1'cio da execugao do objeto;
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondénia

- quando a licitante descumprir qualquer outra obrigagao atinente ao objeto da licitaeao,
sendo a adverténcia registrada e fundamentada em documento especifico.
12.3. MULTA: E a sangao pecuniaria que sera imposta a Contratada, pelo Ordenador de

Despesas do Orgao, por atraso injustificado na execueao do objeto da licitaeao ou

inexecugfio do mesmo, sendo esta parcial ou total, 6 sera aplicada nos seguintes percentuais:
12.3.1. Nos casos de atrasos:

21. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da

licitaeao, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de

9,9% (nove, virgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;
b. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do

objeto da licitaeao, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor

correspondente a parte inadimplente, em carater excepcional, e a crite’rio da ALE,

quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;
c. 2% (dois por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento d0 prazo

de entrega objeto da licitagao, sem prejuizo da aplicaeao do disposto nas alineas “a” e

“b” desse mesmo subitem II.1;
12.3.2. Nos casos de recusa ou inexecueao:

3. l5% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatério em assinar

o contrato ou retirar 0 instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
ALE ou inexecugao parcial do objeto da licitaoao, calculado sobre a parte

inadimplente;
b. 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecueao total do

objeto da licitaeao ou descumprimento de qualquer clausula do contrato, exceto prazo

de entrega.
’

12.3.3. A multa seré formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65,

paragrafo 8°, da Lei n° 8.666/93 e sera executada apés regular processo administrativo,
oferecido a Contratada a oportunidade do contraditorio e ampla defesa, no prazo de 05

(cinco) dias uteis, a contar do recebimento da notificagao, nos termos do paragrafo 3° do

artigo 86 da Lei n° 8.666/93, observada a seguinte ordem:

b. Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e

c. Mediante procedimento administrativo ou judicial de execugao.
12.3.4. 0 atraso, para efeito de célculo de multa, sera contado em dias corridos, a partir do

,

.

dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal mpg? ,

repartieao interessada, ou no primeiro dia util seguinte.
12.3.5. Em despacho, com fundamentaeao suméria, poderé ser relevado:

a. O atraso na execueao do objeto da licitagao nao superior a 05 (cinco)

dug/63%
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b. A execugao de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de

cobranga.
12.3.6. A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras saneoes, segundo a

natureza e a gravidade da falta cometida, observados os principios da proporcionalidade e

da razoabilidade.

12.3.7. Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, podera aberto Processo

Administrativo com o objetivo de anulaeao da nota de empenho e/ou rescisao unilateral do

contrato, exceto se houver justificado interesse da ALE em admitir atraso superior a 30

(trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma do subitem I letra “a”e II.1, ambos

do Parégrafo Primeiro.

12.4. SUSPENSAO: E a sangao que impede temporariamente o fornecedor de participar de

licitaeoes e de contratar com a Administragfio, e suspende o registro cadastral da licitante
e/ou contratada de acordo com os prazos a seguir:

12.4.1 Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo
estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletrénico, de

forma provisoria, ou, em original ou copia autenticada, de forma definitiva, ou ainda,
atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitagao.
12.4.1.1 A hipotese em que o licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame,

qualquer fase da licitaeao, sera Valida quando a empresa for reincidente, ja havendo

ocorréncia anterior da mesma natureza registrada em sistema ou documento oficial;
12.4.2 Por ate’ 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de

validade de sua proposta, nao celebrar o contrato, n50 mantiver a proposta, ensejar 0

retardamento na execugao do seu objeto, falhar ou fraudar na execuoao do contrato.

12.4.3 Por ate' 5 (cinco) anos, quando a Contratada:
a. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitaeoes,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicaeao do

obj eto da licitaeao;

b. Tenha praticado atos ill’citos Visando a fmstrar os objetivos da licitaoao; e

c. Receber qualquer das multas previstas no subitem III e n50 efetuar o

pagamento.
d. Comportar—se de modo inidoneo.

12.4.4. SE10 competentes para aplicar a penalidade de suspensao:
a. A Secretaria Geral, quando o descumprimento da obrigaoao ocorrer no ‘-

ambito do procedimento licitatorio; e

b. O Ordenador de Despesas do Orgao, se 0 descumprimento da obrigaea’é %/
ocorrer na fase de execuofio do objeto da licitaoao, entendida desde a recusa

eip/
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retirar a nota de empenho ou assinar o contrato ou qualquer documento habil que

venha substitui-lo.

