
Assembleia Logislativa do Estado do Rondénia

CONTRATO N. 36/AG/ALE/2016

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI A ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA — ALE/R0

E A EMPRESA LF IMPORTS LTDA, PARA FlNS QUE
ESPECIFICAM.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA — ALE/R0, Pessoa Juridica de

Direito Publico, inscrita no CNPJ sob o no 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, ponador 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, doravame denominado CONTRATANTE, e a

empresa LF IMPORTS LTDA, inscrita no CNPJ sob n°. 03.483.599/0001-50, com sede na Rodovia

BR-364, KM 04, sentido Cuiaba, Bairro Lagoa — CEP 78912—190, nesta Capital, neste ato legalmente
representada pelo Sr. LEOCIR FONTES, , brasileiro,casado, empresério, portador do RG n°.

1289109-SSP/RO, inscrito no CPF/MF n°. 594.418.952-53, doravante denominada CONTRATADA,

pactuam o presente Contrato, cuja celebragfio foi autorizada em decorréncia do Processo

Administrative n2 13185/2016-91, que se regeré pelas cléusulas e condiooes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tern por objeto a contrataoao do Plano do Revisao, Manutenoéo Preventiva e

Corretiva com reposigao de pegas originais no periodo de garantia dos 2 (dois) veiculos Mitsubishi

Pajero 4X4 HPE D 3.2L A/T, no periodo remanescente dos 3 (trés) anos ou quando atingirem 100.000

Km, cada um deles.

CLAUSULA SEGUNDA — DA DESCRICAO DA MANUTENCAO

2.11 A CONTRATADA prestara a revisao, manutenoao preventiva e corretiva nos 2 (dois) veiculos

Mitsubishi Pajero 4X4 HPE D 3.2L A/T, com fornecimento de peoas e acessorios originais e novos.

2.1.1. As manutenooes ocorrerfio da seguinte forma:

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

b) A manutenoao corretiva seré referente a reparos técnicos dos problemas que mecénico/s,
visando garantir o pleno funcionamento do veiculo;

c) As revisoes obedecerfio aos pianos de manutenoao descritos no manual dos veiculc%
Q
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia

CLAUSULA TERCEIRA — DAS PECAS

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

originais, de primeiro uso, genuinas ou recomendadas pelas montadoras e quaisquer acessorios e

componentes necessaries.

3.2. A CONTRATADA devera fornecer todas as pegas necessarias e suficientes a0 perfeito
funcionamento dos veiculos indicados.

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 fabricame, n50 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 pegas instaladas.

3.6. As embalagens das peoas novas e as peoas velhas substituidas deverao ser encaminhadas para a

Divisao de Transportes da ALE/R0.

CLAUSULA QUARTA - DOS SERVICOS J

4.1. Os servigos serao realizados na oficina da CONTRATADA de segunda a sexta—feira, no horario

comercial, ou em outro local, desde que infonnado previamente por escrito a Divisao de Transpones da

ALE/R0.

4.2. A CONTRATADA emitira orgamento individual para cada veiculo, devendo constar no

orqamento, nt’imero da placa, marca, modelo do veiculo e quilometragem.

CLAUSULA QUINTA — DA GARANTIA

5.1. A CONTRATADA devera se comprometer a oferecer os seguintes prazos de garantia:
5.1.1. 05 servigos terfio garantia minima de 03 (trés) Ineses, 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 pennanecer;

5.21 Sempre que solicitado pela Divisao de Transportes da ALE/R0, devera a CONTRATADA

apresentar o certificado de garantia das peqas substituidas emitido pelo fabricante.

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

comunicada e devera, no prazo méXimo de 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento da

comunicagao, providenciar o devido reparo, sem qualquer onus para a CONTRATANTE.

