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AVISOS DE LICITAÇÃO

DECRETOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

AVISO DE LICITAÇÃO CMJP

AVISO DE LICITAÇÂO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/CPL/CMJP/15

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/CMJP/15

A CAMARA MUNICIPAL, de Ji-Paraná, por intermédio do seu Pregoei-
ro, torna público para conhecimento dos interessados que será realizada a 
licitação, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, tipo Menor Preço 
(Por Item), cujo objeto é AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO, 
SENDO: MATERIAL DE PINTURA, no valor estimado de R$ 11.928,17 
(Onze mil novecentos e vinte e oito reais e dezessete centavos), tudo 
conforme disposto no Edital, cuja data para recebimento, abertura e sessão 
de disputa por lances verbais, será realizada no dia 19 de Maio de 2015, 
às 09:00 horas (conforme horário local), realizado, na sala da Comissão 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

N. 079/CPL/PMJP/RO/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 2922/15/SEMUSA
A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público para conhecimento dos interessados que fará na forma do disposto na 
Lei Federal n. 10.520 de 17 de julho de 2002, da Lei Municipal n. 1401 de 14 de Julho 
de 2005, da Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e 
da Lei Complementar n. 123/06, LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é o Registro 
de Preços para futura e eventual aquisição de alimentação especial, para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Valor Estimado: R$ 77.666,40 
(setenta e sete mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), tudo 
conforme disposto no Edital. Data de abertura dia 25 de maio de 2015, às 09:00 
horas, (Horário de Brasília-DF), no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br, 
local este, onde poderá ser lida e retirada cópia completa do Edital.

Ji-Paraná, 06 de maio de 2015.

Jackson Junior de Souza
Presidente

Decreto nº 1504/GAB/PM/JP/13

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 080/CPL/PMJP/RO/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 3845/15/SEMED

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público para conhecimento dos interessados que fará na forma do disposto na 
Lei Federal n. 10.520 de 17 de julho de 2002, da Lei Municipal n. 1401 de 14 de Julho 
de 2005, da Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e 
da Lei Complementar n. 123/06, LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é a aquisição 
de materiais, utensílios e equipamentos para cozinha, para atender as necessi-
dades da Secretaria Municipal de Educação. Valor Estimado: R$ 20.558,76 (vinte 
mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos), tudo conforme 
disposto no Edital. Data de abertura dia 27 de maio de 2015, às 09:00 horas, (Horário 
de Brasília-DF), no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br, local este, onde 
poderá ser lida e retirada cópia completa do Edital.

Ji-Paraná, 06 de maio de 2015.

Jackson Junior de Souza
Presidente

Decreto nº 1504/GAB/PM/JP/13

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 020/SRP/CGM/2.015.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/CPL/PMJP/15.
PROCESSO: nº 1-2949/2015 Vol. I, II e III.
LEGALIDADE: Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, Decreto Federal 
n° 7892/13 e Decreto Municipal n. 3522/14.
 
Finalidade do Registro de Preços: Futura e eventual aquisição de brinque-
dos, materiais pedagógicos e playgrounds, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação/SEMED, conforme Edital de Licitação 
do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 047/CPL/PMJP/2015, 
por um período de 12 (doze) mês.

Empresas Detentoras do Registro: ADEMIR BORGES FILHO- ME, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 01.176.209/0001-
73, situada na Rua Pedro da Rocha, 1114, bairro Nova Porto Velho – Porto 
Velho/RO (fone: 69 3225-0835), neste ato representado pelo Sr. Ademir 
Borges Filho, brasileiro, solteiro, Proprietário, portador do RG 565.499 SSP/
RO e CPF 569.763.801-91, residente e domiciliado no mesmo endereço; 
COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 01.644.219/0001-96, 
situada na Av. Guaporé, 4645, sala C, bairro Calama – Porto Velho/RO, neste 
ato representado pelo Sr. Thiago Dias Bilio, Representante Legal, portador 
do RG 671.919 SSP/RO e CPF 710.180.502-72, (fl s. 208); COMERCIAL 
M. M. LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
n° 03.649.283/0001-95, situada na Rua Manoel Felix, 530 2 A, bairro 
Flodoaldo Pontes Pinto – Porto Velho/RO (fone: 69 3225-4008), neste 
ato representado pelo Sr. Mouldyson da Silva Lima, brasileiro, solteiro, 
sócio, portador do RG 413803 SSP/RO e CPF 564.812.762-68, residente 
e domiciliado na Av. Amazonas, 6120, casa 76, Condomínio Residencial 
Vila do Porto - Porto Velho/RO; G. G. COMÉRCIO DE LIVROS E PA-
PEIS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 
05.408.152/0001-41, situada na Av. Marechal Rondon, 537, bairro Centro 
– Ji-Paraná/RO (fone: 69 3422-3908), neste ato representado pelo Sr. Luis 
Antônio Agulhari Gutierres, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG 
8137.719 SSP/SP e CPF 676.262.978-49, residente e domiciliado na Rua 
G, 80, bairro Mario Andreazza – Ji-Paraná/RO; L. B. T. – COMÉRCIO 
DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS – EIRELI - EPP, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 13.093.483/0001-68, 
situada na Rua Joana Souza Gusso, 167, bairro Boa Vista – Curitiba/PR 
(fone: 41 3256-2632), neste ato representado pelo Sr. Bruno Henrique 
Rodrigues, brasileiro, solteiro, Administrador, portador do RG 8973178-0 
e CPF 048.568.979-00, residente e domiciliado na Joana Souza Gusso, 
167, bairro Boa Vista – Curitiba/PR;  G8 ARMARINHOS LTDA - EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 14.232.132/0001-
53, situada na Rua José Venâncio, 469, Vila Virgínia – Ribeirão Preto/SP 
(fone: 16 3904-8828/3023-0706), neste ato representada pela Sra. Júlia Zeri 
Salomão, brasileira, solteira, sócia, portadora do RG 41.933.719-2 e CPF 
430.898.298-78, residente e domiciliado na Rua Garibaldi, 1030, Apto 141, 
Centro – Ribeirão Preto/SP; AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS  E 
EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ n° 14.676.091/0001-94, situada na Rua Neusa Aurora Diniz, 133, 
Forquilhinhas – São José/SC (fone: 48 3039-2759/3049-0170), neste ato re-
presentado pelo Sr. Denis Teixeira, brasileiro, solteiro, empresário, portador 
do RG 5.363.262 SSP/C e CPF 074.417.459-77, residente e domiciliado no 
mesmo endereço; MUNDI TOYS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ n° 14.761.474/0001-60, situada na Rod. PR 317, 
Parque Industrial Duzentos, 6752 – Maringá/PR (fone: 44 3253-2560), 
neste ato representado pelo Sr. Rodrigo Augusto Lopes, brasileiro, solteiro, 
empresário, portador do RG 30793752-5 e CPF 338.799.638-19, residente 
e domiciliado na Rua Av. João Paulino Vieira Filho, 1009, apto 1404, Zona 
07 - Maringá/PR; BRASIDAS EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ n° 20.483.193/0001-96, situada na Rua Adolfo 
Wruck, 65, bairro Escola agrícola – Blumenau/SC (fone: 47 3057-3920), 
neste ato representado pelo Sr. Emerson Luis Koch, brasileiro, casado, co-
merciante, portador do RG 2210119 SSP/C e CPF 932.595.229-72, residente 
e domiciliado no mesmo endereço; COMERCIAL SUL CULTURAL 
DE LIVROS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ n° 36.370.575/0001-43, situada na Rua Suiça Gaspar, 15, bairro João 
Carleto – Jerônimo Monteiros/ES (fone: 28 3558-1471), neste ato represen-
tado pelo Sr. Jovacy de Bastos Valbon, brasileiro, separado judicialmente, 
empresário, portador do RG 468.396 SPTC/ES e CPF 577.177.537-15, 