12.4.5. A penalidade de suspensao sera publicada no Diério Oficial eletrénico da

ALE.

Paragrafo Segundo — DECLARACAO DE INIDONEIDADE: A declaraeao de

inidoneidade sera aplicada somente pelo Ordenador de Despesa, a Vista dos motivos

informados na instrueao processual.
I. Sera declarada inidonea a empresa que cometer ato como 0s descritos nos arts. 90, 92, 93,

94, 95 e 97 da Lei n° 8.666/93.

Parégrafo Terceiro - Disposieoes gerais
11. As saneoes previstas no item 111 do Parégrafo Primeiro e Paragrafo Segundo

poderao também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que, em razao do contrato:

a. Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitaeao;

c. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administraefio em Virtude

de atos ilicitos praticados.

Paragrafo Quarto - Do direito de defesa

I. E facultado a Contratada interpor recurso contra a aplicaeao das penas de adverténcia,

suspensao temporaria ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias fiteis, a contar da ciéncia da

respectiva notificaeao.
II. 0 recurso sera dirigido ao Ordenador de Despesas, por intermédio da autoridade que

aplicou a saneao, a qual podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 05 (cinco) dias fiteis,

ou, nesse caso, a decisao ser proferida dentro do prazd' de 05 (cinco) dias fiteis, contado do

recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
III. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-a 0 dia do inicio e incluir

se a 0 do vencimento, e considerar—se-ao os dias consecutivos, exceto quando for

explicitamente disposto em contrario; K)
IV. Assegurado o direito a defesa préVia e a0 contraditorio, e apos exaurida a fase recursal,

a aplicaeao da saneao sera formalizada por despacho motivado, cujo extrato devera ser

publicado no Diario Oficial eletr6nic0 da ALE, devendo constar:

a. A origem e o nfimero‘ do processo em que foi proferido o

despacly/b. O prazo do impedimento para licitar e contratar;

c. O fundamento legal da sangao aplicada; e

d. O nome ou a razao social do punido.
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V. Apos o julgamento d0(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposieao, a

autoridade competente para aplicagao da saneao comunicara imediatamente ao orgao

competente quanto a suspensao para licitar.

PARAGRAFO QUINTO - Do assentamento em registros
I. Ficam desobrigadas do dever de publicagao no Diério Oficial eletronico da ALE as

sangoes aplicadas corn fundamento nos itens I e II do Paragrafo Primeiro, as quais se

formalizam por meio de simples apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo

65, parégrafo 8°, da Lei n° 8666/93.

11. Os prazos referidos neste documento so se iniciam e vencem em dia de expediente no

orgao ou na entidade.

Parégrafo Sexto - Da sujeiefio a perdas e danos

I. Independentemente das sangoes legais cabiveis, previstas no edital, a Contratada ficaré

sujeita, ainda, a composigao das perdas e danos causados ao ALE pelo descumprimento das

obrigagoes licitatorias.

[ CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO FORO J

14.1. As partes elegem, de comum acordo, com renL'lncia a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, a Comarca de Porto Velho/RO para dirimir as questoes decorrentes

do presente Contrato.

l CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1. E, para firmeza e validade do que foi pactuado,’e’ lavrado o presente Contrato em 02

(duas) Vias de igual teor e forma, o qual depois de lido e achado conforme, e’ assinado pelos

contraentes, e registrado as fls. 27 do Livro de Registros de Contratos do ano de 2016 da

Advocacia Geral da ALE/R0

Porto Velho/RO, 15 de agosto de 2016.

‘\}1‘

Secretéri?
,

.
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DO-e -ALEIRO

PORTO VELHO-RO, SEGUNDA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO DE 2016 ANOV

, Paragrafo Primeiro —

ao valor do contrato estao inclufdas to-
Q S U M A R I 0 das as despesas ordina’rias diretas e indiretas decorrentes da

ADVOCACIA GERAL .................................................... Ca pa exeCU§50
contrtatuai,

inclusive tributos e/ou impostos, encar-

- gos sociais, tra alhistas, previdenciérios, fiscais e comerciaissup. DE COMPRASE

LchTAcoES
....................... 3238

incidentes, e outros necessaries ao cumprimento do objeto
SEC. DE PLAN. E MOD. DA GESTAO ............. . ..... 3239 contratado.