CLAUSULA SEXTA — DA ACEITACAO l

6.1. A CONTRATADA enviara no final de cada més o relatorio dos servipos executados, bem como

das pegas fornecidas, em ordem cronologica, pela data de emissao

dos/Vientos
autorizados,/

/!acompanhado da Nota Fiscal/fatura para a certificagao dos servigzos realizados.
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Assembleia Legislativa do Estado do Rondénja

6.2. O recebimento dos servieos executados e/ou das peeas fornecidas pela CONTRATADA sera feito

pela Divisfio de Transportes da ALE/R0, através do atesto na Nota fiscal/Fatura.

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

testes de direoao e funcionamento do veiculo de maneira a verificar o seu correto funcionamento.

6.3. A recepeao dos servieos nao implica na sua aceitagao definitiva, ficando dependente da verificaeao
da qualidade dos mesmos por funcionario designado pela ALE/R0.

6.4. Todo o processo de recebimento e aceitagao dos servieos respeitaré, sempre, ao estabelecido neste

Contrato e no Termo de Referéncia.

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

recebimento e entrega com suas respectivas quilometragens;

CLAUSULA SETIMA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serao efetuados por meio de Ordem Bancéria de Crédito, emitida em favor da

CONTRATADA, ate’ lO (dez) dias, contados a partir da data de apresentaoao das Notas Fiscais.

CLAUSULA OITIVA — DO VALOR

8.1. Da-se a0 presente contrato o valor estimulado de R$ 56.210,60 (cinquenta e seis mil duzentos e

dez reais e sessenta centavos), de acordo com a tabela de estimativa de pregos as fls. 59,

correspondente as Notas de Empenho n°. 2016NE01285 e 2016NE01287;
8.2. O valor estimado supra poderé ser complementado posteriormente.

CLAUSULA NONA — DA VIGENCIA

9.1. O presente contrato teré a vigéncia de 03 (trés) anos 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

10.1 0 presente contrato r150 sera alvo de reajuste no interregno minimo de 12 meses, conforme Lei H.

10.192/01. Apos este periodo, se houver variaefio de preoos novos pratieados no mercado, o valor

consignado neste instrumento podera sofrer atualizaoao, competindo a0 CONTRATADO justificar e

comprovar a variaeao dos custos, apresentando memoria de calculo e planilhas apropriadas para analise

e posterior aprovagao do contratante.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — no AMPARO LEGAL l
,-

Lei Federal n" 8.666/93 %/1 LI. 0 respaldo juridico do presente contrato enco ra—se consubstanciado

e no Processo Administrative n° 13185/2016—9 1‘.
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Assembleia Legislativa do Estado de 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 ~ 339030 ; 339039

Fonte — 0100000000

Evento —400091/UO — 1001 ; 400091 /UO— 1001

12.2. Para cobertura da vigéncia do presente contrato serfio utilizadas as notas do empenhos
2016NE01285 no valor de R$38.996,48 (trinta e oito mil novecentos e noventa e seis reais e quarenta e

oito centavos) para cobertura peoas e oleo lubrificante e 2016NE01287 no valor de R$ 17.214,12

(dezessete mil duzentos e catorze reais e doze centavos) para cobertura dos serviqos de revisoes e

manutengoes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. 850 responsabilidades da CONTRATADA:

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

responsabilizando-se integralmente pela execugfio dos servigos nos termos da legislagao vigente;
b) responsabilizar—se integralmente pelos servioos, n50 podendo, em hipotese nenhuma, ceder ou

subcontratar 0 obj eto contratado;

c) executar todos os servigos que se fizerem necessaries nos veiculos que lhe forem confiados pelo
CONTRATANTE, dentro da boa técnica e de acordo corn a legislaefio, normas e especificagoes
técnicas pertinentes aos servieos, por meio de mio-de—obra qualificada, de modo a garantir o seu uso

normal e perfeito, respondendo pela seguranga e perfeigao dos servigos executados;

d) refazer os servigos executados com falhas ou imperfeiqoes de qualquer natureza, sempre as suas