DECRETO N. 4620/GAB/PM/JP/2015
05 DE MAIO DE 2015

Revoga o Decreto nº 2623/GAB/PM/JP/2014, que designou a servidora Michelle 
Cardelichio, para atuar com exclusividade como titular da Controladoria-Geral de 
Preços, da Secretaria Municipal de Administração.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das atribuições 
legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando solicitação do Secretário Municipal de Administração,

D E C R E T A:
Art. 1º Fica revogado todos os termos do Decreto nº 2623/GAB/PM/JP/2014, que 
designou a servidora Michelle Cardelichio, para atuar com exclusividade como titular 
da Controladoria-Geral de Preços, da Secretaria Municipal de Administração.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos 
ao dia 1º de maio de 2015.

Palácio Urupá, aos 05 dias do mês de maio de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

DECRETO N. 4621/GAB/PM/JP/2015
05 DE MAIO DE 2015

Revoga o Decreto nº 3181/ GAB/PM/JP/2014, que concedeu Gratifi cação de Produ-
tividade ao servidor Marcus Vinicius Infante.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das atribuições 
legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, e

Considerando solicitação do Secretário Municipal de Administração,

D E C R E T A:
Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 3181/GAB/PM/JP/2014, que concedeu Gratifi cação 
de Produtividade no percentual de 50% (cinquenta por cento) ao servidor Marcus 
Vinicius Infante.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos 
ao dia 1º de maio de 2015.

Palácio Urupá, aos 05 dias do mês de maio de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

DECRETO N. 4622/GAB/PM/JP/2015
05 DE MAIO DE 2015

Nomeia Marcus Vinicius Infante, para ocupar o cargo em comissão de Controlador-
Geral de Preços, da Secretaria Municipal de Administração do Município de Ji-Paraná.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das atribuições 
legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, e
Considerando solicitação do Secretário Municipal de Administração,

D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado Marcus Vinicius Infante, para ocupar o cargo em comissão 
de Controlador-Geral de Preços, da Secretaria Municipal de Administração do 
Município de Ji-Paraná.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos 
ao dia 04 de maio de 2015.

Palácio Urupá, aos 05 dias do mês de maio de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

DECRETO N. 4623/GAB/PM/JP/2015
05 DE MAIO DE 2015

Revoga o Decreto nº 4338/ GAB/PM/JP/2015, que autorizou a cessão do servidor 
municipal Luciano de Melo Gadelha, ao Município de Mirante da Serra.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das atribuições 
legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, 

Considerando o teor do Ofício nº 101/SEMUG/2015

D E C R E T A:
Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 4338/GAB/PM/JP/2015, que autorizou a cessão 
do servidor municipal Luciano de Melo Gadelha, ao Município de Mirante da Serra.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos 
ao dia 10 de abril de 2015.

Palácio Urupá, aos 05 dias do mês de maio de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

Permanente de Licitação, edifício sede da Câmara Municipal de Ji-Paraná, 
localizado à Av. 02 de Abril, nº 1571, Bairro Urupá, nesta Cidade de Ji-Para-
ná – RO, local este, onde poderá ser lida e retirada cópia completa do edital.

Ji-Paraná, 06 de Maio de 2015.