Parégrafo Segundo ——

os pregos inicialmente contratados po—
derao ser reajustados apés decorridos doze meses (art. 3°,
§1°, da lei n. 10.192/01), com vistas a obtengfio de pregos e

ADVOCACIA GERAL l condigdes mais vantajosas para a administragéo.
Para’grafo Terceiro — tera' como indexador IPG—DI dos ditimos
doze meses, divulgado pela Fundagao GetL'ilio Vargas, ou ou-

tro i'ndice que venha a substituf—lo.

Parégrafo Quarto —

Quanto a repactuagao de prego, deveré

Contratante: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE observar ao estabelecido no Edital, termo de referéncia e

Extrato Contrato n° 027/AG/ALE/2016
Processo Administrative nO 02781/2016-57

RONDONIA— ALE/R0 minut~a de contrato constante nos autos. Documentos estes

Contratada: EFICAZ ASSESSORIA EM COMUNICAg/"xo que 58° Parte mtegrantes a0 Presente contrato;
LTDA - ME

DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS: 4.1. As despesas de-
DO OBJETO: 1.1 O objeto do presente contrato é a Contratagao correntes do presente Contrato correrao por conta dos re-
de empresa especializada em clippagem, auditoria, mensuragao cursos consignados a Assembleia Legislativa do Estado de

de ml’dia e monitoramento digital, abrangendo as mi'dias ele— Rondénia, no corrente exercicio, por conta da seguinte pro-
tronicas (TV, radio e internet) e impressos (jornais e revistas) gramagao: Programa de Trabalho 01.122.1020.2062.0000 —,
a fim de atender as necessidades da Assembleia Legislativa do elemento de despesa 33,90_ 39 _, Fonte de Recurso:

Estado de Bondonla.
_

0100000000 —

Empenho 2016NE01016 no valor de R$Paragrafo Umco —

Integram o presente contrato, Independente 110.83 ’00 (cento e dez mil, oitocentos e trinta reais).de sua transcrigao, o Edital do Pregao Eletronico n. 012/2016/ Paragrafo Unico _ Para atender ao corrente exercicio finan-CPP/ALE/RO' com seus anexos, e a Proposta da Contratada.
ceiro foi emitida Nota de Empenho do valor de R$ 110.830,00
(cento e dez mil oitocentos e trinta reais), em havendo rema—

nescente da Nota de Empenho, o saldo deveré ser cancelado

e per ocasiao do exercicio segulnte deveré haver a emissao

da complementagéo do Empenho.

DO PRAZO: 5.1. A vigéncia do contrato seré de 12 (doze)
meses, iniciado a partir do-Idia 01 de setembro de 2016 findan-
do em 31 de agosto de 2017, podendo ser prorrogado confor-
me conveniéncia da Administragao, por igual periodo até 0 li—
mite estabelecido no art. 57 da Lei Federal no 8.666/93.

_
. ,

15.1. E, para firmeza e validade do que fol pactuado, e Iavra-

Do VALOR: 3.1.0 valor total do presente Contrato é de R$ do 0 presente Contrato em 02 (duaS) vias de igual teor e

265.992,00 (duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e forma, 0 qual depois de lldo e achado COHfOFme, é assinado
noventa e dois reais), referente a doze meses de contrato. pelos contraentes, e registrado as fls. 27 do Livro de Regls-
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tros de Contratos do ano de 2016 da Advocacia Geral da ALE/
RO

Porto Velho/R0, 15 de agosto de 2016.

Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia

Deputado Mauro de Carvalho — Presidente

Arildo Lopes da Silva - Secretério—Geral

Contratada: Ana Cristina de Oliveira Barros — Eficaz Assesso—
ria em Comunicagao LTDA

Visto: Celso Ceccatto -

Advogado—Geral

DISTRATO DE CEssAo DE uso DE VEI'CULO, QUE
ENTRE s: FIZERAM A ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE R0N06NIA E A

Assocmng RESGATAND0 VIDAS-ARVIDAS,
CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No

15141 /2015.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDGNIA -—

ALE/R0, inscrita no CNPJ do M.F. sob o n0 04.794.681/0001-
68, com sede a Rua Major Amarante, n° 390, Bairro Arigoléndia,
neste ato representada por seu Presidente, Deputado MAURO
DE CARVALHO, portador do RG 287.641 SSP/RO, CPF

