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ASSESSORIA DA MESA

ATA DA DÉCIMA QUINTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA NONA LEGISLATURA

Aos vinte e nove dias do mês de março do ano dois mil e
dezessete, às onze horas e trinta e dois minutos, reuniu-se a
Assembleia Legislativa do Estado, extraordinariamente, sob a
Presidência do Senhor Deputado Laerte Gomes; Secretariada
pelo Senhor Deputado aélcio da TV; com as presenças dos
Senhores Deputados Adelino Follador, Aélcio da TV, Airton
Gurgacz, Alex Redano, Anderson do Singeperon, Cleiton Ro-
que, Dr. Neidson, Edson Martins, Ezequiel Júnior, Geraldo da
Rondônia, Jesuíno Boabaid, Laerte Gomes, Lazinho da Fetagro,
Léo Moraes, Ribamar Araújo, Saulo Moreira e Só na Bença; e
ausências dos Senhores Deputados Hermínio Coelho, Jean Oli-
veira, Lebrão, Luizinho Goebel, Marcelino Tenório, Maurão de
Carvalho e Senhora Deputada Rosângela Donadon. Havendo
número regimental o Senhor Presidente declarou aberta a ses-
são. A ata da sessão extraordinária anterior foi dada por lida e
aprovada e o Senhor Presidente determinou a publicação no
Diário Oficial da Assembleia Legislativa. Passando-se à OR-
DEM DO DIA foi aprovado em segunda discussão e votação,
pelo processo de votação nominal, por maioria absoluta de
votos: Projeto de Lei Complementar nº 148/17 de autoria
do Poder Executivo/M 028 que “Institui o Fundo de Reconstituição
de Bens Lesados – FRBL, dispõe sobre seus objetivos, consti-
tuição e gestão e dá outras providências”, com 17(dezessete)

votos. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar esta
sessão, o Senhor Presidente convocou sessão ordinária para
o dia 04 de abril do corrente ano, no horário regimental, às
15:00 horas. Para constar, o Secretário da sessão determi-
nou a lavratura desta ata, que após lida e aprovada será de-
vidamente assinada pelo Presidente e Secretários da sessão.
Plenário das Deliberações, às onze horas e trinta e sete minu-
tos do dia vinte e nove de março do ano dois mil e dezessete.

ATO Nº 002/2017-MD/ALE

Revoga o Ato nº 011/2016-MD/ALE,
de 6 de dezembro de 2016.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

R E S O L V E

Art. 1º. Revogar o Ato nº 011/2016-MD/ALE, de 6 de
dezembro de 2016, que “Acrescenta Parágrafo único ao artigo
4º do Ato nº 002/2013 – MD/ALE.”.

Art. 2º. Este Ato entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a contar de 7 de dezembro de
2016.

Gabinete da Presidência, 29 de março de 2017.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO

Deputado EDSON MARTINS
1º Vice –Presidente – ALE/RO

Deputado EZEQUIEL JÚNIOR
2º Vice –Presidente – ALE/RO

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO
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Deputado LEBRÃO
1º Secretário – ALE/RO

Deputado ALEX REDANO
2º Secretário – ALE/RO

Deputado DR. NEIDSON
3º Secretário – ALE/RO

Deputada ROSÂNGELA DONADON
4ª Secretária – ALE/RO

02 e 26/05. Com isso, prorroga-se o primeiro em 6 meses e o
segundo em 90 dias, encerrando-os em 24/08/2017.

CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL

4.1. O substrato Legal do presente Termo Aditivo encontra-se
consubstanciado e amparado na forma dos artigos 57 e 65 da
Lei Federal nº. 8.666/93, bem como autorização do ordenador
de despesa às fls. 3969 e empenho fls. 3972.

CLÁUSULA QUINTA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo cor-
rerão à conta da seguinte programação:
Fonte – 0100000000
Evento – 400091 / UO – 1001
Programa de Trabalho – 011220131040000
Elemento de Despesas – 449051
Nota de Empenho - 2017NE0250 de 16/02/2017, no valor de
R$ 1.216.929,55.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
6.1. A ALE/RO reserva-se o direito de rescindir o presente
Termo Aditivo, conforme previsto na Cláusula Décima Nona
do Contrato nº 06/2016.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO

7.1. Ficam ratificadas todas as cláusulas do Contrato nº. 006/
2016, lavrado no procedimento administrativo nº. 15.555/2015-
39.

CLAUSULA OITAVA – DISPOSIÇÃO FINAL

8.1. Para firmeza e como prova do acordado foi lavrado o
presente PRIMEIRO TERMO ADITIVO, o qual depois de lido
e achado conforme, vai devidamente assinado pelas partes
aditantes e com visto do Senhor Advogado Geral Adjunto des-
ta Casa Legislativa, e registrado às fls. 3 (três) do Livro de
Registro de Termos Aditivos do ano de 2017 da Advocacia
Geral.

Porto Velho, 21 de fevereiro de 2017.

Contratante:
Deputado MAURO DE CARVALHO

Presidente ALE/RO

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário-Geral – ALE/RO

Contratada:
PROCLIMA ENGENHARIA LTDA

ROQUE ANTONIO FUNES

Visto:
Celso Ceccatto

      Advogado Geral – ALE/RO

Extrato Contrato nº . 04/AG/ALE/2017
Processo Administrativo nº 15757/2016-54

Contratante:  ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDONIA – ALE/RO
Contratada: OPEN TREINAMENTOS E EDITORA LTDA

TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 006/2016
QUE ENTRE SI CELEBRAM A
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA – ALE/
RO E A EMPRESA PROCLIMA
ENGENHARIA LTDA.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
(ALE/RO), inscrita CNPJ nº 04.794.681/0001-68, com sede
na Rua Major Amarantes, nº. 390 - Bairro Arigolândia, CEP:
76.801-911 Porto Velho/RO, representado neste ato por seu
Presidente, Deputado MAURO DE CARVALHO, RG n. 287.641
SSP/RO, CPF n.  220.095.402-63, e pelo Secretário Geral
ARILDO LOPES DA SILVA, brasileiro, servidor público, por-
tador do RG n. 19.593.991 SSP-SP, e CPF n. 299.056.482-91,
doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado à em-
presa PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o
nº 00.578.617/0001-99, Inscrição Estadual n. 07.308.148/001-
10, com sede no SOF/SUL, Quadra 16, Conjunto A, n. 04, na
cidade de Brasília-DF, neste ato representado pelo SR. ROQUE
ANTONIO FUNES, sócio Gerente/Diretor,  inscrito no CPF n.
153.603.001-59, portador do RG n. 462.969 SSP/DF, denomi-
nada CONTRATADA, firmam o presente PRIMEIRO TERMO
ADITIVO ao Contrato nº. 06/2016, instruído ao PROCESSO
Nº 15555/2015-36, mediante as cláusulas e condições se-
guintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente TERMO ADITIVO tem por objetivo a prorro-
gação do prazo referente a execução e vigência do contrato,
bem como a inclusão de serviços e materiais aplicados na obra,
relativos ao sistema de ar condicionado, renovação de ar exte-
rior e exaustão dos banheiros da nova sede da ALE/RO.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

3.1. Considerando que os prazos de execução e vigência do
contrato iniciaram em 30/03/2016, com a emissão da primeira
ordem de serviço, e estes encerrarão respectivamente em 25/

ADVOCACIA GERAL
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DO OBJETO: O objeto do presente Contrato é a prestação de
serviço por meio da disponibilização de licenciamento de sistema
online denominado “Web Gestão Tributaria”, uma ferramenta
que oferece acesso a informações relevantes e atualizadas
acerca das retenções dos impostos e contribuições incidentes
na fonte, possibilitando assim verificar as incidências e o
embasamento legal das mesmas para atendimento da divisão
de contabilidade/superintendência de finanças desta Casa de
Leis, conforme especificações técnicas e condições
minuciosamente descritas no Termo de Referência.

1.1 Foi escolhido como objeto deste contrato o plano
OURO, com as características do plano DIAMANTE conforme
promoção descrita na proposta da empresa, ou seja,
quantidade de até 12 usuários com acesso ilimitado ao GT
FACIL, simulador tributário e consulta de ISS com valor mensal
de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais) e valor anual
de R$ 7.188,00 (sete mil cento e oitenta e oito reais).

1.2 Integrarão o presente contrato as condições
estabelecidas no Termo de Referencia, independente de sua
transcrição.

DO PRAZO: A vigência do contrato será de 12 (doze) meses,
a contar de 01 de março de 2017, podendo ser prorrogado
conforme conveniência da Administração, como disposto no
art. 57 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

DO VALOR:  Conforme proposta enviada pela Contratada o
valor anual do presente contrato é de R$ 7.188,00 (sete mil
cento e oitenta e oito reais) pelo plano OURO, que possui valor
mensal de R$599,00 (quinhentos e noventa e nove reais) que
será pago mensalmente.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:  4.1 As despesas decor-
rentes deste Contrato do orçamento da ALE/RO, aprovado para
o exercício de 2017 com a seguinte classificação: Programa de
Trabalho: 01122102020620000 - Evento: 400091 - Fonte:
0100000000 - Elemento de despesa: 339039 - 4.2 Para aten-
der a despesa foi emitida a Nota de Empenho n. 2017NE003000,
no valor de R$ 5.990,00, correspondente aos meses de Março
a Dezembro de 2017. 4.3 Para o exercício de 2018 poderá ser
emitida complementação de empenho.

Para firmeza e validade do que foi pactuado, é lavrado
o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, o
qual depois de lido e achado conforme, é assinado pelos
contraentes, e registrado às fls. 04 do Livro de Registros de
Contratos do ano de 2017 da Advocacia Geral da ALE/RO.

Porto Velho/RO, 23 de fevereiro de 2017.

Contratante:
Deputado Maurão de Carvalho

Presidente – ALE/RO

Arildo Lopes da Silva
Secretário-Geral – ALE/RO

Contratada:
Open Treinamentos e Editora Ltda

Contratada

Alexandre Marques Andrade Lemos
Representante Legal

Visto:
Whanderley da Silva Costa

        Advogado Geral Adjunto – ALE/RO

PORTARIA Nº 009/2017/CA/ALE/RO

O CORREGEDOR CHEFE DA
CORREGEDORIA ADMINISTRATIVA
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, em obedi-
ência aos princípios instituídos no
Art. 37, caput, da Constituição
Federal, ao disposto no Art. 181,
da LCE de nº 68/1992 e no uso
das atribuições que lhe confere o
Art. 18, parágrafo 2º, inciso III,
do Ato 009/2015, por remissão
do que dispõe a Lei Complemen-
tar nº 730/2013, publicada no DO-
ALE nº 057 de 16.04.14 e DO-ALE
nº 2311 de 01.10.13, respectiva-
mente;

CONSIDERANDO, o teor do Memorando n.243/SA/ALE/RO-
2016, datado de 11 de agosto de 2016, da Ata de Audiência
realizada no dia 27 de março de 2017 e, ainda, considerando o
despacho do Secretário Geral, de 29 de março de 2017.

