
Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia

CONTRATO N. 35/2016/ALE/RO

TERMO DE CONTRATO DE LOCACAO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA E 0 SR.

FRANCISCO ASSIS DE LIMA

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA — ALE/R0, inscrita no

CNPJ sob o n. 04.794.681/0001-68, com sede na Rua Major Amarante, n. 390, Bairro

Arigoléndia, nesta Capital, doravante designado LOCATARIA, neste ato representado por seu

Presidente, Deputado MAURO DE CARVALHO, portador do RG n°. 287.641 SSP/RO,

CPF/MF n°. 220.095.402—63 e pelo Secretério Geral ARILDO LOPES DA SILVA, brasileiro,
servidor pfiblico, portador do RG n“. 19.593.991, SSP-SP, e CPF/MF n°. 299.056.482-91,
residente e domiciliado nesta capital, neste ato denominada LOCATARIA, e do outro lado

FRANCISCO ASSIS DE LIMA, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF n1

441.747.567-91, RG n. 2251436-MAER, residente e domiciliado nesta cidade de Porto Velho-

RO, representado pelo pela administradora Social Empreendimentos Imobiliérios LTDA, NPJ n°

15.850.639/0001-33, CRECI —J 0121, com sede na Av. Gov. Jorge Teixeira, 11" 1.341, bairro Sfio

Cristovéo, neste ato denominado LOCADOR, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE

LOCACAO, em conformidade com o instituido no Processo n. 00010739/2016-36, que seré

regido pelas cléusuias e condiooes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O LOCADOR dé em locagéo o imovel situado na Rua Major Amarante, n. 487, Bairro

Arigoléndia, nesta cidade de Porto Velho, onde jé funciona 0 Departamento de Logistica, a

Divisfio de Transporte e a Divisfio de Servigos Gerais deste Poder, com as seguintes
caracteristicas: casa em alvenaria, piso cerémico e cobenura em estrutura dc madeira e telha em

fibrocimento, localizado no perimetro urbano, com érea do terreno de 250,00m2 e érea construida

de 163,00m2.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E RENOVACAO |

A Locagfio vigoraré pelo periodo de 24 (vinte e quatro) meses, a iniciar a partir do dia 01 de

dezembro de 2016, corn direito a renovagfio por periodos iguais e subsequentes, conforme

interesse da LOCATARIA e anuéncia do LOCADOR, desde cumpridos 05

WWdeterminados em lei.
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Assembleia Ifigislativa do Estado do Rondonia

Parégrafo primeiro - F indo o prazo e 1150 havendo hipotese de rescisio ou denuncia pre’via o

presente contrato sera automaticamente prorrogado por tempo indeterminado, com a ratificaqao
de todas as suas clausulas e condigoes, salvo quanto a0 valor locaticio que seré reajustado de

acordo com o indice IGP-M/FGV, ou, na sua extingao, por outro que vier a substituir, desde que

requerido pelo Locador

Parfigrafo segundo - O presente contrato vigoraré ainda que faleoa o LOCADOR, devendo ser

respeitado pelos seus herdeiros e sucessores, 6 cm casos de alienagao do Imével, n50 podendo 0

adquirente denunciar este contrato, para o que leva este instrumento a registro.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO ALUGUEL E FORMA DE PAGAMENTO

Fica convencionado o valor do aluguel mensal em R$ 2579,00 (dois mil 6 quinhentos e setenta e

nove reais), totalizando o contrato em R$ 61.896,00 (sessenta e um mil 6 oitocentos e noventa e

seis reais), e sera pago mensalmente até 0 5° dia L'ltil do més subsequente ao vencido, mediante

depésito em conta corrente a ser indicado pelo Locador.

Parégrafo Primeiro — a critério da Administraoao, podera ser exigida a emissao de recibo dos

valores pagos, especialmente quanto onus por atraso ou outras despesas,

Parigrafo Segundo - Quando do pagamento, seré efetuada a retengao tributéria porventura

aplicavel, consoante a legislaofio vigeme.

