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Presidente: HERMÍNIO COELHO
1º Vice-Presidente: MAURÃO DE CARVALHO
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1º Secretário: EURÍPEDES LEBRÃO
2ª Secretária: GLAUCIONE RODRIGUES

3° Secretário: MARCELINO TENÓRIO
4° Secretário: VALDIVINO TUCURA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2014/ALE-RO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/CPP/ALE/RO

PROCESSO Nº 00000532/2014-22

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
(ALE/RO), denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, inscrito no
CNPJ sob o Nº 04.794.681/0001-68, com sede na Rua Major
Amarantes nº 390 – Bairro Arigolândia, CEP: 76.801-911 –
Porto Velho-RO, representada neste ato por seu Presidente,
Deputado JOSÉ HERMÍNIO COELHO, brasileiro, casado, por-
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tador da cédula de identidade nº 1.206.980 SSP/RO, CPF nº
117.618.978-61, e de outro lado à empresa abaixo qualifica-
da, denominada FORNECEDOR, firmam esta Ata de Registro
de Preços, conforme Termo de Homologação exarado às fls.
160 do Processo nº 00000532/2014-22, sob a regência das
Leis Federais nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como
da Lei 10.520/02, Decreto 7.892/2013 e Decreto nº 8.250/2014,
visando o REGISTRO DE PREÇOS, nos termos do referido Edital
e seus anexos, conforme as cláusulas e condições a seguir.

DO OBJETO – CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 – A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto
a eventual e futura aquisição e instalação de persianas,
para suprir as necessidades de diversos departamen-
tos e/ou setores da Assembleia Legislativa do Estado
de Rondônia, conforme quantidades e especificações estipu-
ladas no Termo de Referência, constante do Anexo I do Edital
do Pregão Eletrônico nº 016/2014/CPP/ALE/RO e Propos-
ta do FORNECEDOR, os quais independentemente de transcri-
ção, fazem parte deste instrumento, naquilo que não o contra-
rie.
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1.2 - 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 condições (Art. 64,
§ 1º da Lei 8.666/93).

1.3 - Os preços registrados poderão ser revistos sendo de responsabilidade do gestor da avença a negociação com o contratado,
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).

1.4 - 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 registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, indepen-
dente do número de órgãos não participantes que aderirem (§ 4º, do art. 22 do Decreto nº 7.892/13).

1.5 - 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).

DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA - CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 - Sempre que julgar necessário, a ALE/RO solicitará, durante a vigência da respectiva Ata de Registro de Preços, o forneci-
mento do material registrado, na quantidade que for preciso, mediante a entrega da Ordem de Fornecimento;

2.2 - A Nota de Empenho será enviada via e-mail de forma digitalizada, quando o FORNECEDOR tiver sede fora desta capital, o
qual deverá confirmar o recebimento no prazo de 01 (um) dia. Caso o Fornecedor tenha sede nesta Cidade, a Nota de Empenho
deverá ser retirada na Secretaria Administrativa, situado na Rua Major Amarantes, nº 390, Bairro Arigolândia, nesta Capital
de Porto Velho/RO, no prazo de 02 (dois) dias, contado a partir da convocação;

2.3 - O prazo para confirmação do recebimento ou para retirada da Nota de Empenho poderá ser prorrogado por uma vez, por
igual período, quando solicitado pelo FORNECEDOR durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela
ALE/RO;

2.4 - A não confirmação do recebimento ou a não retirada da Nota de Empenho no prazo previsto, por ocasião do empenho da
despesa, implicará aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho, sem prejuízo de outras
penalidades cabíveis;

2.5 - O prazo para entrega dos materiais será de no máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de
recebimento da Nota de Empenho;

2.6 - A entrega dos materiais (persianas) deverá ser efetuada nos DEPARTAMENTOS da ALE/RO elencados no Termo de
Referência, constante do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico 016/CPP/ALE/RO, a medida que solicitado;
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2.7 - O FORNECEDOR responsabilizar-se-á pela qualidade do material cotado e entregue, especialmente para efeito de substitui-
ção imediata, no caso de não atendimento ao solicitado;

2.8 – Os materiais serão recebidos de forma provisória  por servidor da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio e de forma
definitiva, a partir da certificação da nota fiscal, pela Comissão de Recebimento de Materiais Bens e Serviços da ALE/RO;

2.9 - Os materiais deverão conter características peculiares de cada lote e, quando for o caso, possuir em suas embalagens
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;

OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR - CLÁUSULA TERCEIRA

3.1 - O FORNECEDOR deverá manter as condições de habilitação estabelecidas no edital, podendo ser verificado constantemente
durante toda a vigência da ATA, sob pena de cancelamento da mesma.