RESOLVE

I - INSTAURAR Processo Administrativo Disciplinar nº
001/2017, em face do servidor ANDERSON MEIRELES DA PAZ,
matrícula nº 200163422, para apurar os fatos que chegaram
ao conhecimento desta Corregedoria por meio do Memorando
n.243/SA/ALE/RO-2016, datado de 11 de agosto de 2016.

II - DETERMINAR que a Primeira Comissão Permanen-
te de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, desig-
nada através da Portaria nº003/2015/CA/ALE/RO, constituída
pelos servidores estáveis, ROGER LUZ DA SILVA, ocupante
do cargo de Assistente Técnico Legislativo, matrícula nº
100006876, como Presidente; ABDON JACOB ATALLAH NETO,
matrícula nº 100003575, ocupante do cargo de Técnico
Legislativo, como Segundo Membro e TELMA SANTOS DA
CRUZ, Assistente Técnico Legislativo, matrícula nº 100001380,
como Terceiro Membro, para que dentro do prazo legal, pro-
cedam à apuração da conduta funcional do servidor acima qua-
lificado, por ter, em tese, deixado de ressarcir o erário.

III – O referido Processo Administrativo Disciplinar de-
verá seguir o estabelecido no artigo 195, da Lei Complementar
68/92.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
no Diário Oficial da ALE-RO.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Porto Velho-RO, 05 de abril de 2017.

OSCAR DIAS DE SOUZA NETTO
Corregedor Chefe

CORREGEDORIA ADMINISTRATIVA
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017/ALE-RO
Pregão Eletrônico nº 001/2017/CPP/ALE/RO

Processo Administrativo Nº 00015023/2016-32

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, situa-
do na Rua Major Amarantes, nº 390 – Bairro Arigolândia, em
Porto Velho-RO, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 04.794.681/
0001-68, daqui em diante denominada ALE/RO, representa-
da, neste ato, por seu Presidente, Deputado MAURO DE CAR-
VALHO, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade
nº 287.641 SSP/RO, CPF nº 220.095.402-63, na forma regi-
mental e, em conformidade com o resultado do Pregão Ele-
trônico nº 001/2017/CPP/ALE/RO, devidamente homo-
logado às fls. 196/197 nos autos do Processo Administrati-
vo Nº 00015023/2016-32, resolve nos termos da Lei 8.666/
93 e alterações posteriores, bem como da Lei 10.520/02 e do
Decreto 7.892/2013, REGISTRAR OS PREÇOS, em conformi-
dade com o referido pregão e com as cláusulas e condições a
seguir.

1. DO OBJETO
1.1. A presente ata tem por finalidade o REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA EVENTUAL FUTURA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as necessida-
des de consumo do DEPARTAMENTO CERIMONIAL da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, confor-
me especificações detalhadas no Termo de Referência, cons-
tante do Anexo I do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/
2017/CPP/ALE/RO.

2. DOS PREÇOS
2.1. Os preços registrados, fornecedor, as especificações do
objeto e as demais condições ofertadas na(s)  proposta (s)
são as constantes na tabela abaixo:

FORNECEDOR: A.C.F MOREIRA - ME, com sede na Rua Gon-
çalves Dias, nº 948, Bairro Olaria, Porto Velho-RO, CEP 76.801-
234, inscrita no CNPJ nº 14.410.553/0001-27 neste ato,
representada por sua proprietária, Sra. Ana Carolina Ferreira
Moreira, Doc. Identidade nº 999982/SSP/RO e do CPF nº
946.850102-72, e-mail: acfmoreiraltda@gmail.com, fone: (69)
3229-8120.

SUP. DE COMPRAS E LICITAÇÕES
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2.2. A existência de preços registrados não obriga a ALE/RO
a contratar, sendo facultada a realização de licitação específi-
ca para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do
registro a preferência de fornecimento em igualdade de con-
dições (Art. 64, § 1º da Lei 8.666/93).

2.3. Os preços registrados poderão ser revistos sendo de res-
ponsabilidade do gestor da avença a negociação com o con-
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tratado, observada as disposições contidas na alínea “d” do
Inciso II do caput do art. 65 da Lei 8.666/93 (Art. 17 do De-
creto Nº 7.892/13).

2.4. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados
pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que
trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 (§ 1º, do art. 12
do Decreto nº 7.892/13).

3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR
ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

3.1 A Ata de Registro de Preços devidamente publicada pode-
rá ser utilizada por qualquer órgão da administração pública
na qualidade de Órgão Não Participante, desde que cumpridas
as regras normais de solicitação de adesão e anuência do Ór-
gão Gerenciador e do Licitante Participante (art. 2º do Decreto
nº 8.250/2014).

3.2  As aquisições ou contratações adicionais não poderão ex-
ceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitati-
vos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata
de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos par-
ticipantes.

3.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro
de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo
do quantitativo de cada item registrado na ata de regis-
tro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participan-
tes, independente do número de órgãos não participantes que
aderirem (§ 4º, do art. 22 do Decreto nº 7.892/13).

3.4. O órgão não participante ficará responsável pelos atos
relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obri-
gações contratualmente assumidas e a aplicação, observada
a ampla defesa e o contraditório,  de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação às suas próprias contratações, informando as ocor-
rências ao órgão gerenciador.

4. DA RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO

4.1. A Nota de Empenho será emitida de acordo com as neces-
sidades do Departamento de Cerimonial, em favor da licitante
vencedora, que será convocada para retirá-la dentro do prazo
de 02 (dois) dias, contados a partir da convocação, e realizar a
entrega dos materiais no prazo e condições previstas neste
Termo de Referência, sob pena de decair o direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93.

4.2. A Nota de Empenho poderá ser anulada a qualquer tem-
po, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na for-
ma do art. 79, da Lei nº 8.666/1993, assegurados a licitante o
contraditório e a ampla defesa.

5. DA ENTREGA E RECEBIMENTO

5.1 A empresa vencedora deverá entregar os produtos ali-
mentícios, quando solicitados, nas dependências do Departa-
mento de Cerimonial, na sede da Assembleia Legislativa, situ-
ada na Rua Major Amarantes, 390 – Bairro Arigolândia, Porto
Velho – RO.

5.1.1 No ato da entrega dos produtos, a empresa deverá apre-
sentar a nota fiscal com as devidas descrições, quantidades,

marca dos produtos e preços unitários/totais, em conformida-
de com o edital e a proposta aceita da licitante vencedora.

5.1.2 Os produtos deverão ser entregues acondicionados em
embalagens adequadas de forma a permitir completa segu-
rança durante o transporte e estoque.

5.1.3 Os produtos deverão apresentar o prazo de validade mí-
nima conforme exigido em cada item, a contar da data do seu
recebimento.

5.2 A empresa terá um prazo máximo de 15 (quinze) dias,
contados do recebimento da Nota de Empenho, para entregar
os materiais nos quantitativos solicitados.

5.3 O recebimento provisório dos produtos dar-se-á por servi-
dor do Departamento de Cerimonial da Assembleia Legislativa,
mediante aceite na fatura/nota fiscal, para efeito de posterior
verif icação da conformidade dos produtos com as
especificações constantes neste Termo de Referência.

5.4 A Comissão de Recebimento de Materiais, Serviços e Bens
da ALE/RO, procederá à análise dos produtos quanto a quanti-
dade e qualidade, sendo aplicadas todas as normas e exigên-
cias do Código de Defesa do Consumidor, bem como se a em-
presa os entregou idênticos em todas as especificações, con-
forme proposta de preços aceita pela ALE/RO.

5.4.1 Os produtos deverão conter especificações das caracte-
rísticas peculiares de cada lote e, quando for o caso, possuir
em suas embalagens unitárias, especificações de peso, medi-
da, quantidade, cor, orientações de empilhamento, período de
garantia, prazo de validade e demais informações que se fize-
rem necessárias para o adequado consumo dos mesmos.

5.4.2 Ocorrendo qualquer divergência, a Comissão de Recebi-
mento de Materiais, Serviços e Bens rejeitará o(s) produto (s),
ficando suspenso o prazo para emissão do Termo de Recebi-
mento Definitivo, até que a empresa providencie a substituição
dos produtos, não implicando qualquer ônus para esta
Assembleia Legislativa.

5.4.3. A substituição dos produtos rejeitados deverá ocorrer
em um prazo máximo de 10 (dez) dias.

5.4.4 Constatada a substituição dos produtos aos termos pac-
tuados, a Comissão de Recebimento emitirá o Termo de Rece-
bimento Definitivo.

5.4.5 O recebimento definitivo deverá ocorrer no prazo de até
05 (cinco) dias, a contar do recebimento provisório, observa-
das as condições acima referidas.

5.5 A empresa se responsabilizará por eventuais danos ou pre-
juízos causados, direta ou indiretamente a este Poder Legislativo
ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus represen-
tantes ou empregados no fornecimento dos produtos.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/
93 e demais normas pertinentes, são obrigações da CONTRA-
TADA:
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6.1. Apresentar proposta de preço incluindo todos os gastos
relativos a transporte, fretes, impostos, seguros, encargos tra-
balhistas e previdenciários;

6.2. Atender, durante o período de validade dos produtos for-
necidos, aos chamados para substituição, no caso de ser cons-
tatado algum produto com qualidade inapropriada ao consu-
mo, não ocasionado pelo seu armazenamento;

6.3. O prazo de validade dos produtos alimentícios não poderá
ser inferior aquele exigido na especificação de cada item.

6.4. Entregar os objetos em conformidade com o estabelecido
nesta ata de registro de preços, livres de qualquer ônus, como
despesas de fretes, impostos e todas as demais despesas ne-
cessárias;

6.5. Colocar à disposição do CONTRATANTE todos os meios
necessários à comprovação da qualidade dos produtos, permi-
tindo a verificação de sua conformidade com as especificações;

6.6. Realizar o fornecimento dos produtos dentro dos padrões
e quantidades requisitados, garantindo a qualidade dos produ-
tos fornecidos, segundo as exigências legais.