Alexandre Aparecido Alves da Silva
Pregoeiro
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residente e domiciliado na Rua Suíço, 21 bairro João Carleto – Jerônimo 
Monteiros/ES; FUTURA COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCACIO-
NAIS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
n° 68.858.539/0001-10, situada na Rua Guaratuba, 337, Ahú – Curitiba/
PR (fone: 41 3653-7828), neste ato representado pelo Sr. Ciríaco Pereira 
Freire Júnior, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG 11.406.278-
x SSP/SP e CPF 125.505.808-00, residente e domiciliado na Rua João 
Paulino, 249, Apto 31, Vila Mariana – São Paulo/SP; DIRCEU LONGO 
& CIA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
n° 92.823.764/0001-03, situada na Av. 21 de Abril, 51, Centro – Barão do 
Cotegipe/RS (fone: 54 3523-1295), neste ato representado pelo Sr. Dirceu 
Longo, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG 8029171421 e CPF 
407.300.340-20, residente e domiciliado no mesmo endereço.

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às 15 horas 
na sala da Controladoria Geral do Município da Prefeitura do Município de 
Ji-Paraná, situada à Av. Dois de Abril, 1701 – Bairro Urupá – Ji-Paraná-RO, 
neste ato representado, conforme determina o art. 14, parágrafo único do 
Decreto nº 3522/14: Elias Caetano da Silva, Controlador Geral Município, 
aprecia e determina a lavratura da presente Ata de Registro de Preços sob 
n. 020/SRP/CGM/2.015, tendo como licitante homologada e adjudicada às 
empresas acima qualifi cadas. Tendo os presentes acordado com a classifi -
cação, resolvem REGISTRAR OS PREÇOS, tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM, conforme Termo de Referência/Anexos, fl s. 04/41; Cotação de Preço, 
fl s. 42/87; Aviso e Edital de Licitação do Pregão Eletrônico/Anexos fl s. 
92/128; Parecer Jurídico n° 348/PGM/PMJP/2015, fl s. 130; Publicações, 
fl s. 132/139; Resultado por fornecedor, fl s. 140/146; Propostas, fl s. 149/195; 
Habilitação, 201/452; Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 047/2015-
CPL/PMJP/RO, de 02/04/15, fl s. 458/633; Termo de Adjudicação, fl s. 
634/652;  Parecer Jurídico n° 441/PGM/PMJP/2.015, fl s. 654/655; Termo 
de Homologação do Pregão Eletrônico nº 47/2015, fl s. 656/675.

1 -DO OBJETO:
1.1 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de brinquedos, 
materiais pedagógicos e playgrounds, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação, com período de consumo previsto por 
12 (doze) meses, conforme Edital de Licitação, fl s. 93/128.

1.2 - As aquisições decorrentes do objeto da Ata de Registro de Preços serão 
requeridas pela unidade orçamentária requisitante, que autuará as solicita-
ções em processo administrativo devidamente identifi cado, e encaminhará, 
em seguida, para Controladoria Geral do Município;

1.2.1 - As requisições serão encaminhadas à Controladoria Geral do Mu-
nicípio, contendo:
Descrição do material requisitado e quantidade;
Consumo médio mensal e quantidade existente em estoque;
Assinatura do requisitante e do ordenador de despesa.

2 - DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO:
2.1 - A Controladoria Geral do Município em comum acordo com a DE-
TENTORA estabelecerá o mais adequado meio de comunicação do pedido, 
admitindo também o uso de telefone, fac-símile, e-mail, desde que:
Seja perfeitamente identifi cada a requisição e o servidor responsável pela 
mesma;
O servidor da Secretaria de origem, competente para o pedido deverá ser 
prévia e formalmente designado para acompanhar a execução da Ata.

3 - DO CONTROLE DAS REQUISIÇÕES:
3.1 - Ao receber as requisições a Controladoria Geral do Município anotará 
o pedido no controle de requisições;

3.2 - O executor da Ata fará as recomendações necessárias aos órgãos 
com vistas ao cumprimento dos prazos de requisições, pagamento, atesto 
ordem de liquidação, de acordo com o art. 5º, § 3º da Lei Federal 8.666/93.

4 - DA REVISÃO DE PREÇOS:

4.1 - Os preços pactuados serão fi xos e irreajustáveis no prazo de vigência 
desta Ata, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas 
das situações previstas na alínea “d” do inciso II, e §6º do art. 65 da Lei 
nº 8.666/1993.  Os preços poderão ser revistos, por solicitação expressa 
da detentora do Registro de Preços, devidamente dirigida e protocolada 
diretamente na Controladoria Geral do Município;

4.2 - A solicitação de revisão de preços deverá ser devidamente justifi cada 
e acompanhada de documentos comprobatórios da necessidade de revisão 
de preços, a qual deverá ser aceita pela Controladoria Geral do Município, 
quando for o caso. Em não sendo aceito o pedido de revisão de preços, 
manter-se-á o último valor registrado.

4.2.1 - Só serão admitidas revisões de preços a níveis superiores à cotação 
inicial desde que efetivados para manter o equilíbrio econômico-fi nanceiro 
inicialmente proposto.

4.2.2- A revisão do preço, caso deferida, somente terá validade a partir da 
data de publicação da deliberação no Diário Ofi cial do Município.

4.3 - O pedido de revisão, não isenta a DETENTORA de posse da nota de 
empenho, de dar continuidade às entregas nas condições anteriores.

4.4 - A análise para deferimento ou indeferimento da alteração solicitada de-
verá ser instruída com justifi cativa e memória dos respectivos cálculos, para 
deliberação pela autoridade competente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

4.5 - Em qualquer caso, o percentual diferencial entre os preços de mercado 
vigentes à época do julgamento da Ata de Registro de Preços, devidamente 
apurado, e os propostos pela Detentora do Registro, será mantido durante 
toda a vigência do Registro.