3.2 - Executar o Serviço de Instalação das persianas,  com presteza e satisfação;

3.3 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, Cível ou Penal relacionada à prestação do Serviço, sendo de
sua inteira responsabilidade a contratação de funcionários necessários a perfeita execução do serviço;

3.4 - Caberão ao FORNECEDOR, todas as providências e obrigações estabelecidas na Legislação específica de acidentes de
trabalho, quando em ocorrências da espécie forem vítimas os seus técnicos e empregados no deslocamento e desempenho do
serviço;

3.5 – O Fornecedor assumirá a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, transporte/fretes,
tarifas, contribuições e emolumentos Federais, Estaduais e Municipais, que incidam ou venham a incidir sobre os serviços a
serem prestados.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - CLÁUSULA QUARTA

4.1 - O pagamento será efetuado após a liquidação da despesa, por meio de ordem bancária, através do Banco do Brasil S/A, até
10 (dez) dias úteis, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura, devidamente certificada pelo setor competente da ALE/RO
que deverá vir acompanhada da Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros - CND,
do Certificado de Regularidade do FGTS-CRF, da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União (pessoa jurídica), certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), bem como outras Certidões que vierem a ser obriga-
tórias por lei, desde que tenham correlação com o objeto, devendo ser apresentados todos esses documentos dentro dos
respectivos prazos de validade.

4.2 - As pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), deverão apresentar a cada pagamento, Declaração em duas vias, na forma
do Anexo IV da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012 (artigo 4º, inciso XI, c/c artigo 6º).

4.3 - Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em
virtude de penalidade ou inadimplência contratual;

4.4 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado ao  FORNECECEDOR.
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4.5 - No texto da Nota Fiscal ou Nota Fiscal/Fatura deverão constar as marcas dos materiais, os valores unitários e totais e o
número do processo que deu origem à aquisição;

4.6 - Havendo erro na Nota Fiscal ou Nota Fiscal/Fatura ou outra circunstância impeditiva, o recebimento definitivo ficará suspenso,
até que a empresa tome as medidas saneadoras necessárias;

DA VIGÊNCIA - CLÁUSULA QUINTA

5.1 - O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses a contar da data de sua publicação no D. O – e – ALE/RO.

DO FORO - CLÁUSULA SÉTIMA

6.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Velho/RO, como único competente para dirimir as questões que porventura
venham a surgir na execução da presente Ata de Registro de Preço, com renúncia expressa a qualquer outro.

Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias.

Porto Velho, 17 de setembro de 2014.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Deputado José Hermínio Coelho – PRESIDENTE

Maria Marilu do Rosário B. Silveira
SECRETÁRIA GERAL – ALE/RO

GOIÁS DECORAÇÕES LTDA - ME
Carlos A. Wilhelms
Representante Legal

Aprovo: ADVOCACIA GERAL

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº: 00001626/2014-97

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE torna público que contratará por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com
fulcro no inciso II, do artigo 25 combinado com o inciso VI do artigo 13 da Lei nº 8.666/93, vinte e quatro horas aulas que serão
ministradas pelos professores GILMAR DOS SANTOS NASCIMENTO, CPF 262.129.944-04, ANELISA PRAZERES VELOSO DE SOUZA,
CPF 013.949.017-55 e ELIZANGÉLICA FERNANDES DA SILVA, CPF 421.647.372-53, no projeto “Trocando Experiências” para os
instrutores da Escola do Legislativo deste Poder, que será realizado nos dias 29 e 30 de setembro e 01 de outubro de 2014, nesta
cidade, no valor total de R$ 1.320,00 (Hum mil trezentos e vinte reais), conforme proposta constante nos autos.

Everton José dos Santos Filho
Superintendente Interino de Compras e Licitações – ALE/RO

Ratifico a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nos termos dispostos no inciso II, do art. 25, combinado com o inciso VI do art. 13 da Lei
nº 8.666/93.
Publique-se no prazo máximo de 5 (cinco) dias, para que produza sua eficácia, conforme determina o artigo 26 da Lei 8.666/93.

Porto Velho - RO, 26 de setembro de 2014.

Maria Marilu do Rosário B. Silveira
Secretária Geral – ALE/RO
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