6.7. Dar plena garantia sobre a qualidade dos produtos alimen-
tícios, imputando-lhe os ônus decorrentes da cobertura dos
prejuízos pela entrega dos mesmos em desconformidade com
as especificações detalhadas nesta ata de registro de preços;

6.8. Proceder à entrega dos produtos de gêneros alimentícios
no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimen-
to da Nota de Empenho;

6.9. Cumprir rigorosamente todas as especificações contidas
no Termo de Referência e na Proposta apresentada;

6.10. Comunicar ao Departamento de Cerimonial da ALE/RO,
no prazo mínimo de 10 (dez) dias que antecedem o prazo de
vencimento da entrega dos produtos licitados, os motivos que
impossibilitem a entrega dentro do prazo;

6.11. A Nota Fiscal devera constar as especificações e quanti-
dades rigorosamente idênticas com a Nota de Empenho e o
especificado no Termo de Referência;

6.12. Substituir no prazo de 10 (dez) dias, improrrogáveis, após
notificação formal, pelo Departamento de Cerimonial da ALE/
RO, os produtos alimentícios entregues que estejam em desa-
cordo com as especificações do Termo de Referência, ou que
apresente vicio de qualidade.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/
93 e demais normas pertinentes, são obrigações da CONTRA-
TANTE:

7.1. Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias
a fim de que possa desempenhar satisfatoriamente suas atri-
buições;

7.2. Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as in-
formações e esclarecimentos necessários que eventualmente
venham a ser solicitados sobre os produtos licitados;

7.3. Emitir e encaminhar a CONTRATADA a Nota de Empe-
nho e a Ordem de Fornecimento dos produtos;

7.5. Efetuar o pagamento em até 10 (dez) dias úteis, a contar
do recebimento da Nota Fiscal;

8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento em até, 10 (dez) dias úteis, a contar do
recebimento da Nota Fiscal de fornecimento dos produtos, con-
tendo preço unitário e o valor total. Deverá conter, também,
nome do banco, código da agência e o número da conta cor-
rente da empresa, para efeito de pagamento.

8.2. A cada pagamento efetivado pela administração, será pro-
cedida prévia verificação da regularidade fiscal e trabalhista
do fornecedor, com a apresentação das pertinentes certidões
comprobatórias de situação regular perante a Fazenda Fede-
ral, Estadual, Municipal, Seguro Social, Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) e Justiça do Trabalho.

8.3. No caso de incorreção nos documentos apresentados, in-
clusive na Nota Fiscal de fornecimento dos produtos, serão os
mesmos restituídos à Contratada para as correções necessá-
rias, não respondendo a Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia por quaisquer encargos resultantes de atrasos na
liquidação dos pagamentos correspondentes e o prazo de pa-
gamento será contado da data de representação do documento
corretamente preenchido.

8.4. Em cumprimento ao disposto no Art. 64, da Lei n° 9.430,
de 27/12/96, Lei nº 9.718, de 27/11/98, e IN/CONJUNTA n°
294, de 04 de fevereiro 2003, será retido na fonte, o Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ, bem assim a contri-
buição sobre o lucro líquido, a Contribuição para a seguridade
Social – COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP, sobre os
pagamentos que efetuar a CONTRATADA, se esta não apre-
sentar cópia do Termo de Opção do Simples Nacional, de que
trata a Instrução Normativa SRF n° 608, de 09 de janeiro de
2006.

8.5. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar
os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas
pela CONTRATADA, nos termos deste Termo de Referência.

9.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. As sanções administrativas serão aplicadas da seguinte
forma:

9.1.1. A inexecução parcial, ainda que temporária, ou total da
obrigação pactuada sujeitará o contratado às seguintes san-
ções:
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I - multa de mora;
II - multa compensatória;
III – advertência;
IV - suspensão temporária para participar em licitação

e contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois)
anos;

V – impedimento de licitar e contratar com a ALE/RO,
nas hipóteses previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e quan-
do a modalidade licitatória for o pregão;

VI - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabi-
litação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

9.2. As sanções previstas nos incisos I, III, IV, V e VI deste
artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II.

10. DAS MULTAS

10.1. A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao con-
tratado, pelo ordenador de despesas, por atraso injustificado
na entrega ou execução da contratação, e será aplicada nos
seguintes percentuais:

I - multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento)
por dia de atraso, na entrega de material ou execução de ser-
viços, calculada sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, até o limite de 15% (quinze por cento), que
corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

II - multa compensatória de 10% (dez por cento) apli-
cada no caso de:

a) atraso injustificado e superior a 30 dias, na execução
total ou parcial da contratação;

b) recusa injustificada do adjudicatário em assinar o
contrato, ata de registro de preços ou nota de empenho, den-
tro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial
ou total na entrega do material ou prestação dos serviços.

10.2. A multa compensatória será aplicada sobre a parte
inadimplida, sem prejuízo da aplicação da multa de mora pre-
vista no inciso I;

10.3. Demonstrado que o atraso ocorreu por culpa do contra-
tado, caberá a aplicação de multas, afastando-se a sua inci-
dência nos casos em que o atraso decorreu de fatos alheios à
sua vontade e por ele inevitáveis.

11. DA VIGÊNCIA

11.1. O prazo de vigência da presente Ata é de 12 (doze)
meses, a contar da data da sua publicação no Diário Oficial
Eletrônico da ALE/RO.

12. DO FORO

12.1. As partes contratadas elegem o Foro da Comarca de
Porto Velho - RO, como único competente para dirimir as
questões que porventura venham a surgir na execução da pre-

sente Ata de Registro de Preço, com renúncia expressa a qual-
quer outro.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o pre-
sente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, obrigando-
se por si e seus sucessores para que surta todos os efeitos de
direito, o que dão por bom, firme e valioso.

Porto Velho- RO, 20 de março de 2017.

Deputado Mauro de Carvalho
PRESIDENTE - ALE/RO

Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral – ALE/RO

Ana Carolina F. Moreira
Proprietária - A.C.F MOREIRA - ME

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017/ALE-RO
Pregão Eletrônico nº 003/2017/CPP/ALE/RO
Processo Administrativo nº 13792/2016-82

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, situa-
do na Rua Major Amarantes, nº 390 – Bairro Arigolândia, em
Porto Velho-RO, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 04.794.681/
0001-68, daqui em diante denominada ALE/RO, representa-
da, neste ato, por seu Presidente, Deputado MAURO DE CAR-
VALHO, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade
nº 287.641 SSP/RO e do CPF nº 220.095.402-63, na forma
regimental e, em conformidade com o resultado do Pregão
Eletrônico nº 003/2017/CPP/ALE/RO, devidamente ho-
mologado às fls. 644 nos autos do Processo Administrati-
vo nº 00013792/2016-82, resolve nos termos da Lei 8.666/
93 e alterações posteriores, bem como da Lei 10.520/02 e do
Decreto 7.892/2013, REGISTRAR OS PREÇOS, em conformi-
dade com o referido pregão e com as cláusulas e condições a
seguir.

1. DO OBJETO

1.1. A presente ata tem por finalidade o REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EX-
PEDIENTE, a pedido do Departamento de Logística da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, conforme
especificações detalhadas no Termo de Referência, constante
do Anexo I do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017/
CPP/ALE/RO.

2. DOS PREÇOS

2.1. Os preços registrados, fornecedor, as especificações do
objeto e as demais condições ofertadas na(s)  proposta (s)
são as constantes na tabela abaixo:

FORNECEDOR: DELTA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP,
inscrita no CNPJ n.º 05.801.999/0001-91, com sede na Rua
Getulio Vargas, nº 1821 - Bairro KM 1, Porto Velho/ RO, CEP
76.804-097, e-mail: deltalicitacoes@hotmail.com representa-
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da por Manoel Francivaldo Iananes de Oliveira, portador do RG
379.018/SSP/RO  e do CPF nº 578.102.652-53.
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2.2. A existência de preços registrados não obriga a ALE/RO
a contratar, sendo facultada a realização de licitação específi-
ca para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condi-
ções (Art. 64, § 1º da Lei 8.666/93).

2.3. Os preços registrados poderão ser revistos sendo de res-
ponsabilidade do gestor da avença a negociação com o con-
tratado, observada as disposições contidas na alínea “d” do
Inciso II do caput do art. 65 da Lei 8.666/93 (Art. 17 do De-
creto Nº 7.892/13).

2.4. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados
pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que
trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 (§ 1º, do art. 12
do Decreto nº 7.892/13).

3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR
ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

3.1 A Ata de Registro de Preços devidamente publicada pode-
rá ser utilizada por qualquer órgão da administração pública
na qualidade de Órgão Não Participante, desde que cumpridas
as regras normais de solicitação de adesão e anuência do Ór-
gão Gerenciador e do Licitante Participante (art. 2º do Decreto
nº 8.250/2014).

3.2  As aquisições ou contratações adicionais não poderão ex-
ceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitati-
vos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata
de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos par-
ticipantes.

3.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro
de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo
do quantitativo de cada item registrado na ata de regis-
tro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participan-
tes, independente do número de órgãos não participantes que
aderirem (§ 4º, do art. 22 do Decreto nº 7.892/13).

3.4. O órgão não participante ficará responsável pelos atos
relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obri-
gações contratualmente assumidas e a aplicação, observada
a ampla defesa e o contraditório,  de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação às suas próprias contratações, informando as ocor-
rências ao órgão gerenciador.

4. DA RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO

4.1. A Nota de Empenho será emitida de acordo com as neces-
sidades do Departamento de Logística, em favor da licitan-
te vencedora, que será convocada para retirá-la dentro do pra-
zo de 02 (dois) dias, contados a partir da convocação, e reali-
zar a entrega dos materiais no prazo e condições previstas
nesta ata de registro de preços, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da
Lei 8.666/93.

4.2. A Nota de Empenho poderá ser anulada a qualquer tem-
po, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na for-
ma do art. 79, da Lei nº 8.666/1993, assegurados a licitante o
contraditório e a ampla defesa.

5. DA ENTREGA E RECEBIMENTO

5.1 A empresa vencedora deverá entregar os materiais de
expediente, quando solicitados, nas dependências da Divi-
são de Almoxarifado e Patrimônio da Assembleia Legislativa
do Estado de Rondônia, localizada na Rua Pinheiro Macha-
do, 1670 -  Bairro São Cristóvão CEP: 76804-080 – Porto
Velho/RO.

5.1.1. No ato da entrega dos materiais, a empresa deverá apre-
sentar a nota fiscal com as devidas descrições, quantidades e
marca dos produtos, em conformidade com o edital e ata de
registro de preços.

5.1.2. Os materiais deverão ser entregues acondicionados nas
embalagens originais, de forma adequada para o transporte e
estoque na Divisão de Almoxarifado.

5.1.3. Os materiais deverão apresentar prazo de validade míni-
ma de 01 (um) ano, a contar da data do seu recebimento.
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5.2 A empresa terá um prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota de Empenho, para entregar
os materiais nas quantidades empenhadas.