220.095.402-63, doravante denominada CEDENTE, e, de outro

lado, a ASSOCIAcAo RESGATANDO VIDAS-ARVIDAS, ins-

crita no CNPJ sob o n° 08.837.067/0001-97, com sede a Rua

Madagascar, n. 3960, Bairro Conceigao, Porto Velho-R0, neste

ato representado por sua Presidente, AMAZONINA ANICETO

BARBOSA, brasileira, solteira, inscrita no CPF n° 401.119.204-

00, inscrita no RG n0 539810 SSP/AM residente e domiciliada a
Rua Mariana, n° 2946, Bairro Eletronorte, Porto Velho-R0,
doravante denominada CESSIONARIA, em consideragao aos

fatos e circunstancias demonstrados no bojo do processo ad—
ministrativo n° 15141/2015, atinente ao processo que originou
o Termo de Cesséo de Uso do veiculo Fiat Uno Mille Ex, cor

vermelha, ano/modelo 2000, placa NBI 4733, Chassi

98D158018Y4123101, Renavan 733465315, tombamento n°

4894, Certificado de Registro e Licenciamento de Ver'culo n.

011884825138, resolvem as partes celebrar o presente
DISTRATO, sendo regido pelas cla’usulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA— DO DISTRATO

Tendo em vista a Cléusula Quarta do Termo de Cessao de Uso

e a devolugao do vei'culo, objeto do contrato, em conformidade
com as caracterl'sticas especificadas no ato da entrega e devo-

lugao, de acordo com o Termo de Recebimento (fl. 51), as

partes, de plena anuéncia e de forma irrevogével, resolvem

DISTRATAR todos os termos e obrigagoes do instrumento

contratual, a contar de 02 de agosto de 2016, para que
surta os efeitos legais.

Paragrafo Unico — A rescisao amigavel do instrumento em

epr’grafe seré realizada sem onus de qualquer natureza para

qualquer das partes, renunciando as mesmas o direito sobre

o qual se fundou a relagéo juridica do que se pactuou no

Termo de Cessao de Uso, seja na esfera civel, administrativa,
trabalhista, criminal, tributéria e previdenciéria.

CLAUSULA SEGUNDA— DIsposcho FINAL

Por estarem assim combinados, assinam o presente instru-

mento, feito em 03 (trés) vias de igual forma, elegendo o

Foro da Comarca de Porto Velho para dirimir eventuais dlivi-

das do presente, com renlflncia expressa de outro, por mais

privilegiado que seja.
O presente instrumento seré registrado 3 fl. 30 do Li-

vro Especial de Contratos da Advocacia Geral.

Porto Velho, 29 de agosto de 2016.

Mauréo de Carvalho

Presidente

Arildo Lopes da Silva

Secretério Geral

AmazoninaAniceta Barbosa

Presidente

Cessionério

Visto:

CELSO CECCATI'O

Advogado Geral — ALE/R0

Extrato Contrato n° 026/AG/ALE/ 2016
A

Processo Administrative CONFORME PREGAO ELETRONICO

N0 015/2016/CPP/ALE/RO E PROCESSO N.° 1075/2016-62

Contratante: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDONlAv— ALE/R0
Contratada: OI S/A

DO OBJETO: 1.1 O objeto do presente termo é a Contratagao
de Empresa de Telecomunicagoes Especializadas para pres-

tagao de servigo de comunicagéo dedicada para acesso a rede

mundial de computadores — INTERNET —

na modalidade ter-

restre suportando aplicagoes TCP/IP, juntamente com

gerenciamento PRO - ATIVO de link e gestao de seguranga

DO PRAZO: 5.1. A vigéncia do contrato seré de 12 (doze)
meses, iniciados da data de 01 de setembro de 2016 até 31

de agosto de 2017, podendo ser prorrogado conforme conve-

niéncia da Administragéo, como disposto no art. 57 da Lei

Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

DO VALOR: 3.1. O valor do presente contrato é de

R$548.400,00 (quinhentos e quarenta e oito mil e quatrocen-
tos reais) que seré pago mensalmente, de acordo com os

servigos prestados, calculado pelos pregos unitério discrimi-

nados na tabela abaixo:

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