5 - DOS PRAZOS E LOCAIS DE ENTREGA/GARANTIA:
5.1 - A Contratada terá 03 (três) dias úteis, contados da convocação, para 
retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente;

5.1.1 – Os objetos deverão ser entregues no Almoxarifado Central, locali-
zado na Rua Jamil Pontes, 1171, bairro Jardim dos Migrantes - Ji-Paraná/, 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota de 
empenho.

5.1.2 – Garantia mínima de 12 (doze) meses para os objetos da licitação, 
oferecidos pelo fornecedor/fabricante. A empresa vencedora deverá custear 
as despesas de correios ou qualquer tipo de transporte quando se tratar de 
reparo/substituição dos objetos enquanto perdurar a garantia. 

6 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO:
6.1 - Os materiais registrados serão recebidos pela Comissão de Recebi-
mento, designada pela Secretaria Municipal de Educação para conferir e 
certifi car o recebimento dos materiais, nos termos do inciso XIII, itens, do 
Decreto n. 945/GAB/PMJP/2013;

6.2 - Não será admitida a entrega dos materiais pela DETENTORA sem 
que esta esteja de posse da respectiva Nota de Empenho;

6.3 - Os materiais serão recebidos provisoriamente, para posterior verifi ca-
ção da conformidade do produto com a quantidade, especifi cação e preço, 
comparando-se os dados descritos na Nota de Empenho com a Nota Fiscal 
e amostras se for o caso (não superior a 90 dias);

6.3.1 - A aceitação defi nitiva dar-se-á, quando a Nota Fiscal for atestada 
por servidor/comissão devidamente credenciada e liberado canhoto de 
recebimento.

7 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
7.1 - Até o valor estipulado no inciso II do artigo 24 da Lei 8666/93, o 
prazo de pagamento será de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data 

do recebimento efetivo dos produtos;

7.2 - Acima do valor estipulado no inciso II do artigo 24 da Lei 8666/93, o 
prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir 
da data do defi nitivo recebimento dos produtos, mediante a apresentação 
dos documentos fi scais legalmente exigíveis e devidamente atestados pelo 
servidor/comissão encarregada do recebimento;

7.2.1 - Na ocorrência de necessidade de providências complementares por 
parte da DETENTORA, o decurso do prazo de pagamento será interrompido, 
reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas foram cumpridas, 
caso em que não será devida atualização fi nanceira.

08 – DAS MULTAS:
8.1 - Além das sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 
e demais normas pertinentes, a DETENTORA estará sujeita às penalidades 
a seguir discriminadas: 

8.1.1 - Pela recusa em retirar a ordem de fornecimento e a nota de empenho, 
bem como assinar o contrato de fornecimento (quando exigível), multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato;

 8.1.2 - Pelo atraso de cada fornecimento, sem justifi cativa aceita pela Uni-
dade, multa diária de 0,5(meio ponto percentual) sobre o valor da parcela 
em atraso. A partir do 15º dia de atraso, confi gurar-se-á inexecução total 
ou parcial do contrato, com as conseqüências daí advindas; 

8.1.3 - Pela inexecução parcial, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
correspondente à parcela dos materiais não entregues ou entregues em 
desacordo com as especifi cações técnicas;
 
8.1.4 - Pela inexecução total de ajuste, caracterizada pela não entrega in-
tegral do material ou entrega integral em desacordo com as especifi cações 
exigidas, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho 
ou contrato (quando for o caso); 

8.1.5 - Pelo descumprimento de quaisquer outras exigências estabelecidas 
nesta Ata e no Anexo I do Edital (Termo de Referência), não previstas nas 
cláusulas anteriores, multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o valor 
do contrato;
 
8.1.6 - Pelo cancelamento da presente Ata de Registro de Preço por culpa 
da DETENTORA, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do forneci-
mento mensal estimado multiplicado pelo número de meses faltantes para 
o termo fi nal do ajuste;
 
8.2 - As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das 
outras;
 
8.3 - O prazo para pagamento de multas será de 5 (cinco) dias úteis a contar 
da intimação da empresa apenada, sendo possível, a critério da CONTRA-
TANTE, o desconto das respectivas importâncias do valor eventualmente 
devido à CONTRATADA. Não havendo pagamento pela empresa, o valor 
será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se ao competente processo 
executivo;
 
8.3.1 - O não pagamento de multas no prazo previsto ensejará a inscrição 
do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a CONTRATADA ao 
processo judicial de execução.

9 - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 - PRAZO DE VIGÊNCIA: A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá 
prazo de vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua publicação no 
Diário Ofi cial do Município.

10 - DA PUBLICAÇÃO:
10.1 - A Ata de Registro de Preços nº. 020/SRP/CGM/2.015, deverá ser 
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TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

ADEMIR BORGES FILHO- ME, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ n° 01.176.209/0001-73, situada na Rua Pedro da Rocha, 
1114, bairro Nova Porto Velho – Porto Velho/RO (fone: 69 3225-0835), 
neste ato representado pelo Sr. Ademir Borges Filho, brasileiro, solteiro, 
Proprietário, portador do RG 565.499 SSP/RO e CPF 569.763.801-91, 
residente e domiciliado no mesmo endereço, fi rma o presente TERMO 
DE ANUÊNCIA E COMPROMISSODE FORNECIMENTO, visando 
o fornecimento de brinquedos, materiais pedagógicos e playgrounds, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Ji-Paraná/
RO, sob o regime de sistema de REGISTRO DE PREÇOS, devidamente 
homologado e pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito de Ji-Paraná, fl s. 656/675, 
segundo descrito no Termo de Referência/Anexos, fl s. 04/41; Aviso e Edital 
de Licitação do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 047/CPL/
PMJP/2015 fl s. 93/129 do Processo Administrativo n° 1-2949/2015 Vol. I, II 
e III, disponível na página ofi cial do Município, anuindo neste ato com todos 
os ajustes descritos na Ata de Registro de Preços n° 020/SRP/CGM/2015, 
independente de sua transcrição, fi cando desde já ciente do prazo máximo 
de 30 (trinta) dias, após o recebimento da nota de empenho, para efetuar 
entrega dos objetos registrados, conforme cronograma estabelecido, sob 
pena de descumprimento dos preceitos da Lei Federal n. 8.666/93.