5.3 O recebimento provisório dos materiais dar-se-á por servi-
dor da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio da Assembleia
Legislativa designado para essa finalidade, mediante aceite na
nota fiscal, para posterior verificação da conformidade dos
materiais entregues com as especificações estipuladas na ata
de registro de preços.

5.4 A Comissão de Recebimento de Materiais, Serviços e Bens
da ALE/RO, procederá à análise dos materiais entregues, sen-
do aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defe-
sa do Consumidor, bem como se a empresa os entregou idên-
ticos em todas as especificações, marcas e quantidades con-
forme registrado na ata de registro de preços e solicitado me-
diante a emissão de empenho.

5.4.1 Os materiais deverão conter as características peculiares
de cada lote e, quando for o caso, possuir em suas embala-
gens unitárias, especificações de peso, medida, quantidade,
cor, orientações de empilhamento, período de garantia, prazo
de validade e demais informações que se fizerem necessárias
para a perfeita utilização dos mesmos.

5.4.2 Ocorrendo qualquer divergência, a Comissão de Recebi-
mento de Materiais, Serviços e Bens rejeitará o(s) material
(is), ficando suspenso o prazo para emissão do Termo de Re-
cebimento Definitivo, até que a empresa providencie a substi-
tuição dos materiais, não implicando qualquer ônus para esta
Assembleia Legislativa.

5.4.3. A substituição dos materiais rejeitados em que se verifi-
carem defeitos, amassados e/ou imperfeições deverá ocorrer
em um prazo máximo de 15 (quinze) dias.

5.4.4 Constatada a adequação dos materiais entregues aos
termos pactuados, a Comissão de Recebimento de Materiais,
Serviços e Bens emitirá o Termo de Recebimento Definitivo.

5.4.5 O recebimento definitivo deverá ocorrer no prazo de até
05 (cinco) dias, a contar do recebimento provisório, observa-
das as condições acima referidas.

5.5 A empresa se responsabilizará por eventuais danos ou pre-
juízos causados, direta ou indiretamente a este Poder Legislativo
ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus represen-
tantes ou empregados na fase de entrega dos produtos.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições
estabelecidas no item 6 do Termo de Referência;

6.2 Retirar a Nota de Empenho nos termos constantes do item
4 desta ata de registro de preços;

6.3 Efetuar a entrega dos materiais de expediente no pra-
zo, local e condições estabelecidas no item 5 desta ata de re-
gistro de preços;

6.4 Apresentar nota fiscal/fatura, para fins de pagamento dos
materiais entregues, acompanhadas das certidões necessári-

as à comprovação de sua regularidade para com o INSS, FGTS,
Tributos Federais, Estadual e Municipal.

6.5 Responder pelos danos causados diretamente ou indireta-
mente a Assembleia ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo, durante o fornecimento do objeto, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompa-
nhamento por servidores da Assembleia;

6.6 Responder por todos os encargos previdenciários e obri-
gações sociais previstos na legislação social e trabalhista em
vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os
seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício
com a ALE/RO.

6.7 Fornecer todos os materiais com prazo de validade míni-
ma de 12 meses, a contar da data do seu recebimento.

6.8 Substituir, no total ou em parte, nos prazos estabelecidos,
os materiais em que se verificarem defeitos, amassados e/ou
imperfeições.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham
a ser solicitados pela empresa vencedora.

7.2. Fornecer à empresa vencedora, a nota de empenho devi-
damente assinada, contendo a descrição, quantidade e valor,
para entrega dos materiais.

7.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que não aten-
da as especificações do Termo de Referencia.

7.4. Efetuar o pagamento da importância correspondente à
aquisição, no prazo, lugar e forma determinado.

7.5 Aplicar, se for o caso, as sanções administrativas e pena-
lidades regulamentares.

8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento em até 10 (dez) dias, a contar do recebi-
mento da Nota Fiscal de fornecimento dos produtos, contendo
preço unitário e o valor total. Deverá conter, também, nome
do banco, código da agência e o número da conta corrente da
empresa, para efeito de pagamento.

8.2. A cada pagamento efetivado pela administração, será pro-
cedida prévia verificação da regularidade fiscal e trabalhista
do fornecedor, com a apresentação das pertinentes certidões
comprobatórias de situação regular perante a Fazenda Fede-
ral, Estadual, Municipal, Seguro Social, Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) e Justiça do Trabalho.

8.3. No caso de incorreção nos documentos apresentados,
inclusive na Nota Fiscal de fornecimento dos produtos, serão
os mesmos restituídos à Contratada para as correções neces-
sárias, não respondendo a Assembleia Legislativa do Estado
de Rondônia por quaisquer encargos resultantes de atrasos
na liquidação dos pagamentos correspondentes e o prazo de
pagamento será contado da data de representação do docu-
mento corretamente preenchido.
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8.4. Em cumprimento ao disposto no Art. 64, da Lei n° 9.430,
de 27/12/96, Lei nº 9.718, de 27/11/98, e IN/CONJUNTA n°
294, de 04 de fevereiro 2003, será retido na fonte, o Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ, bem assim a contribui-
ção sobre o lucro líquido, a Contribuição para a seguridade
Social – COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP, sobre os
pagamentos que efetuar a CONTRATADA, se esta não apre-
sentar cópia do Termo de Opção do Simples Nacional, de que
trata a Instrução Normativa SRF n° 608, de 09 de janeiro de
2006.

8.5. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os
valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela
CONTRATADA, nos termos deste Termo de Referência.

9.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. As sanções administrativas serão aplicadas da seguinte
forma:

9.1.1. A inexecução parcial, ainda que temporária, ou total da
obrigação pactuada sujeitará o contratado às seguintes san-
ções:

I - multa de mora;
II - multa compensatória;
III – advertência;
IV - suspensão temporária para participar em licitação

e contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois)
anos;

V – impedimento de licitar e contratar com a ALE/RO,
nas hipóteses previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e quan-
do a modalidade licitatória for o pregão;

VI - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabi-
litação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

9.2. As sanções previstas nos incisos I, III, IV, V e VI deste
artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II.

10. DAS MULTAS

10.1. A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao con-
tratado, pelo ordenador de despesas, por atraso injustificado
na entrega ou execução da contratação, e será aplicada nos
seguintes percentuais:

I - multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento)
por dia de atraso, na entrega de material ou execução de ser-
viços, calculada sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, até o limite de 15% (quinze por cento), que
corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

II - multa compensatória de 10% (dez por cento) apli-
cada no caso de:

a) atraso injustificado e superior a 30 dias, na execução
total ou parcial da contratação;

b) recusa injustificada do adjudicatário em assinar o
contrato, ata de registro de preços ou nota de empenho, den-
tro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial
ou total na entrega do material ou prestação dos serviços.

10.2. A multa compensatória será aplicada sobre a parte
inadimplida, sem prejuízo da aplicação da multa de mora pre-
vista no inciso I;

10.3. Demonstrado que o atraso ocorreu por culpa do contra-
tado, caberá a aplicação de multas, afastando-se a sua inci-
dência nos casos em que o atraso decorreu de fatos alheios à
sua vontade e por ele inevitáveis.

11. DA VIGÊNCIA

11.1. O prazo de vigência da presente Ata é de 12 (doze)
meses, a contar da data da sua publicação no Diário Oficial
Eletrônico da ALE/RO.

12. DO FORO

12.1. As partes contratadas elegem o Foro da Comarca de
Porto Velho - RO, como único competente para dirimir as
questões que porventura venham a surgir na execução da pre-
sente Ata de Registro de Preço, com renúncia expressa a qual-
quer outro.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o pre-
sente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, obrigando-
se por si e seus sucessores para que surta todos os efeitos de
direito, o que dão por bom, firme e valioso.

Porto Velho- RO, 16 de março de 2017.

Deputado Mauro de Carvalho
PRESIDENTE - ALE/RO

Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral – ALE/RO

Manoel Francivaldo Iananes de Oliveira
Representante Legal

DELTA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2017/ALE-RO
Pregão Eletrônico nº 003/2017/CPP/ALE/RO
Processo Administrativo nº 13792/2016-82

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, situa-
do na Rua Major Amarantes, nº 390 – Bairro Arigolândia, em
Porto Velho-RO, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 04.794.681/
0001-68, daqui em diante denominada ALE/RO, representa-
da, neste ato, por seu Presidente, Deputado MAURO DE CAR-
VALHO, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade
nº 287.641 SSP/RO e do CPF nº 220.095.402-63, na forma
regimental e, em conformidade com o resultado do Pregão
Eletrônico nº 003/2017/CPP/ALE/RO, devidamente ho-
mologado às fls. 644 nos autos do Processo Administrati-
vo nº 00013792/2016-82, resolve nos termos da Lei 8.666/
93 e alterações posteriores, bem como da Lei 10.520/02 e do
Decreto 7.892/2013, REGISTRAR OS PREÇOS, em conformi-
dade com o referido pregão e com as cláusulas e condições a
seguir.

1. DO OBJETO

1.1. A presente ata tem por finalidade o REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EX-
PEDIENTE,  a pedido do Departamento de Logística da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, conforme
especificações detalhadas no Termo de Referência, constante
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do Anexo I do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017/
CPP/ALE/RO.

2. DOS PREÇOS

2.1. Os preços registrados, fornecedor, as especificações do
objeto e as demais condições ofertadas na(s)  proposta (s) são
as constantes na tabela abaixo:

FORNECEDOR: A.C.F MOREIRA - ME, com sede na Rua Gon-
çalves Dias, nº 948 - Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP 76.801-
234, inscrita no CNPJ nº 14.410.553/0001-27 neste ato, repre-
sentada por sua proprietária, Sra. Ana Carolina Ferreira
Moreira, Doc. Identidade nº 999982/SSP/RO e do CPF nº
946.850.102-72, e-mail: acfmoreiraltda@gmail.com, Fone: (69)
3229-8120.

3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR
ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

3.1 A Ata de Registro de Preços devidamente publicada pode-
rá ser utilizada por qualquer órgão da administração pública
na qualidade de Órgão Não Participante, desde que cumpri-
das as regras normais de solicitação de adesão e anuência do
Órgão Gerenciador e do Licitante Participante (art. 2º do De-
creto nº 8.250/2014).

3.2  As aquisições ou contratações adicionais não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantita-
tivos dos itens do instrumento convocatório e registrados na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes.

3.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro
de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo
do quantitativo de cada item registrado na ata de regis-
tro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participan-
tes, independente do número de órgãos não participantes que
aderirem (§ 4º, do art. 22 do Decreto nº 7.892/13).