CLAUSULA QUARTA — DAS OBRAS E DA CONDICAO DO IMOVEL

A LOCATARIA poderé fazer no imével as instalaofies necessérias a sua atividade, mas n50

poderé executar obra‘s que o danifiquem ou prejudiquem sua solidez, devendo repor o Imével no

estado originario ao término da locagao, salvo se 0 LOCADOR preferir recebé-10 com as

alteragoes feitas pela LOCATARIA.

Parégrafo l'mico - A LOCATARIA recebe o imével em perfeito estado de conservagio quanto
a0 uso a que é destinado, e assim deveré ser restituido quando expirar o contrato, aceitando

expressamente a incumbéncia de manter o Imével por sua conta nas condigées declaradas,

CLAUSULA QUINTA — DA CESSAO I

E vedadoa LOCATARIA ceder a locagao clar em comodato o Imével su cé-lo ou arrendé-lozfi
no total ou em pane, salvo se 0 LOCADOR consentir por escrito

’
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Assembleia Legislativa do Estado do Rondénia

CLAUSULA SEXTA — DA MULTA

Nos cases do eventuais atrasos de pagamento, desde que o Locador n50 tenha concorrido de

alguma forma para tanto, ao valor devido serao acrescidos encargos moratorios proporcionais aos

dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para pagamento até efetivo pagamento, a

taxa de 1% (um por cento) ao més e multa de mora correspondente a 2% (dois por cento) sobre 0

valor vencido.

Parégrafo Primeiro - Avengam as partes a multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor

do contrato, na qual incorreré aquela que infringir cléusulas ou condiooes deste contrato, sem

prejuizo das penalidades do art. 87 da Lei n° 8.666/93.

Paragrafo Segundo — Essa multa seré sempre devida por inteiro, qualquer que seja o tempo
decorrido e o pagamento dela n50 exonera as panes de ressarcir perdas e danos, nos casos do

artigo 570 do Codigo Civil, bem como n50 exime a LOCATARIA das obrigaooes de pagar os

alugueres vencidos.

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGACOES DO LOCADOR

O LOCADOR so obriga a:

a) Cumprir fielmente com o objeto do contrato pactuado;
b) O locador autoriza a locataria a fazer no imovel locado, por sua conta, com permissfio do

poder pfiblico, obras de adaptaoao que julgar convenientes e necessarias a0 desempenho de

suas atividades sociais, incorporando-se estas ao imével, sem direito a qualquer indenizaoao,
na forma da lei n. 8.245/91 (lei do inquilinato), art. 35 e 36;

c) Entregar o imével em conformidade com a avaliagao juntada aos autos e informaooes
constantes no Parecer.

d) Obedecer aos artigos 5°, caput, e 37, caput, da Constituioao Federal e a Lei n" 8.666/93 e

alteraofies.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DA LOCATARIA

A LOCATARIA se obriga a:

a) Efetuar os pagamentos na forma da cléusula terceira.

b) Efetuar o pagamento dos encargos fiscais como energia elétrica, IPTU, telefone, e outras

despesas de qualquer natureza que se flzerem indispensaveis ao perfeito cu primento d
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondénia

contrato, a partir da Vigéncia deste, e desde que as contas individualizem os gastos
efetivamente feitos pela Locatéria, inclusive com uso de relégio individualizados e IPTU

na proporcionalidade da ocupaeao do imével.

c) Conservar o imével locado, bem como entregar o imével devidamente pintado ao te'rmino

da locaeao;

d) Entregar o imével com todas as obrigaeoes relativas a taxas e tributos devidamente

quitadas, conforme descriefio 2‘1 alinea “b”;

e) A Locatéria autoriza 0 Locador ingressar n0 imével a qualquer tempo para realizar vistoria

do imével, corn pre’Vio agendamento.

f) A Locatéria se compromete, findando o contrato, entregar o imével em perfeitas condieées
de uso‘

| CLAUSULA NONA — D0 AMPARO LEGAL E DOTACAO ORCAMENTARIA J

Parégrafo primeiro - Consta no presente Processo manifestagfio do Presidente e do ordenador

de Despesa, 51 fl. 02, bem como aviso da dispensa de Licitaeao 5 H. 72, autorizaeao para

elaboraefio do contrato :21 fl. 73 e Nota de Empenho as fls. 75.