Ji-Paraná, 04 de maio de 2015.

ADEMIR BORGES FILHO- ME
CNPJ n° 01.176.209/0001-73

TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 01.644.219/0001-96, 
situada na Av. Guaporé, 4645, sala C, bairro Calama – Porto Velho/RO, 
neste ato representado pelo Sr. Thiago Dias Bilio, Representante Legal, 

publicada no Diário Ofi cial da do Município, conforme dispõe o art. 21, 
inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93.

11 - DAS SANÇÕES NO CASO DE INADIMPLEMENTO E DO 
CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:
11.1 - Pela Administração Pública, quando:

A Detentora de o Registro deixar de cumprir as exigências do Edital;
A Detentora de o Registro não atender à convocação para assinar a ATA 
decorrente de Registro de preços ou não retira o instrumento equivalente no 
prazo estabelecido, sem justifi cativa aceita pela Administração;
A Detentora incorrer reiteradamente em infrações previstas nesta Ata;
A Detentora de o Registro praticar atos fraudulentos no intuito de auferir 
vantagem ilícita;
Ficar evidenciada incapacidade de cumprir as obrigações assumidas pela 
Detentora do Registro, devidamente caracterizada em relatório de inspeção;
Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do Registro de 
Preços;
Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticado no mercado e 
a detentora se recusarem a baixá-los na forma prevista no ato convocatório;
Por razões de interesse público, mediante despacho motivado, devidamente 
justifi cado.

11.1.2 - Pela Detentora do Registro, quando:
Mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir 
as exigências do Edital que gerou a Ata de Registro de Preços;

11.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, por correspon-
dência com recibo de entrega, juntando-se comprovantes dos fatos ocorridos 
ou evidenciados, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no 
Edital, assegurada defesa prévia da DETENTORA do registro, nos termos 
da Lei nº 8666/93.

12 - CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
12.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, pela Administra-
ção, de pleno direito, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando 
a detentora:
12.1.1 - Descumprir as condições da Ata de Registro de preços;

12.1.2 - Não aceitar reduzir o(s) seu(s) preço(s) registrado(s) na hipótese 
de tornar (em)-se superior (es) ao(s) praticado(s) no mercado.

12.2 - A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada, de pleno 
direito, assegurado o contraditório e a amplas defesas, quando presentes 
razões de interesse público, devidamente justifi cadas pela Administração.

12.3 - A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita pes-
soalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se 
o comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Preços.

12.3.1 - Nos casos de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da 
Detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Ofi cial, por 
02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado 
a partir da última publicação.

12.4 - Esta Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nas hipóteses 
previstas para a rescisão dos Contratos em geral, com as conseqüências 
daí advindas.

13 - UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR 
ÓRGÃOS OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES “CARONA”.
13.1 - Esta Ata de Registro de Preço poderá ser utilizada por qualquer órgão 
da Administração Direta e Indireta, inclusive autarquias e fundações do 
Município, mediante consulta ao órgão gerenciador nos termos do art. 9° 
do Decreto Municipal n° 3522/14; 

13.2 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item 
não poderão exceder por órgão não participante ou “carona” a 100% (cem 
por cento) dos quantitativos dos itens registrados nesta Ata de Registro de 
Preços e os órgãos participantes;

13.3 - Os quantitativos decorrentes das adesões à Ata de Registro de Preços 
não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada 
item registrado nesta Ata de Registro de Preços, independente do número 
de órgãos não participantes que aderirem;

13.4 - Caberá à detentora da ata, observadas as condições estabelecidas em 
lei, aceitar o fornecimento, sem prejuízo do atendimento dos quantitativos 
inicial e aumento de até 25% do quantitativo total estimado, aceitando o 
acréscimo.

14 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
14.1 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a 
fi rmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização 
de licitação específi ca para a aquisição pretendida, sendo assegurada à 
Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições.

14.2 - Fica a Detentora ciente na assinatura desta Ata e/ou Termo de Anu-
ência e Compromisso de Fornecimento de todas as cláusulas e condições 
estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento como ele-
mento impeditivo do perfeito cumprimento desta Ata de Registro de Preços 
e dos ajustes dela decorrentes, disponíveis na página ofi cial do Município. 

14.3 - A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alte-
rações e rescisões obedecerão ao Decreto 3522/14, Lei Federal 8666/93, 
demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a 
precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.

14.4 - Faz parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o anexo 
“Quadro demonstrativo para subsídio da ata de registro de preços” e o “Ter-
mo de Anuência e Compromisso de Fornecimento”, quando este for o caso.

Fica eleito o foro do Município de Ji-Paraná para dirimir as eventuais 
controvérsias decorrentes do presente ajuste.

E, por estarem de acordo, lavram o presente instrumento, que lido e 
achado conforme, vai assinada pelas partes em (02) duas vias de igual 
teor, composta de 27 (vinte e sete) páginas, na presença das testemunhas 
abaixo qualifi cadas.