expensas, quando solicitados pelo CONTRATANTE, dentro do prazo de garantia;
e) fornecer a0 CONTRATANTE catalogo, microfichas e/ou listas de pregos oficiais, tabelas de

tempos de reparos do fabricante, sempre atualizados, em midia magnética ou escrita, sobre os quais
serio garantidos os descontos, se ofertados pelo fabricante;

t) perrnitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalizaoio pelo CONTRATANTE dos servigos a serern

executados, por servidor e/ou por preposto por ele indicados, facultando—lhes o livre acesso as

lnstalaeoes em que os trabalhos serfio desenvolvidos, quando for necesséria a vistoria, para

comprovaefio da perfeita execugao dos servigos e verificaoao das peoas empregadas;
g) responsabilizar—se por todos os danos ou prejuizos que Vier a causar a0 CONTRATANTE, seus

bens, pessoas ou bens de terceiros, em decorréncia do descumprimento das condigoes aqui definidas ou

por falha na execugio dos servioos ou por emprego de peoas inadequadas;
h) emitir documento f

, correspondente a cada ordem de servigo e/ou orgamento, aprovado pelo C/CONTRATANTE

Q
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Assembleia Legisiativa do Estado de Rondénja

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) promover, por intermédio de servidor designado, o acompanhamento e a fiscalizaefio da prestaefio

dos servigos, rejeitando aqueles que n50 atenderem a qualidade exigida, anotando em registro préprio
as falhas detectadas e exigindo medidas corretivas por parte do CONTRATADA;

c) Manter, durante toda a execuofio do contrato, todas as condieoes de habilitaeao e qualificaefio

exigidas ern licitagéo;

d) realizar o pagamento a0 CONTRATADA pelos valores efetivamente comprovados na execueao dos

servieos prestados, nos prazos estabelecidos neste contrato;

e) notificar ao CONTRATADA, fixando-lhe prazo para correoao 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 poderé ser rescindido nas hipoteses previstas no art. 77, e 55. da

Lei n° 8.666, de 1993, com as consequénCias indicadas no art. 80 da mesma Lei.

15.2. A CONTRATANTE poderé reincidir o contrato unilateralmente a qualquer memento, para tanto

devera notificar a CONTRATADA com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO

16.1. N50 obstante a CONTRATADA seja a {mica e exclusiva responsével pela execuoao de todos os

servigzos, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude
desta responsabilidade, exercer a mais ampia e completa fiscalizagao sobre os servigos, registrando
relatérios referente a execuoao.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS DE OMISSAO

17.1. 05 casos omissos serfio decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigoes contidas na

Lei H0 8.666, de 1993, na Lei 11° 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicéveis e,

subsidiariamente, segundo as disposieoes contidas na Lei n" 8.078, de 1990 — C6digo de Defesa do

CLAUSULA DECIMA OITAVA - PENALIDADES

18.1. 0 n50 cumprimento do objeto do presente Contrato, e das demais clausulas, implica 5

aplicaefio de sangao a CONTRATADA, nos termos dos amigos 86 e 87 da Lei Federal 8.666/93.

W
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondénia

CLAUSULA DECIMA NONA - DA ALTERACAO DE DADOS OU CONTEUDO DE

CLAUSULA

19.1. Este contrato podera’ ser alterado nos cases previstos Do an. 65 da Lei n° 8.666/93, desde que haja
interesse da contratante, corn apresentagfio de devidas justificativas, adequadas 513 condigées do Edital.

CLAUSULA VIGESIMA— DAS DISPOSICOES FINAIS

20.1 Foca eleito pelas panes, com reru’mcia de qualquer um outro, por mais privilegiado que seja, 0

Foro da Justiqa de Rondénia ~ Comarca Porto Velho, para processar e julgas as questées decorrentes

da execugfio do presente instrumento‘

20.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi devidamente registrado 2‘15

fls. 36 do livro de contrato da Advocacia Gera] e lavrado em trés vias de igual teor, que, depois de lido

e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.