Parégrafo segundo - O Contrato de locagfio obedeceré ao disposto na Lei Federal n. 8.666/93 e

Lei n. 8.245/91.

Pareigrafo terceiro - O substrato do presente contrato encontra—se consubstanciado nas Notas de

Empenho n. 2016NE01251, no valor total de R$ 2.579 para atender o presente ano, devendo ser

editada a complementaeao da cobertura relativa ao préximo exercicio.

Parégrafo quarto - As despesas decorrentes do presente contrato correrio a coma da seguinte
programaefio:

Nota de Empenho: 2016NE01251 — Programa de Trabalho: 01122102020620000 - Fonte de

Recurso: 0100000000; - Natureza da Despesa: 339039;

l CLAUSULA DECIMA— DAS DISPOSICOES GERAIS |

Em caso de atraso n0 pagamento dos alugueres, a LOCATARIA fica obriggdfija proceder a

atualizaefio monetéria das parcelas em atraso, na forma da lei, entre a data do’ vencimento e d

efetivo pagamento, na forma do inciso 111, do artigo 55 da Lei n. 8.666/93;
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Assembleia Ifigislativa do Estado de Rondénia

As partes elegem o foro da Comarca de Porto Velho-RO, para a propositura dc qualquer 21950

derivada da locagfio em tela, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justos e contratados, assinam 0 presents, e para um 56 efeito, o qual sera

registrado 21 fl. 35 do Livro Especial de Contratos desta Advocacia Geral, impresso em duas vias de

igual teor.

Porto Velho-RO, 03 de outubro de 2016.

Francisc Assis de Lima

CP 441.567-91

Locador
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ESTADO DE RONDéNIA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Advocacia—Geral

CERTIDAO

A05 13 dias do més outubro do ano de dois mil e dezesseis, certificamos que se

encontra sob cautela desta Advocacia-Geral, 0 original (emitido em 3 vias) do
TERMO DE CONTRATO DE LOCACAOAQUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA E 0 SR. FRANCISCO ASSIS DE LIMA,
constando uma via nos autos do Processo n° 00010739/2016—36, és fls. 78 a
82.

For ser expresséo fiei da verdade firmo a presente.

Porto Velho —

R0, 13 de outubro de 2016.
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artigo 39, da Constituigéo Federal e, nas disposigfies da
norma infraconstitucional, concernentes aos cargos de

Gerenciamento Superior do Executivo Estaduai.

’3‘ 7°. 0 estipéndio do beneficio da penséo por movte

correspondera’ a totalidade da remuneracéo ou subsi—

dio, ou proventos do militar falecido, ou acrescido de

20% (vinte por cento) quando, no caso previsto no paré-
grafo seguinte, for do oltimo hierérquico.

§ 8°. 0 militar do Estado que vier a falecer em

consequéncia de ferimento em agées ou operagoes de

preservagéo da ordem pijblica, de bombeiros ou defesa

civil, em acidente de servigo, moléstia ou doenga decor-
rente de qualquer destas situagées, sera' promovido post
mortem ao grau hierérquico imediato.

§ 15. Ficam anistiados todos os atos, sindicéncias, pro—
cessos administrativos ou iniciativas que tenham gerado
ou que possam gerar qualquer espécie de punigao aos

servidores pdblicos militares, em razéo da participagéo
em movimentos de caréter reivindicatorios e/ou de ma-

nifestagao de pensamento, bem como es que foram de-

mitidos, licenciados e excluidos, sem ter 0 devido pro-
cesso legal de ampla defesa e o contraditorio, até a pro—
mulgagéo desta Emenda a Constituigfio.