SÔNIA REGINA DA SILVA
CAD. 11594

ELIAS CAETANO DA SILVA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

DEC. 18/GAB/PMJP/2013
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portador do RG 671.919 SSP/RO e CPF 710.180.502-72, fi rma o presente 
TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSODE FORNECIMENTO, 
visando o fornecimento de brinquedos, materiais pedagógicos e playgrou-
nds, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de 
Ji-Paraná/RO, sob o regime de sistema de REGISTRO DE PREÇOS, 
devidamente homologado e pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito de Ji-Pa-
raná, fl s. 656/675, segundo descrito no Termo de Referência/Anexos, fl s. 
04/41; Aviso e Edital de Licitação do Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços nº 047/CPL/PMJP/2015 fl s. 93/129 do Processo Administrativo 
n° 1-2949/2015 Vol. I, II e III, disponível na página ofi cial do Município, 
anuindo neste ato com todos os ajustes descritos na Ata de Registro de 
Preços n° 020/SRP/CGM/2015, independente de sua transcrição, fi cando 
desde já ciente do prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o recebimento 
da nota de empenho, para efetuar entrega dos objetos registrados, conforme 
cronograma estabelecido, sob pena de descumprimento dos preceitos da 
Lei Federal n. 8.666/93.

Ji-Paraná, 04 de maio de 2015.

COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP
CNPJ n° 01.644.219/0001-96

TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

COMERCIAL M. M. LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ n° 03.649.283/0001-95, situada na Rua Manoel Felix, 530 
2 A, bairro Flodoaldo Pontes Pinto – Porto Velho/RO (fone: 69 3225-4008), 
neste ato representado pelo Sr. Mouldyson da Silva Lima, brasileiro, solteiro, 
sócio, portador do RG 413803 SSP/RO e CPF 564.812.762-68, residente e 
domiciliado na Av. Amazonas, 6120, casa 76, Condomínio Residencial Vila 
do Porto - Porto Velho/RO, fi rma o presente TERMO DE ANUÊNCIA E 
COMPROMISSODE FORNECIMENTO, visando o fornecimento de 
brinquedos, materiais pedagógicos e playgrounds, para atender as necessi-
dades da Secretaria Municipal de Educação de Ji-Paraná/RO, sob o regime 
de sistema de REGISTRO DE PREÇOS, devidamente homologado e pelo 
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Ji-Paraná, fl s. 656/675, segundo descrito 
no Termo de Referência/Anexos, fl s. 04/41; Aviso e Edital de Licitação 
do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 047/CPL/PMJP/2015 
fl s. 93/129 do Processo Administrativo n° 1-2949/2015 Vol. I, II e III, 
disponível na página ofi cial do Município, anuindo neste ato com todos os 
ajustes descritos na Ata de Registro de Preços n° 020/SRP/CGM/2015, 
independente de sua transcrição, fi cando desde já ciente do prazo máximo 
de 30 (trinta) dias, após o recebimento da nota de empenho, para efetuar 
entrega dos objetos registrados, conforme cronograma estabelecido, sob 
pena de descumprimento dos preceitos da Lei Federal n. 8.666/93.

Ji-Paraná, 04 de maio de 2015.

COMERCIAL M. M. LTDA - ME
CNPJ n° 03.649.283/0001-95

TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

G. G. COMÉRCIO DE LIVROS E PAPEIS LTDA - ME, pessoa jurí-
dica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 05.408.152/0001-41, situada 
na Av. Marechal Rondon, 537, bairro Centro – Ji-Paraná/RO (fone: 69 
3422-3908), neste ato representado pelo Sr. Luis Antônio Agulhari Gutier-
res, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG 8137.719 SSP/SP e 
CPF 676.262.978-49, residente e domiciliado na Rua G, 80, bairro Mario 
Andreazza – Ji-Paraná/RO, fi rma o presente TERMO DE ANUÊNCIA E 
COMPROMISSODE FORNECIMENTO, visando o fornecimento de 
brinquedos, materiais pedagógicos e playgrounds, para atender as necessi-
dades da Secretaria Municipal de Educação de Ji-Paraná/RO, sob o regime 
de sistema de REGISTRO DE PREÇOS, devidamente homologado e pelo 
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Ji-Paraná, fl s. 656/675, segundo descrito 
no Termo de Referência/Anexos, fl s. 04/41; Aviso e Edital de Licitação 
do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 047/CPL/PMJP/2015 
fl s. 93/129 do Processo Administrativo n° 1-2949/2015 Vol. I, II e III, 
disponível na página ofi cial do Município, anuindo neste ato com todos os 
ajustes descritos na Ata de Registro de Preços n° 020/SRP/CGM/2015, 
independente de sua transcrição, fi cando desde já ciente do prazo máximo 
de 30 (trinta) dias, após o recebimento da nota de empenho, para efetuar 
entrega dos objetos registrados, conforme cronograma estabelecido, sob 
pena de descumprimento dos preceitos da Lei Federal n. 8.666/93.

Ji-Paraná, 04 de maio de 2015.

G. G. COMÉRCIO DE LIVROS E PAPEIS LTDA - ME
CNPJ n° 05.408.152/0001-41

TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

L. B. T. – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS – 
EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 
13.093.483/0001-68, situada na Rua Joana Souza Gusso, 167, bairro Boa 
Vista – Curitiba/PR (fone: 41 3256-2632), neste ato representado pelo Sr. 
Bruno Henrique Rodrigues, brasileiro, solteiro, Administrador, portador 
do RG 8973178-0 e CPF 048.568.979-00, residente e domiciliado na 
Joana Souza Gusso, 167, bairro Boa Vista – Curitiba/PR, fi rma o presente 
TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSODE FORNECIMENTO, 
visando o fornecimento de brinquedos, materiais pedagógicos e playgrou-
nds, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de 
Ji-Paraná/RO, sob o regime de sistema de REGISTRO DE PREÇOS, 
devidamente homologado e pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito de Ji-Pa-
raná, fl s. 656/675, segundo descrito no Termo de Referência/Anexos, fl s. 
04/41; Aviso e Edital de Licitação do Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços nº 047/CPL/PMJP/2015 fl s. 93/129 do Processo Administrativo 
n° 1-2949/2015 Vol. I, II e III, disponível na página ofi cial do Município, 
anuindo neste ato com todos os ajustes descritos na Ata de Registro de 
Preços n° 020/SRP/CGM/2015, independente de sua transcrição, fi cando 
desde já ciente do prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o recebimento 
da nota de empenho, para efetuar entrega dos objetos registrados, conforme 
cronograma estabelecido, sob pena de descumprimento dos preceitos da 
Lei Federal n. 8.666/93.