3.4. O órgão não participante ficará responsável pelos atos
relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obri-
gações contratualmente assumidas e a aplicação, observada
a ampla defesa e o contraditório,  de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação às suas próprias contratações, informando as ocor-
rências ao órgão gerenciador.

4. DA RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO

4.1. A Nota de Empenho será emitida de acordo com as ne-
cessidades do Departamento de Logística, em favor da
licitante vencedora, que será convocada para retirá-la dentro
do prazo de 02 (dois) dias, contados a partir da convocação, e
realizar a entrega dos materiais no prazo e condições previs-
tas nesta ata de registro de preços, sob pena de decair o
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 81 da Lei 8.666/93.

4.2. A Nota de Empenho poderá ser anulada a qualquer tem-
po, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na
forma do art. 79, da Lei nº 8.666/1993, assegurados a licitan-
te o contraditório e a ampla defesa.

5. DA ENTREGA E RECEBIMENTO

5.1 A empresa vencedora deverá entregar os materiais de
expediente, quando solicitados, nas dependências da Divi-
são de Almoxarifado e Patrimônio da Assembleia Legislativa
do Estado de Rondônia, localizada na Rua Pinheiro Ma-
chado, 1670 -  Bairro São Cristóvão CEP: 76804-080 –
Porto Velho/RO.

5.1.1. No ato da entrega dos materiais, a empresa deverá
apresentar a nota fiscal com as devidas descrições, quantida-
des e marca dos produtos, em conformidade com o edital e
ata de registro de preços.

5.1.2. Os materiais deverão ser entregues acondicionados nas
embalagens originais, de forma adequada para o transporte e
estoque na Divisão de Almoxarifado.

2.2. A existência de preços registrados não obriga a ALE/RO a
contratar, sendo facultada a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condi-
ções (Art. 64, § 1º da Lei 8.666/93).

2.3. Os preços registrados poderão ser revistos sendo de res-
ponsabilidade do gestor da avença a negociação com o contra-
tado, observada as disposições contidas na alínea “d” do Inciso
II do caput do art. 65 da Lei 8.666/93 (Art. 17 do Decreto Nº
7.892/13).

2.4. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados
pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que
trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 (§ 1º, do art. 12
do Decreto nº 7.892/13).
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5.1.3. Os materiais deverão apresentar prazo de validade mí-
nima de 01 (um) ano, a contar da data do seu recebimento.

5.2 A empresa terá um prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota de Empenho, para entregar
os materiais nas quantidades empenhadas.

5.3 O recebimento provisório dos materiais dar-se-á por servi-
dor da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio da Assembleia
Legislativa designado para essa finalidade, mediante aceite na
nota fiscal, para posterior verificação da conformidade dos
materiais entregues com as especificações estipuladas na ata
de registro de preços.

5.4 A Comissão de Recebimento de Materiais, Serviços e Bens
da ALE/RO, procederá à análise dos materiais entregues, sen-
do aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defe-
sa do Consumidor, bem como se a empresa os entregou idên-
ticos em todas as especificações, marcas e quantidades con-
forme registrado na ata de registro de preços e solicitado me-
diante a emissão de empenho.

5.4.1 Os materiais deverão conter as características peculia-
res de cada lote e, quando for o caso, possuir em suas emba-
lagens unitárias, especificações de peso, medida, quantidade,
cor, orientações de empilhamento, período de garantia, prazo
de validade e demais informações que se fizerem necessárias
para a perfeita utilização dos mesmos.

5.4.2 Ocorrendo qualquer divergência, a Comissão de Recebi-
mento de Materiais, Serviços e Bens rejeitará o(s) material
(is), ficando suspenso o prazo para emissão do Termo de Re-
cebimento Definitivo, até que a empresa providencie a substi-
tuição dos materiais, não implicando qualquer ônus para esta
Assembleia Legislativa.

5.4.3. A substituição dos materiais rejeitados em que se veri-
ficarem defeitos, amassados e/ou imperfeições deverá ocor-
rer em um prazo máximo de 15 (quinze) dias.

5.4.4 Constatada a adequação dos materiais entregues aos
termos pactuados, a Comissão de Recebimento de Materiais,
Serviços e Bens emitirá o Termo de Recebimento Definitivo.

5.4.5 O recebimento definitivo deverá ocorrer no prazo de até
05 (cinco) dias, a contar do recebimento provisório, observa-
das as condições acima referidas.

5.5 A empresa se responsabilizará por eventuais danos ou pre-
juízos causados, direta ou indiretamente a este Poder Legislativo
ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus represen-
tantes ou empregados na fase de entrega dos produtos.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições
estabelecidas no item 6 do Termo de Referência;

6.2 Retirar a Nota de Empenho nos termos constantes do item
4 desta ata de registro de preços;

6.3 Efetuar a entrega dos materiais de expediente no pra-
zo, local e condições estabelecidas no item 5 desta ata de
registro de preços;

6.4 Apresentar nota fiscal/fatura, para fins de pagamento dos
materiais entregues, acompanhadas das certidões necessári-
as à comprovação de sua regularidade para com o INSS, FGTS,
Tributos Federais, Estadual e Municipal.

6.5 Responder pelos danos causados diretamente ou indireta-
mente a Assembleia ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo, durante o fornecimento do objeto, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanha-
mento por servidores da Assembleia;

6.6 Responder por todos os encargos previdenciários e obri-
gações sociais previstos na legislação social e trabalhista em
vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os
seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício
com a ALE/RO.

6.7 Fornecer todos os materiais com prazo de validade míni-
ma de 12 meses, a contar da data do seu recebimento.

6.8 Substituir, no total ou em parte, nos prazos estabelecidos,
os materiais em que se verificarem defeitos, amassados e/ou
imperfeições.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham
a ser solicitados pela empresa vencedora.

7.2. Fornecer à empresa vencedora, a nota de empenho devi-
damente assinada, contendo a descrição, quantidade e valor,
para entrega dos materiais.

7.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que não aten-
da as especificações do Termo de Referencia.

7.4. Efetuar o pagamento da importância correspondente à
aquisição, no prazo, lugar e forma determinado.

7.5 Aplicar, se for o caso, as sanções administrativas e penali-
dades regulamentares.

8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento em até 10 (dez) dias, a contar do recebi-
mento da Nota Fiscal de fornecimento dos produtos, contendo
preço unitário e o valor total. Deverá conter, também, nome do
banco, código da agência e o número da conta corrente da
empresa, para efeito de pagamento.

8.2. A cada pagamento efetivado pela administração, será pro-
cedida prévia verificação da regularidade fiscal e trabalhista
do fornecedor, com a apresentação das pertinentes certidões
comprobatórias de situação regular perante a Fazenda Fede-
ral, Estadual, Municipal, Seguro Social, Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) e Justiça do Trabalho.

8.3. No caso de incorreção nos documentos apresentados, in-
clusive na Nota Fiscal de fornecimento dos produtos, serão os
mesmos restituídos à Contratada para as correções necessá-
rias, não respondendo a Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia por quaisquer encargos resultantes de atrasos na
liquidação dos pagamentos correspondentes e o prazo de pa-
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gamento será contado da data de representação do documen-
to corretamente preenchido.

8.4. Em cumprimento ao disposto no Art. 64, da Lei n° 9.430,
de 27/12/96, Lei nº 9.718, de 27/11/98, e IN/CONJUNTA n°
294, de 04 de fevereiro 2003, será retido na fonte, o Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ, bem assim a contribui-
ção sobre o lucro líquido, a Contribuição para a seguridade
Social – COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP, sobre os
pagamentos que efetuar a CONTRATADA, se esta não apre-
sentar cópia do Termo de Opção do Simples Nacional, de que
trata a Instrução Normativa SRF n° 608, de 09 de janeiro de
2006.

8.5. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os
valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela
CONTRATADA, nos termos deste Termo de Referência.

9.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. As sanções administrativas serão aplicadas da seguinte
forma:

9.1.1. A inexecução parcial, ainda que temporária, ou total da
obrigação pactuada sujeitará o contratado às seguintes san-
ções:

I - multa de mora;
II - multa compensatória;
III – advertência;
IV - suspensão temporária para participar em licitação e

contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
V – impedimento de licitar e contratar com a ALE/RO,

nas hipóteses previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e quan-
do a modalidade licitatória for o pregão;

VI - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabi-
litação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

9.2. As sanções previstas nos incisos I, III, IV, V e VI deste
artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II.

10. DAS MULTAS

10.1. A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao con-
tratado, pelo ordenador de despesas, por atraso injustificado
na entrega ou execução da contratação, e será aplicada nos
seguintes percentuais:

I - multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento)
por dia de atraso, na entrega de material ou execução de ser-
viços, calculada sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, até o limite de 15% (quinze por cento), que
corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

II - multa compensatória de 10% (dez por cento) aplica-
da no caso de:

a) atraso injustificado e superior a 30 dias, na execução
total ou parcial da contratação;

b) recusa injustificada do adjudicatário em assinar o
contrato, ata de registro de preços ou nota de empenho, den-
tro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial
ou total na entrega do material ou prestação dos serviços.

10.2. A multa compensatória será aplicada sobre a parte
inadimplida, sem prejuízo da aplicação da multa de mora pre-
vista no inciso I;

10.3. Demonstrado que o atraso ocorreu por culpa do contra-
tado, caberá a aplicação de multas, afastando-se a sua inci-
dência nos casos em que o atraso decorreu de fatos alheios à
sua vontade e por ele inevitáveis.

11. DA VIGÊNCIA

11.1. O prazo de vigência da presente Ata é de 12 (doze)
meses, a contar da data da sua publicação no Diário Oficial
Eletrônico da ALE/RO.

12. DO FORO

12.1. As partes contratadas elegem o Foro da Comarca de
Porto Velho - RO, como único competente para dirimir as
questões que porventura venham a surgir na execução da pre-
sente Ata de Registro de Preço, com renúncia expressa a qual-
quer outro.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o pre-
sente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, obrigan-
do-se por si e seus sucessores para que surta todos os efeitos
de direito, o que dão por bom, firme e valioso.

Porto Velho- RO, 17 de março de 2017.

Deputado Mauro de Carvalho
PRESIDENTE - ALE/RO

Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral – ALE/RO

Ana Carolina Ferreira Moreira
Proprietária - A.C.F MOREIRA - ME

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017/ALE-RO
Pregão Eletrônico nº 003/2017/CPP/ALE/RO
Processo Administrativo nº 13792/2016-82

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, situa-
do na Rua Major Amarantes, nº 390 – Bairro Arigolândia, em
Porto Velho-RO, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 04.794.681/
0001-68, daqui em diante denominada ALE/RO, representa-
da, neste ato, por seu Presidente, Deputado MAURO DE CAR-
VALHO, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade
nº 287.641 SSP/RO, CPF nº 220.095.402-63, na forma regi-
mental e, em conformidade com o resultado do Pregão Ele-
trônico nº 003/2017/CPP/ALE/RO, devidamente homo-
logado às fls. 644 nos autos do Processo Administrativo
nº 00013792/2016-82, resolve nos termos da Lei 8.666/93
e alterações posteriores, bem como da Lei 10.520/02 e do
Decreto 7.892/2013, REGISTRAR OS PREÇOS, em conformi-
dade com o referido pregão e com as cláusulas e condições a
seguir.