I— Fica vedada a remuneragao de qualquer espécie em

cara’ter retroativo.

Art. 39. ..

§ 1°. .....

I - fixem, organizem ou alterem os efetivos da Policia
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, obsen/adas as

diretrizes estabelecidas na Legislagao Federal.

Art. 65. ..

XII -

exercer o comando supremo da Policia Militar e do

Corpo de Bombeiros Militar, nomear e exonerar seu Co—

mandante-Geral e promover seus Oflciais.

Art. 143. ..........

111 ~

Corpo de Bombeiros Militar.

Art. 144. As Policias Civil, Militar e o Corpo de Bombeiros
Militar seréo regidos por iegislagéo especial, que defini—
ra' as atividades e a atuagéo harmonica, respeitados os

principios desta Constituigéo e da Legislagéo Federal, bem

come, no que couber, o previsto no Estatuto dos Servi-
dores Pablicos Civis e Militares.

II -

o Corpo de Bombeiros Militar desenvolveré ativida-

des educativas relativas as suas atribuigées.

Art. 2°. Ficam revogados 0 § 9°, do artigo 24 e o inciso IX, do

artigo 148, da Constituig'a'o do Estado de Rondénia.

Art. 3°. Esta Emenda Constitucionai entra em vigor na data
de sua publicagao.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 13 de outubro de 2016.

Deputado MAURAo DE CARVALHO

Presidente — ALE/R0

Deputado EDSON MARTINS

1° Vice-Presidente — ALE/ R0

Depulado HERMiNIo COELHO

2° Vice-Presidente —

ALE/ R0

ADVOCACIA GERAL

Extrato Contrato n° 35/2016/ALE/RO
Processo Administrative n° 00010739/2016-36

Contratante: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDONIA—ALE/RO
Contratada: FRANCISCO ASSIS DE LIMA

D0 OBJETO: O LOCADOR dé em locagéo o imével situado na

Rua Major Amarante, n. 487, Bairro Agricolandia, nesta cida-
de de Porto Velho, onde jé funciona 0 Departamento de

Logistics, a Diviséo de Transporte e a Divisao de Servigos Ge-
rais deste Poder, com as seguintes caracteristicas: casa em

alvenaria, piso cerémico e cobertura em estrutura de madeira
e telha em fibrocimento, localizado no perimetro urbano, com

area do terreno de 250,00m2 e a’rea construida de 163,00m2.

DO PRAZO:A Locagéo vigoraré pelo periodo de
24(vinte e quatro) meses, a iniciar a partir do dia 01
de dezembro de 2016, com direito a renovagao por
periodos iguais e subsequentes, conforme interesse
da LOCATARIA e anuéncia do LOCADOR, desde

cumpridos os requisitos determinados em lei.

Diério assinado digitalmente conforme Resolucéo n“ 211 de 9/05/2012. 0 respective arquivo digitalcorn ceriificagéo encontra-se no silio da Assembleia Legislative de Rondonia hflg://www.al.ro,leg.br
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DO VALOR: Fica convencionado o valor do aluguel mensal

em R$ 2579,00 (dois mil e quinhentos e setenta e nove reais),
totalizando o contrato em R$ 61.896,00 (sessenta e um mil e

oitocentos e noventa e seis reais), e sera’ page mensalmente
ate’ 0 5° dia Litil do més subsequente ao vencido, mediante

deposito em conta corrente a ser indicado pelo Locador.

DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS: Parégrafo quarto
-As despesas decorrentes do presente contrato

correréo a conta da seguinte programagéo:

Nota de Empenho: 2016NE01251 ~

Programa de
Trabalho: 01122102020620000 — Fonte de
Recurso: 0100000000; -Natureza da Despesa:339039;

E, por assim estarem justos e contratados, assinam o

presente, e para um 56 efeito, o qual sera registrado a fl. 35
do Livro Especial de Contratos desta Advocacia

Geral, impresso em duas vias de igual teor.