Ji-Paraná, 04 de maio de 2015.

L. B. T. – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS – 
EIRELI - EPP

CNPJ n° 13.093.483/0001-68

TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

G8 ARMARINHOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ n° 14.232.132/0001-53, situada na Rua José Venâncio, 
469, Vila Virgínia – Ribeirão Preto/SP (fone: 16 3904-8828/3023-0706), 
neste ato representado pela Sra. Júlia Zeri Salomão, brasileira, solteira, 
sócia, portadora do RG 41.933.719-2 e CPF 430.898.298-78, residente e 
domiciliado na Rua Garibaldi, 1030, Apto 141, Centro – Ribeirão Preto/
SP, fi rma o presente TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSODE 
FORNECIMENTO, visando o fornecimento de brinquedos, materiais 
pedagógicos e playgrounds, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação de Ji-Paraná/RO, sob o regime de sistema de RE-
GISTRO DE PREÇOS, devidamente homologado e pelo Excelentíssimo 
Senhor Prefeito de Ji-Paraná, fl s. 656/675, segundo descrito no Termo 
de Referência/Anexos, fl s. 04/41; Aviso e Edital de Licitação do Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços nº 047/CPL/PMJP/2015 fl s. 93/129 do 
Processo Administrativo n° 1-2949/2015 Vol. I, II e III, disponível na página 
ofi cial do Município, anuindo neste ato com todos os ajustes descritos na 
Ata de Registro de Preços n° 020/SRP/CGM/2015, independente de sua 
transcrição, fi cando desde já ciente do prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
após o recebimento da nota de empenho, para efetuar entrega dos objetos 
registrados, conforme cronograma estabelecido, sob pena de descumpri-
mento dos preceitos da Lei Federal n. 8.666/93.

Ji-Paraná, 04 de maio de 2015.

G8 ARMARINHOS LTDA – EPP
CNPJ n° 14.232.132/0001-53

TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 14.676.091/0001-
94, situada na Rua Neusa Aurora Diniz, 133, Forquilhinhas – São José/SC 
(fone: 48 3039-2759/3049-0170), neste ato representado pelo Sr. Denis 
Teixeira, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG 5.363.262 SSP/C 
e CPF 074.417.459-77, residente e domiciliado no mesmo endereço, fi rma 
o presente TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSODE FORNE-
CIMENTO, visando o fornecimento de brinquedos, materiais pedagógicos 
e playgrounds, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação de Ji-Paraná/RO, sob o regime de sistema de REGISTRO DE 
PREÇOS, devidamente homologado e pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito 
de Ji-Paraná, fl s. 656/675, segundo descrito no Termo de Referência/Anexos, 
fl s. 04/41; Aviso e Edital de Licitação do Pregão Eletrônico para Registro 
de Preços nº 047/CPL/PMJP/2015 fl s. 93/129 do Processo Administrativo 
n° 1-2949/2015 Vol. I, II e III, disponível na página ofi cial do Município, 
anuindo neste ato com todos os ajustes descritos na Ata de Registro de 
Preços n° 020/SRP/CGM/2015, independente de sua transcrição, fi cando 
desde já ciente do prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o recebimento 
da nota de empenho, para efetuar entrega dos objetos registrados, conforme 
cronograma estabelecido, sob pena de descumprimento dos preceitos da 
Lei Federal n. 8.666/93.

Ji-Paraná, 04 de maio de 2015.

AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ n° 14.676.091/0001-94

TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

MUNDI TOYS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ n° 14.761.474/0001-60, situada na Rod. PR 317, Parque Industrial 
Duzentos, 6752 – Maringá/PR (fone: 44 3253-2560), neste ato representado 
pelo Sr. Rodrigo Augusto Lopes, brasileiro, solteiro, empresário, portador do 
RG 30793752-5 e CPF 338.799.638-19, residente e domiciliado na Rua Av. 
João Paulino Vieira Filho, 1009, apto 1404, Zona 07 - Maringá/PR, fi rma 
o presente TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSODE FORNE-
CIMENTO, visando o fornecimento de brinquedos, materiais pedagógicos 
e playgrounds, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação de Ji-Paraná/RO, sob o regime de sistema de REGISTRO DE 
PREÇOS, devidamente homologado e pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito 
de Ji-Paraná, fl s. 656/675, segundo descrito no Termo de Referência/Anexos, 
fl s. 04/41; Aviso e Edital de Licitação do Pregão Eletrônico para Registro 
de Preços nº 047/CPL/PMJP/2015 fl s. 93/129 do Processo Administrativo 
n° 1-2949/2015 Vol. I, II e III, disponível na página ofi cial do Município, 
anuindo neste ato com todos os ajustes descritos na Ata de Registro de 
Preços n° 020/SRP/CGM/2015, independente de sua transcrição, fi cando 
desde já ciente do prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o recebimento 
da nota de empenho, para efetuar entrega dos objetos registrados, conforme 
cronograma estabelecido, sob pena de descumprimento dos preceitos da 
Lei Federal n. 8.666/93.