Porto Velho/RO, 03 de outubro de 2016

Assembleia Legislativa do Estado de Rondfini -§(;ontratante
\

*\,

LF Imports LTDA - CONTRATADA

/"V /
/
//

LEOCERTO TES

Rfip’resentante

Vi

Whanderley ilva 05 a

Advogado Geral Adjunto - ALE/R0
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ESTADO DE RONDONIA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Advocacia—Geral

CERTIDAO

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

encontra sob cautela desta Advocacia-Geral, uma via original (emitido em 3 vias) do
CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDONIA — ALE/R0 E A EMPRESA LF IMPORTS LTDA, PARA FINS QUE ESPECIFICAM,
constando uma via nos autos do Processo n9 13185/2016, 35 HS. 92 a 97.

Per ser expresséo fiel da verdade firmo a presente.

Porto Velho —

R0, 13 de dezembro de 2016.

m
‘rgosme , 13

Asseslsora Técnica
‘-’ALE/RO



9a LEGISLATURAN° 213 I
entrecortam muito, e é uma baita de uma coincidéncia. Hoje e’

dia de Nossa Senhora da Conceigao, se nos fossemos remon—

tar aos primordios dos homens fardados nestas paragens do

nosso pals, hoje como Dia de Nossa Senhora da Conceigao faz

mengéo a0 Forte Conceigao, que é o precursor vamos dizer

assim do Forte Principe da Beira, simbolo da nacionalidade bra-

sileira nessas terras e é uma feliz coincidéncia de que hoje eu

esteja recebendo esta homenagem no dia de Nossa Senhora

fazendo mengéo ao Forte de Nossa Senhora da Conceigéo,
depois Forte Braganga e que de la para ca 05 militares do Exér—

cito brasileiro sempre estiveram e sempre estarao irmanados

com o nosso povo na defesa da nossa soberania, mas também

sabendo estender a mac amiga a toda a populagao do Estado

de Rondonia. Agradego imensamente esta Casa do povo por

esta mengao muito mais do que na pessoa do Comandante da

Brigada, mas a todo Exército brasileiro, todo Exe’rcito brasileiro

que serve aqui em Rondénia hoje sente-se abragado por esta

Casa do povo e pela populagao de Rondonia. Também agrade-

go aos meus amigos que estéo aqui presentes e 305 meus

amigos fardados, logicamente que eu recebo muito mais de

todos vocés do que en 05 oferego e eu sou muito grato pela

forga, pelo apoio, pelo incentive que me dao para que eu possa

estar a frente da 173 Brigada de Infantaria de Selva e contri-

buir com o desenvolvimento de Rondonia e o bem—estar do seu

povo. Para finalizar, por onde quer que eu esteja sempre que

eu olhar para o horizonte, os horizontes bonitos do nosso pals
eu sempre vou me lembrar dos céus azul de Rondonia e sem—

pre vou carregar comigo a lembranga dessa esperanga que

existe no horizonte que encerra o céu azul de Rondonia. Muito

obrigado a esta Casa do povo peia homenagem ao Exército

brasileiro.

0 SR. LEBRI'SO (Presidente) -— Antes de encerrar, eu quero

agradecer a presenga de cada um dos senhores, cada uma

das senhoras, todas as autoridades que fizeram composigao
aqui da Mesa. Parabenizar mais uma vez todos os homenage-