Porto Velho-RO, 03 de outubro de 2016.

Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Rondénia

Deputado Maurao de Can/alho — Presidente

Arildo Lopes da Silva - Secretario-Geral

Contratada: Francisco Assis de Lima — CPF 441.567.567-91

Visto: Celso Ceccatto -

Advogado-Geral

Extrato Contrato n° 37/2016/ALE/RO
Processo Administrative n0 010738/2015-36

Contratante: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDONIA—ALE/RO
Contratada: MICHELI CARLA BARBOSA PIMENTA.

DO OBJETO: A LOCADORA dé em locaga'o o imovel situado a

Rua Joao Pedro da Rocha, n. 1797, Balrro Embratel, nesta ci-
dade de Porto Velho, onde funciona a Corregedoria Adminis-
trativa e Secretaria Especial Engenharia e Arquite’tura desta
ALE/R0, com as seguintes caracteristicas: Casa em alvenaria,
medindo aproximadamente 317,60 m2, piso ceramico, cober-
tura em estrutura de madeira, telha cerémica, localizado em

perimetro urbano.

D0 PRAZO: A Locagao vigorara pelo periodo de 24 (vinte e

quatro) meses, a iniciar a partir de 01 de janeiro de 2017, com

direito a renovagao por periodos iguais e subsequentes, con-

forme interesse da LOCATARIA e anuéncia da LOCADORA,
desde que cumpridos os requisitos determinados em lei.

DO VALOR: Fica convencionado o valor do aiuguei mensal
em R$ 6663,61 (seis mil e seiscentos e sessenta e trés reais e

sessenta e um reais), totalizando o contrato em R$

DO-e-AlE/RO 13 DE OUTUBRO DE 2016 I Pég. 3457

159.926,64(cento e cinquenta e nove mil novecentos e vinte e

seis reais e sessenta e quatro centavos), e seré pago
mensalmente até 0 5° dia dtil do més subsequente ao

vencido, mediante depésito em conta corrente a

ser indicado posteriormente pela Locadora.

DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS: Para'grafo Unico. A

dotagao orgamentaria sera’ emitida no exercicio financeiro de

2017, vez que o contrato passaré a vigorar a partir de 01 de

janeiro de 2017, nao sendo possivel a emissfio de nota

de empenho no exercicio de 2016.

E, por assim estarem justos e contratados, assinam o

presente, e para um 56 efeito, o qual seré registrado as fls.
037 do Livro Especial de Contratos desta Advocacia

Geral, impresso em trés vias de igual teor.

Porto Velho-RO, 04 de outubro de 2016.

Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia

Deputado Maurao de Carvalho — Presidente

Arildo Lopes da Silva —

Secreta’rio-Geral

Contratada: Michell Carla Barbosa Pimenta

CPF588.536.932~15

Visto: Celso Ceccatto -

Advogado—Gerai

[ SUP. DE RECURSOS HUMANOS 7

ATO N°1278l 2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA D0

ESTADO DE RONDDNIA, no uso de suas atribuicfies legais 6,
nos termos do Artigo 10 da LC n0 730, de 30 de setembro de

2013, resolve:

E X 0 N E R A R

OSCAR DIAS DE SOUZA NEITO, do Cargo de Provimento em

Comisséo de Corregedor—Chefe, codigo RDS-Z, da Corregedoria
Administrativa, a contar de 10 de outubro de 2016.

Porto Velho, 11 de outubro de 2016

MAURAO DE CARVALHO

PRESIDENTE

MARIA MARILU DO ROSARIO DO B SILVEIRA

SECRETARIO GERAL ADJUNTO

Diério assinado digitalmenle conforme Resoluoéo n“ 211 de 9/05/2012. 0 respective arquivo digitalcom certificacéo encontra-se no sitio da Assembleia Legislative de Rondonia httQ://www.al.ro.leg.br