1. DO OBJETO

1.1. A presente ata tem por finalidade o REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EX-
PEDIENTE,  a pedido do Departamento de Logística da
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, confor-
me especificações detalhadas no Termo de Referência, cons-
tante do Anexo I do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/
2017/CPP/ALE/RO.

2. DOS PREÇOS

2.1. Os preços registrados, fornecedor, as especificações do
objeto e as demais condições ofertadas na(s)  proposta (s)
são as constantes na tabela abaixo:

FORNECEDOR: R. B. MONTEIRO LTDA - EPP, com sede na
Rua das Orquídeas nº 5424 -  Bairro Floresta, na Cidade de
Porto Velho/RO, CEP: 76.806-102- Fone: (69) 3229-1949/
81116246, inscrita no CNPJ nº 08.786.974/0001-54, nes-
te ato,  por intermédio de seu representante legal, Sr Ronie
Braga Monteiro, portador da Carteira de Identidade nº 593.721
SSP/RO e do CPF 659.442.592-72; e-mail:
rbmonteiro_ltda@hotmail.com.

3.1 A Ata de Registro de Preços devidamente publicada pode-
rá ser utilizada por qualquer órgão da administração pública
na qualidade de Órgão Não Participante, desde que cumpridas
as regras normais de solicitação de adesão e anuência do Ór-
gão Gerenciador e do Licitante Participante (art. 2º do Decreto
nº 8.250/2014).

3.2  As aquisições ou contratações adicionais não poderão ex-
ceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitati-
vos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata
de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos par-
ticipantes.

3.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro
de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo
do quantitativo de cada item registrado na ata de regis-
tro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participan-
tes, independente do número de órgãos não participantes que
aderirem (§ 4º, do art. 22 do Decreto nº 7.892/13).

3.4. O órgão não participante ficará responsável pelos atos
relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obri-
gações contratualmente assumidas e a aplicação, observada
a ampla defesa e o contraditório,  de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação às suas próprias contratações, informando as ocor-
rências ao órgão gerenciador.

4. DA RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO

4.1. A Nota de Empenho será emitida de acordo com as neces-
sidades do Departamento de Logística, em favor da licitan-
te vencedora, que será convocada para retirá-la dentro do pra-
zo de 02 (dois) dias, contados a partir da convocação, e reali-
zar a entrega dos materiais no prazo e condições previstas
nesta ata de registro de preços, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da
Lei 8.666/93.

4.2. A Nota de Empenho poderá ser anulada a qualquer tem-
po, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na for-
ma do art. 79, da Lei nº 8.666/1993, assegurados a licitante o
contraditório e a ampla defesa.

5. DA ENTREGA E RECEBIMENTO

5.1 A empresa vencedora deverá entregar os materiais de
expediente, quando solicitados, nas dependências da Divi-
são de Almoxarifado e Patrimônio da Assembleia Legislativa
do Estado de Rondônia, localizada na Rua Pinheiro Macha-
do, 1670 -  Bairro São Cristóvão CEP: 76804-080 – Porto
Velho/RO.

5.1.1. No ato da entrega dos materiais, a empresa deverá apre-
sentar a nota fiscal com as devidas descrições, quantidades e
marca dos produtos, em conformidade com o edital e ata de
registro de preços.

5.1.2. Os materiais deverão ser entregues acondicionados nas
embalagens originais, de forma adequada para o transporte e
estoque na Divisão de Almoxarifado.

5.1.3. Os materiais deverão apresentar prazo de validade mí-
nima de 01 (um) ano, a contar da data do seu recebimento.

2.2. A existência de preços registrados não obriga a ALE/RO
a contratar, sendo facultada a realização de licitação específi-
ca para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condi-
ções (Art. 64, § 1º da Lei 8.666/93).

2.3. Os preços registrados poderão ser revistos sendo de res-
ponsabilidade do gestor da avença a negociação com o con-
tratado, observada as disposições contidas na alínea “d” do
Inciso II do caput do art. 65 da Lei 8.666/93 (Art. 17 do De-
creto Nº 7.892/13).

2.4. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados
pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que
trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 (§ 1º, do art. 12
do Decreto nº 7.892/13).

3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR
ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES
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5.2 A empresa terá um prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota de Empenho, para entregar
os materiais nas quantidades empenhadas.

5.3 O recebimento provisório dos materiais dar-se-á por servi-
dor da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio da Assembleia
Legislativa designado para essa finalidade, mediante aceite na
nota fiscal, para posterior verificação da conformidade dos
materiais entregues com as especificações estipuladas na ata
de registro de preços.

5.4 A Comissão de Recebimento de Materiais, Serviços e Bens
da ALE/RO, procederá à análise dos materiais entregues, sen-
do aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defe-
sa do Consumidor, bem como se a empresa os entregou idên-
ticos em todas as especificações, marcas e quantidades con-
forme registrado na ata de registro de preços e solicitado me-
diante a emissão de empenho.

5.4.1 Os materiais deverão conter as características peculiares
de cada lote e, quando for o caso, possuir em suas embala-
gens unitárias, especificações de peso, medida, quantidade,
cor, orientações de empilhamento, período de garantia, prazo
de validade e demais informações que se fizerem necessárias
para a perfeita utilização dos mesmos.

5.4.2 Ocorrendo qualquer divergência, a Comissão de Recebi-
mento de Materiais, Serviços e Bens rejeitará o(s) material
(is), ficando suspenso o prazo para emissão do Termo de Re-
cebimento Definitivo, até que a empresa providencie a substi-
tuição dos materiais, não implicando qualquer ônus para esta
Assembleia Legislativa.

5.4.3. A substituição dos materiais rejeitados em que se verifi-
carem defeitos, amassados e/ou imperfeições deverá ocorrer
em um prazo máximo de 15 (quinze) dias.

5.4.4 Constatada a adequação dos materiais entregues aos
termos pactuados, a Comissão de Recebimento de Materiais,
Serviços e Bens emitirá o Termo de Recebimento Definitivo.

5.4.5 O recebimento definitivo deverá ocorrer no prazo de até
05 (cinco) dias, a contar do recebimento provisório, observa-
das as condições acima referidas.

5.5 A empresa se responsabilizará por eventuais danos ou pre-
juízos causados, direta ou indiretamente a este Poder Legislativo
ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus represen-
tantes ou empregados na fase de entrega dos produtos.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições
estabelecidas no item 6 do Termo de Referência;

6.2 Retirar a Nota de Empenho nos termos constantes do item
4 desta ata de registro de preços;

6.3 Efetuar a entrega dos materiais de expediente no pra-
zo, local e condições estabelecidas no item 5 desta ata de re-
gistro de preços;

6.4 Apresentar nota fiscal/fatura, para fins de pagamento dos
materiais entregues, acompanhadas das certidões necessári-

as à comprovação de sua regularidade para com o INSS, FGTS,
Tributos Federais, Estadual e Municipal.

6.5 Responder pelos danos causados diretamente ou indire-
tamente a Assembleia ou a terceiros, decorrentes de sua cul-
pa ou dolo, durante o fornecimento do objeto, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acom-
panhamento por servidores da Assembleia;

6.6 Responder por todos os encargos previdenciários e obri-
gações sociais previstos na legislação social e trabalhista em
vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os
seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício
com a ALE/RO.

6.7 Fornecer todos os materiais com prazo de validade míni-
ma de 12 meses, a contar da data do seu recebimento.

6.8 Substituir, no total ou em parte, nos prazos estabelecidos,
os materiais em que se verificarem defeitos, amassados e/ou
imperfeições.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham
a ser solicitados pela empresa vencedora.

7.2. Fornecer à empresa vencedora, a nota de empenho devi-
damente assinada, contendo a descrição, quantidade e valor,
para entrega dos materiais.

7.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que não aten-
da as especificações do Termo de Referencia.

7.4. Efetuar o pagamento da importância correspondente à
aquisição, no prazo, lugar e forma determinado.

7.5 Aplicar, se for o caso, as sanções administrativas e pena-
lidades regulamentares.

8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento em até 10 (dez) dias, a contar do recebi-
mento da Nota Fiscal de fornecimento dos produtos, contendo
preço unitário e o valor total. Deverá conter, também, nome
do banco, código da agência e o número da conta corrente da
empresa, para efeito de pagamento.

8.2. A cada pagamento efetivado pela administração, será pro-
cedida prévia verificação da regularidade fiscal e trabalhista
do fornecedor, com a apresentação das pertinentes certidões
comprobatórias de situação regular perante a Fazenda Fede-
ral, Estadual, Municipal, Seguro Social, Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) e Justiça do Trabalho.

8.3. No caso de incorreção nos documentos apresentados, in-
clusive na Nota Fiscal de fornecimento dos produtos, serão os
mesmos restituídos à Contratada para as correções necessá-
rias, não respondendo a Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia por quaisquer encargos resultantes de atrasos na
liquidação dos pagamentos correspondentes e o prazo de pa-
gamento será contado da data de representação do documento
corretamente preenchido.



5 DE ABRIL DE  2017Nº 54 710Pág.9ª LEGISLATURA

Diário assinado digitalmente conforme Resolução nº 211 de 9/05/2012. O respectivo arquivo digital
com certificação encontra-se no sítio da Assembleia Legislativa de Rondônia http://www.al.ro.leg.br

D O - e - A L E / R O

8.4. Em cumprimento ao disposto no Art. 64, da Lei n° 9.430,
de 27/12/96, Lei nº 9.718, de 27/11/98, e IN/CONJUNTA n°
294, de 04 de fevereiro 2003, será retido na fonte, o Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ, bem assim a contribui-
ção sobre o lucro líquido, a Contribuição para a seguridade
Social – COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP, sobre os
pagamentos que efetuar a CONTRATADA, se esta não apre-
sentar cópia do Termo de Opção do Simples Nacional, de que
trata a Instrução Normativa SRF n° 608, de 09 de janeiro de
2006.

8.5. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os
valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela
CONTRATADA, nos termos deste Termo de Referência.