ados, dizer a0 Professor Laércio e a Professora Indira, que nos

56 seremos um pais de primeiro mundo quando nos tivermos

uma educagao de primeiro mundo, entao o trabaiho de vocés

sem dL'Ivida nenhuma e da maior importancia. Também Gene-

ral Costa Neves, precisamos e também temos que ter ai a pro—

tegao em toda a nossa nagao do Exército, da Marinha, da Ae-

rona’utica, dos nossos policiais militares que fazem a nossa

seguranga interna, dentro do pals e sem dL'ivida nenhuma o

Exército tem a maior importancia no desenvolvimento e nosso

ingresso. Eu acredito que dentro de um curto espago de tempo

para que sejamos um pals de primeiro mundo e sem dL’Jvida

nenhuma \/.E><a é referéncia, e mais referéncia ainda sao todos

os familiares que eu cumprimento agora e que parabenizo, a

familia é a base de tudo. Entao eu quero aqui encerrar, mais

uma vez agradecendo a todos aqueles que trabalham em prol
do desenvolvimento do nosso Estado, da melhoria da qualida—
de do nosso povo e do desenvolvimento do nosso pals. Que
Deus possa abengoar sempre as nossas agoes para que a gen-

te erre o minimo possivel e possa contribuir com a nossa na-

gao. Um abrago a todos, parabéns a todos, que Deus continue

nos abengoando. Muito obrigado.
E agora serviremos um coquetei no salao nobre, ao lado,

sejam todos bem-vindos.

Invocando a protegao de Deus, esté encerrada esta Ses~

550 Solene.

(Encerra-se esta Sesséo Selene,
as 10 horas e 46 minutos).

DO-e-ALE/RO 14 DE DEZEMBRO DE 2016 I Pég.4204

l ADVOCACIA GERAL l

Extrato Contrato n°. 36/AGIALE/ 2016

Processo Administrative :1“ n9 13185/2016—91

Contratante: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDONIA—ALE/RO
Contratada: LF IMPORTS LTDA

D0 OBJETO: O praente contrato tem por objeto a contralagéo
do Plano de Revisao, Manutengao Preventive e Corretiva com

reposigao de pegas originals no periodo de garantia dos 2

(dois) veiculos Mitsubishi Pajero 4X4 HPE D 3.2L A/T, no periv
odo remanescente dos 3 (trés) anos ou quando atingirem
100.000 Km, cada um deles.

Do PRAZO: 9.1. O presente contrato teré a vigéncia de 03

(trés) anos ou quando os veiculos atingirem 100.000 Km. 9.2.

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

sente contrato.

DO VALOR: 8.1. Da-se ao presente contrato o valor estimu-

lado de R$ 56.210,60 (cinquenta e seis mil duzentos e dez

reais e sessenta centavos), de acordo com a tabela de esti-

mativa de pregos as fls. 59, correspondente as Notas de Em-

penho n°. 2016NE01285 e 2016NE01287;
8.2. O valor estimado supra podera’ ser complementado pos-

teriormente.

DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS: 12.1. As despesas de-

correntes 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
— 339030 ,'

339039 - Fonte — 0100000000 - Evento — 400091 / UO — 1001

; 400091 / UO— 1001

12.2. Para cobertura da vigéncia do presente contrato serao

utilizadas as notas de empenhos 2016NE01285 no valor de

R$38.996,48 (trinta e oito mil novecentos e noventa e seis

reais e quarenta e oito centavos) para cobertura pegas e oleo

lubrificante e 2016NE01287 no valor de R$ 17.214,12
(dezessete mil duzentos e catorze reais e doze centavos) para

cobertura dos servigos de revisoes e manutengfies.

20.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo

de Contrato foi devidamente registrado as fls. 36 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 contratantes.

Porto Velho/RO, 03 de outubro de 2016

Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia

Deputado Maurao de Carvalho — Presidente

Arildo Lopes da Silva — Secretario-Geral

Contratada: LF Imports LTDA

Leocir Fontes -

Representante

Vista:

Whanderley da Costa Silva

Advogado-Geral Adjunto

Diario assinado digitalmenle conforme Resoluoao nD 211 de 9/05/2012. 0 respective arquivo digital
com certificaoao enoontra-se no sitio da Assembleia Legislativa de Rondonia http://www.al.ro.leg.br