9.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. As sanções administrativas serão aplicadas da seguinte
forma:

9.1.1. A inexecução parcial, ainda que temporária, ou total da
obrigação pactuada sujeitará o contratado às seguintes san-
ções:

I - multa de mora;
II - multa compensatória;
III – advertência;
IV - suspensão temporária para participar em licitação

e contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois)
anos;

V – impedimento de licitar e contratar com a ALE/RO,
nas hipóteses previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e quan-
do a modalidade licitatória for o pregão;

VI - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabi-
litação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

9.2. As sanções previstas nos incisos I, III, IV, V e VI deste
artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II.

10. DAS MULTAS

10.1. A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao con-
tratado, pelo ordenador de despesas, por atraso injustificado
na entrega ou execução da contratação, e será aplicada nos
seguintes percentuais:

I - multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento)
por dia de atraso, na entrega de material ou execução de ser-
viços, calculada sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, até o limite de 15% (quinze por cento), que
corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

II - multa compensatória de 10% (dez por cento) apli-
cada no caso de:

a) atraso injustificado e superior a 30 dias, na execução
total ou parcial da contratação;

b) recusa injustificada do adjudicatário em assinar o
contrato, ata de registro de preços ou nota de empenho, den-
tro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial
ou total na entrega do material ou prestação dos serviços.

10.2. A multa compensatória será aplicada sobre a parte
inadimplida, sem prejuízo da aplicação da multa de mora pre-
vista no inciso I;

10.3. Demonstrado que o atraso ocorreu por culpa do contra-
tado, caberá a aplicação de multas, afastando-se a sua inci-
dência nos casos em que o atraso decorreu de fatos alheios à
sua vontade e por ele inevitáveis.

11. DA VIGÊNCIA

11.1. O prazo de vigência da presente Ata é de 12 (doze)
meses, a contar da data da sua publicação no Diário Oficial
Eletrônico da ALE/RO.

12. DO FORO

12.1. As partes contratadas elegem o Foro da Comarca de
Porto Velho - RO, como único competente para dirimir as
questões que porventura venham a surgir na execução da pre-
sente Ata de Registro de Preço, com renúncia expressa a qual-
quer outro.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o pre-
sente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, obrigando-
se por si e seus sucessores para que surta todos os efeitos de
direito, o que dão por bom, firme e valioso.

Porto Velho- RO, 17 de março de 2017.

Deputado Mauro de Carvalho
PRESIDENTE - ALE/RO

Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral – ALE/RO

RONIE BRAGA MONTEIRO
Representante Legal

R. B. MONTEIRO LTDA - EPP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2017/ALE-RO
Pregão Eletrônico nº 003/2017/CPP/ALE/RO
Processo Administrativo nº 13792/2016-82

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, situa-
do na Rua Major Amarantes, nº 390 – Bairro Arigolândia, em
Porto Velho-RO, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 04.794.681/
0001-68, daqui em diante denominada ALE/RO, representa-
da, neste ato, por seu Presidente, Deputado MAURO DE CAR-
VALHO, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade
nº 287.641 SSP/RO, CPF nº 220.095.402-63, na forma regi-
mental e, em conformidade com o resultado do Pregão Ele-
trônico nº 003/2017/CPP/ALE/RO, devidamente homolo-
gado às fls. 644 nos autos do Processo Administrativo Nº
00013792/2016-82, resolve nos termos da Lei 8.666/93 e
alterações posteriores, bem como da Lei 10.520/02 e do De-
creto 7.892/2013, REGISTRAR OS PREÇOS, em conformidade
com o referido pregão e com as cláusulas e condições a se-
guir.

1. DO OBJETO

1.1. A presente ata tem por finalidade o REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EX-
PEDIENTE, a pedido do Departamento de Logística da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, conforme
especificações detalhadas no Termo de Referência, constante
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do Anexo I do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017/
CPP/ALE/RO.

2. DOS PREÇOS

2.1. Os preços registrados, fornecedor, as especificações do
objeto e as demais condições ofertadas na(s)  proposta (s) são
as constantes na tabela abaixo:

FORNECEDOR: STAR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS-LTDA
EPP, com sede na  Rua João Goulart nº 3056 -, Bairro  São João
Bosco,  Porto Velho/RO, CEP: 76.803-772- Fone: (69) 3015-
0057, inscrita no CNPJ nº 05.252.941.0001-36, neste ato,
por intermédio de seu representante legal, Senhor Edson de
Almeida Magalhães, portador da Carteira de Identidade nº
595.662 SSP/RO e do CPF 810.710.192-87.

2.2. A existência de preços registrados não obriga a ALE/RO
a contratar, sendo facultada a realização de licitação específi-
ca para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do
registro a preferência de fornecimento em igualdade de con-
dições (Art. 64, § 1º da Lei 8.666/93).

2.3. Os preços registrados poderão ser revistos sendo de res-
ponsabilidade do gestor da avença a negociação com o con-
tratado, observada as disposições contidas na alínea “d” do
Inciso II do caput do art. 65 da Lei 8.666/93 (Art. 17 do De-
creto Nº 7.892/13).

2.4. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados
pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que
trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 (§ 1º, do art.
12 do Decreto nº 7.892/13).

3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR
ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

3.1 A Ata de Registro de Preços devidamente publicada pode-
rá ser utilizada por qualquer órgão da administração pública
na qualidade de Órgão Não Participante, desde que cumpridas
as regras normais de solicitação de adesão e anuência do Ór-
gão Gerenciador e do Licitante Participante (art. 2º do Decreto
nº 8.250/2014).

3.2  As aquisições ou contratações adicionais não poderão ex-
ceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitati-
vos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata
de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos par-
ticipantes.

3.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro
de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo
do quantitativo de cada item registrado na ata de regis-
tro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participan-
tes, independente do número de órgãos não participantes que
aderirem (§ 4º, do art. 22 do Decreto nº 7.892/13).

3.4. O órgão não participante ficará responsável pelos atos
relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obri-
gações contratualmente assumidas e a aplicação, observada
a ampla defesa e o contraditório,  de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação às suas próprias contratações, informando as ocor-
rências ao órgão gerenciador.

4. DA RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO

4.1. A Nota de Empenho será emitida de acordo com as ne-
cessidades do Departamento de Logística, em favor da li-
citante vencedora, que será convocada para retirá-la dentro
do prazo de 02 (dois) dias, contados a partir da convocação, e
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realizar a entrega dos materiais no prazo e condições previs-
tas nesta ata de registro de preços, sob pena de decair o direi-
to à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art.
81 da Lei 8.666/93.

4.2. A Nota de Empenho poderá ser anulada a qualquer tem-
po, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na for-
ma do art. 79, da Lei nº 8.666/1993, assegurados a licitante o
contraditório e a ampla defesa.

5. DA ENTREGA E RECEBIMENTO

5.1 A empresa vencedora deverá entregar os materiais de
expediente, quando solicitados, nas dependências da Divi-
são de Almoxarifado e Patrimônio da Assembleia Legislativa
do Estado de Rondônia, localizada na Rua Pinheiro Macha-
do, 1670 -  Bairro São Cristóvão CEP: 76804-080 – Porto
Velho/RO.

5.1.1. No ato da entrega dos materiais, a empresa deverá apre-
sentar a nota fiscal com as devidas descrições, quantidades e
marca dos produtos, em conformidade com o edital e ata de
registro de preços.

5.1.2. Os materiais deverão ser entregues acondicionados nas
embalagens originais, de forma adequada para o transporte e
estoque na Divisão de Almoxarifado.

5.1.3. Os materiais deverão apresentar prazo de validade mí-
nima de 01 (um) ano, a contar da data do seu recebimento.

5.2 A empresa terá um prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota de Empenho, para entregar
os materiais nas quantidades empenhadas.

5.3 O recebimento provisório dos materiais dar-se-á por servi-
dor da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio da Assembleia
Legislativa designado para essa finalidade, mediante aceite na
nota fiscal, para posterior verificação da conformidade dos
materiais entregues com as especificações estipuladas na ata
de registro de preços.

5.4 A Comissão de Recebimento de Materiais, Serviços e Bens
da ALE/RO, procederá à análise dos materiais entregues, sen-
do aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defe-
sa do Consumidor, bem como se a empresa os entregou idên-
ticos em todas as especificações, marcas e quantidades con-
forme registrado na ata de registro de preços e solicitado me-
diante a emissão de empenho.

5.4.1 Os materiais deverão conter as características peculia-
res de cada lote e, quando for o caso, possuir em suas emba-
lagens unitárias, especificações de peso, medida, quantidade,
cor, orientações de empilhamento, período de garantia, prazo
de validade e demais informações que se fizerem necessárias
para a perfeita utilização dos mesmos.

5.4.2 Ocorrendo qualquer divergência, a Comissão de Recebi-
mento de Materiais, Serviços e Bens rejeitará o(s) material
(is), ficando suspenso o prazo para emissão do Termo de Re-
cebimento Definitivo, até que a empresa providencie a substi-
tuição dos materiais, não implicando qualquer ônus para esta
Assembleia Legislativa.

5.4.3. A substituição dos materiais rejeitados em que se veri-
ficarem defeitos, amassados e/ou imperfeições deverá ocor-
rer em um prazo máximo de 15 (quinze) dias.

5.4.4 Constatada a adequação dos materiais entregues aos
termos pactuados, a Comissão de Recebimento de Materiais,
Serviços e Bens emitirá o Termo de Recebimento Definitivo.

5.4.5 O recebimento definitivo deverá ocorrer no prazo de até
05 (cinco) dias, a contar do recebimento provisório, observa-
das as condições acima referidas.

5.5 A empresa se responsabilizará por eventuais danos ou pre-
juízos causados, direta ou indiretamente a este Poder Legislativo
ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus represen-
tantes ou empregados na fase de entrega dos produtos.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições
estabelecidas no item 6 do Termo de Referência;

6.2 Retirar a Nota de Empenho nos termos constantes do item
4 desta ata de registro de preços;

6.3 Efetuar a entrega dos materiais de expediente no pra-
zo, local e condições estabelecidas no item 5 desta ata de
registro de preços;

6.4 Apresentar nota fiscal/fatura, para fins de pagamento dos
materiais entregues, acompanhadas das certidões necessári-
as à comprovação de sua regularidade para com o INSS, FGTS,
Tributos Federais, Estadual e Municipal.

6.5 Responder pelos danos causados diretamente ou indireta-
mente a Assembleia ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo, durante o fornecimento do objeto, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanha-
mento por servidores da Assembleia;

6.6 Responder por todos os encargos previdenciários e obri-
gações sociais previstos na legislação social e trabalhista em
vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os
seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício
com a ALE/RO.

6.7 Fornecer todos os materiais com prazo de validade míni-
ma de 12 meses, a contar da data do seu recebimento.

6.8 Substituir, no total ou em parte, nos prazos estabelecidos,
os materiais em que se verificarem defeitos, amassados e/ou
imperfeições.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham
a ser solicitados pela empresa vencedora.

7.2. Fornecer à empresa vencedora, a nota de empenho devi-
damente assinada, contendo a descrição, quantidade e valor,
para entrega dos materiais.

7.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que não aten-
da as especificações do Termo de Referencia.
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7.4. Efetuar o pagamento da importância correspondente à
aquisição, no prazo, lugar e forma determinado.

7.5 Aplicar, se for o caso, as sanções administrativas e penali-
dades regulamentares.

8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento em até 10 (dez) dias, a contar do recebi-
mento da Nota Fiscal de fornecimento dos produtos, contendo
preço unitário e o valor total. Deverá conter, também, nome do
banco, código da agência e o número da conta corrente da
empresa, para efeito de pagamento.

8.2. A cada pagamento efetivado pela administração, será pro-
cedida prévia verificação da regularidade fiscal e trabalhista do
fornecedor, com a apresentação das pertinentes certidões
comprobatórias de situação regular perante a Fazenda Fede-
ral, Estadual, Municipal, Seguro Social, Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) e Justiça do Trabalho.

8.3. No caso de incorreção nos documentos apresentados, in-
clusive na Nota Fiscal de fornecimento dos produtos, serão os
mesmos restituídos à Contratada para as correções necessári-
as, não respondendo a Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia por quaisquer encargos resultantes de atrasos na
liquidação dos pagamentos correspondentes e o prazo de pa-
gamento será contado da data de representação do documen-
to corretamente preenchido.

8.4. Em cumprimento ao disposto no Art. 64, da Lei n° 9.430,
de 27/12/96, Lei nº 9.718, de 27/11/98, e IN/CONJUNTA n°
294, de 04 de fevereiro 2003, será retido na fonte, o Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ, bem assim a contribui-
ção sobre o lucro líquido, a Contribuição para a seguridade
Social – COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP, sobre os
pagamentos que efetuar a CONTRATADA, se esta não apre-
sentar cópia do Termo de Opção do Simples Nacional, de que
trata a Instrução Normativa SRF n° 608, de 09 de janeiro de
2006.

8.5. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os
valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela
CONTRATADA, nos termos deste Termo de Referência.

9.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. As sanções administrativas serão aplicadas da seguinte
forma:

9.1.1. A inexecução parcial, ainda que temporária, ou total da
obrigação pactuada sujeitará o contratado às seguintes san-
ções:

I - multa de mora;
II - multa compensatória;
III – advertência;
IV - suspensão temporária para participar em licitação e

contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
V – impedimento de licitar e contratar com a ALE/RO,

nas hipóteses previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e quan-
do a modalidade licitatória for o pregão;

VI - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabi-
litação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

9.2. As sanções previstas nos incisos I, III, IV, V e VI deste
artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II.

10. DAS MULTAS

10.1. A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao con-
tratado, pelo ordenador de despesas, por atraso injustificado
na entrega ou execução da contratação, e será aplicada nos
seguintes percentuais:

I - multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento)
por dia de atraso, na entrega de material ou execução de
serviços, calculada sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, até o limite de 15% (quinze por cento), que
corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

II - multa compensatória de 10% (dez por cento) apli-
cada no caso de:

a) atraso injustificado e superior a 30 dias, na execu-
ção total ou parcial da contratação;

b) recusa injustificada do adjudicatário em assinar o
contrato, ata de registro de preços ou nota de empenho, den-
tro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial
ou total na entrega do material ou prestação dos serviços.

10.2. A multa compensatória será aplicada sobre a parte
inadimplida, sem prejuízo da aplicação da multa de mora pre-
vista no inciso I;

10.3. Demonstrado que o atraso ocorreu por culpa do contra-
tado, caberá a aplicação de multas, afastando-se a sua inci-
dência nos casos em que o atraso decorreu de fatos alheios à
sua vontade e por ele inevitáveis.

11. DA VIGÊNCIA

11.1. O prazo de vigência da presente Ata é de 12 (doze)
meses, a contar da data da sua publicação no Diário Oficial
Eletrônico da ALE/RO.

12. DO FORO

12.1. As partes contratadas elegem o Foro da Comarca de
Porto Velho - RO, como único competente para dirimir as
questões que porventura venham a surgir na execução da pre-
sente Ata de Registro de Preço, com renúncia expressa a qual-
quer outro.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o pre-
sente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, obrigando-
se por si e seus sucessores para que surta todos os efeitos de
direito, o que dão por bom, firme e valioso.

Porto Velho- RO, 17 de março de 2017.

Deputado Mauro de Carvalho
PRESIDENTE - ALE/RO

Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral – ALE/RO

EDSON DE ALMEIDA MAGALHÃES
Representante Legal

STAR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS-LTDA EPP
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ATO DA SECRETARIA GERAL Nº 005/SG/2017

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, com base no inciso XV do § 1º do
Art. 15 do Ato n°09/2015- MD/ALE, de 11 de novembro de 2015,

R E S O L V E

Art. 1º Estabelecer ponto facultativo em todos os setores
da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia no dia 13 de
abril de 2017 (quinta-feira), data que antecede o feriado nacional
– PAIXÃO DE CRISTO.

Art. 2°- Este Ato entra em vigor na data da sua
publicação.

Gabinete da Secretaria Geral, 05 de abril de 2017.

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL /ALE/RO

De acordo

DEP. MAURÃO DE CARVALHO
Presidente - ALE/RO

SECRETARIA GERAL

ATO Nº0864/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos dos Artigos 10 e 21 da LC nº 730, de 30 de setembro de
2013, resolve:

A L T E R A R

A composição dos membros da Comissão de Publicidade da
ALE/RO, instituída pelo ATO Nº0051/2015-SRH/P/ALE, publicada
no Diário Oficial da ALE-RO nº 023 de 10/02/15, a contar de 1º
de abril de 2017.

Presidente: PEDRO LOURENÇO SOBRINHO NETO
Membros: CARLA CAROLINA HOLANDA DE SOUZA

VINÍCIUS RODRIGUES DOS ANJOS.

Porto Velho, 03 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

MARIA MARILU DO ROSARIO DE B. SILVEIRA
SECRETÁRIO GERAL ADJUNTO

ATO Nº0913/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-

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

D E S I G N A R

O servidor EDIELIO DIAS COSTA, matrícula nº 200163205,
como Gestor do contrato nº 002/2013 entre a Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia e a Empresa Distribuidora
de Auto Peças Rondobras, referente à Manutenção Corretiva e
Preventiva, conforme Processo Administrativo nº 0113/2013,
a contar de 1º de abril de 2017.

Porto Velho, 04 de abril  de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

MARIA MARILU DO ROSARIO DE B. SILVEIRA
SECRETÁRIO GERAL ADJUNTO

ATO Nº0885/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

N O M E A R

EVA VILMA FERREIRA NUNES, para exercer o Cargo de Pro-
vimento em Comissão de Chefe de Gabinete, código DGS-1,
no Gabinete do Deputado Hermínio Coelho, a contar de 1º de
abril de 2017.

Porto Velho, 03 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

MARIA MARILU DO ROSARIO DE B. SILVEIRA
SECRETÁRIO GERAL ADJUNTO

ATO Nº0878/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

N O M E A R

JAMILTON DA SILVA COSTA, para exercer o Cargo de Pro-
vimento em Comissão de Diretor do Departamento de
Informática, código DGS-2, a contar de 1º de abril de 2017.

Porto Velho, 03 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

MARIA MARILU DO ROSARIO DE B. SILVEIRA
SECRETÁRIO GERAL ADJUNTO

SUP. DE RECURSOS HUMANOS
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ATO Nº0914/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

D E S I G N A R

A servidora LAUDY SIMOES DA SILVA NETA, matrícula nº
200163206, como Gestor do contrato nº 03/ALE-RO/2015 en-
tre a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e a Em-
presa Mapfre Seguros Gerais S.A, referente o Seguro Total
para a frota de veículos da ALE/RO, conforme Processo Admi-
nistrativo nº 311/2015, a contar de 1º de abril de 2017.

Porto Velho, 04 de abril  de 2017

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

MARIA MARILU DO ROSARIO DE B. SILVEIRA
SECRETÁRIO GERAL ADJUNTO

ATO Nº0877/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

N O M E A R

LENIR FOGAÇA, para exercer o Cargo de Provimento em Co-
missão de Chefe de Gabinete, código DGS-1, no Gabinete do
Deputado Maurão de Carvalho, a contar de 1º de abril de 2017.

Porto Velho, 03 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

MARIA MARILU DO ROSARIO DE B. SILVEIRA
SECRETÁRIO GERAL ADJUNTO

ATO Nº0876/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

N O M E A R

LUCIANA CALDEIRAS S. DA SILVA NOBRE DE SOUZA, para
exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Secretário
Administrativo, código RDS-2, a contar de 1º de abril de 2017.

Porto Velho, 03 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

MARIA MARILU DO ROSARIO DE B. SILVEIRA
SECRETÁRIO GERAL ADJUNTO

ATO Nº0912/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

D E S I G N A R

O servidor LUCIANO DE LIMA MARTINS, matrícula nº
200162187, como Gestor do contrato nº 36/AG/ALE/2016 en-
tre a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e a Em-
presa L.F.Imports LTDA, referente à Revisão, manutenção pre-
ventiva, conforme Processo Administrativo nº 13185/2016-91,
a contar de 1º de abril de 2017.

Porto Velho, 04 de abril  de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

MARIA MARILU DO ROSARIO DE B. SILVEIRA
SECRETÁRIO GERAL ADJUNTO

E R R A T A

No Diário Oficial da Assembléia Legislativa nº 52, publicado no
dia 03 de abril de 2017, promovendo a seguinte alteração no
ATO Nº0768/2017-SRH/P/ALE, da exoneração do servidor
RODRIGO GOMES DOS SANTOS.

ONDE SE LÊ:

1º de março de 2017

LEIA-SE:

20 de março de 2017.

Porto Velho-RO, 04 de abril de 2017.

CLEUCINEIDE DE OLIVEIRA SANTANA
Superintendente - SRH/ALE/RO

E R R A T A

No Diário Oficial da Assembléia Legislativa nº 38, publicado no
dia 14 de março de 2017, promovendo a seguinte alteração no
ATO Nº0561/2017-SRH/P/ALE, da exoneração da servidora
VALDINEIA PEREIRA DE ALENCAR.

ONDE SE LÊ:

28 de fevereiro de 2017

LEIA-SE:

31 de março de 2017.

Porto Velho-RO, 30 de março de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente/ALE/RO
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