Ji-Paraná, 04 de maio de 2015.

MUNDI TOYS LTDA – EPP
CNPJ n° 14.761.474/0001-60

TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

BRASIDAS EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ n° 20.483.193/0001-96, situada na Rua Adolfo Wruck, 65, 
bairro Escola agrícola – Blumenau/SC (fone: 47 3057-3920), neste ato 
representado pelo Sr. Emerson Luis Koch, brasileiro, casado, comerciante, 
portador do RG 2210119 SSP/C e CPF 932.595.229-72, residente e domi-
ciliado no mesmo endereço, fi rma o presente TERMO DE ANUÊNCIA 
E COMPROMISSODE FORNECIMENTO, visando o fornecimento de 
brinquedos, materiais pedagógicos e playgrounds, para atender as necessi-
dades da Secretaria Municipal de Educação de Ji-Paraná/RO, sob o regime 
de sistema de REGISTRO DE PREÇOS, devidamente homologado e pelo 
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Ji-Paraná, fl s. 656/675, segundo descrito 
no Termo de Referência/Anexos, fl s. 04/41; Aviso e Edital de Licitação 
do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 047/CPL/PMJP/2015 
fl s. 93/129 do Processo Administrativo n° 1-2949/2015 Vol. I, II e III, 
disponível na página ofi cial do Município, anuindo neste ato com todos os 

ajustes descritos na Ata de Registro de Preços n° 020/SRP/CGM/2015, 
independente de sua transcrição, fi cando desde já ciente do prazo máximo 
de 30 (trinta) dias, após o recebimento da nota de empenho, para efetuar 
entrega dos objetos registrados, conforme cronograma estabelecido, sob 
pena de descumprimento dos preceitos da Lei Federal n. 8.666/93.

Ji-Paraná, 04 de maio de 2015.

BRASIDAS EIRELI – ME
CNPJ n° 20.483.193/0001-96

TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA - ME, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 36.370.575/0001-43, situ-
ada na Rua Suíça Gaspar, 15, bairro João Carleto – Jerônimo Monteiros/
ES (fone: 28 3558-1471), neste ato representado pelo Sr. Jovacy de Bastos 
Valbon, brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador do RG 
468.396 SPTC/ES e CPF 577.177.537-15, residente e domiciliado na Rua 
Suíço, 21 bairro João Carleto – Jerônimo Monteiros/ES, fi rma o presente 
TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSODE FORNECIMENTO, 
visando o fornecimento de brinquedos, materiais pedagógicos e playgrou-
nds, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de 
Ji-Paraná/RO, sob o regime de sistema de REGISTRO DE PREÇOS, 
devidamente homologado e pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito de Ji-Pa-
raná, fl s. 656/675, segundo descrito no Termo de Referência/Anexos, fl s. 
04/41; Aviso e Edital de Licitação do Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços nº 047/CPL/PMJP/2015 fl s. 93/129 do Processo Administrativo 
n° 1-2949/2015 Vol. I, II e III, disponível na página ofi cial do Município, 
anuindo neste ato com todos os ajustes descritos na Ata de Registro de 
Preços n° 020/SRP/CGM/2015, independente de sua transcrição, fi cando 
desde já ciente do prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o recebimento 
da nota de empenho, para efetuar entrega dos objetos registrados, conforme 
cronograma estabelecido, sob pena de descumprimento dos preceitos da 
Lei Federal n. 8.666/93.

Ji-Paraná, 04 de maio de 2015.

COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA – ME
CNPJ n° 36.370.575/0001-43

TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

FUTURA COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS 
LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 
68.858.539/0001-10, situada na Rua Guaratuba, 337, Ahú – Curitiba/PR 
(fone: 41 3653-7828), neste ato representado pelo Sr. Ciríaco Pereira Freire 
Júnior, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG 11.406.278-x SSP/
SP e CPF 125.505.808-00, residente e domiciliado na Rua João Paulino, 
249, Apto 31, Vila Mariana – São Paulo/SP, fi rma o presente TERMO 
DE ANUÊNCIA E COMPROMISSODE FORNECIMENTO, visando 
o fornecimento de brinquedos, materiais pedagógicos e playgrounds, 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de 
Ji-Paraná/RO, sob o regime de sistema de REGISTRO DE PREÇOS, 
devidamente homologado e pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito de Ji-Pa-
raná, fl s. 656/675, segundo descrito no Termo de Referência/Anexos, fl s. 
04/41; Aviso e Edital de Licitação do Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços nº 047/CPL/PMJP/2015 fl s. 93/129 do Processo Administrativo 
n° 1-2949/2015 Vol. I, II e III, disponível na página ofi cial do Município, 
anuindo neste ato com todos os ajustes descritos na Ata de Registro de 
Preços n° 020/SRP/CGM/2015, independente de sua transcrição, fi cando 
desde já ciente do prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o recebimento 
da nota de empenho, para efetuar entrega dos objetos registrados, conforme 
cronograma estabelecido, sob pena de descumprimento dos preceitos da 
Lei Federal n. 8.666/93.

Ji-Paraná, 04 de maio de 2015.

FUTURA COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA – 
ME

CNPJ n° 68.858.539/0001-10

TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ n° 92.823.764/0001-03, situada na Av. 21 de 
Abril, 51, Centro – Barão do Cotegipe/RS (fone: 54 3523-1295), neste 
ato representado pelo Sr. Dirceu Longo, brasileiro, casado, comerciante, 
portador do RG 8029171421 e CPF 407.300.340-20, residente e domici-
liado no mesmo endereço , fi rma o presente TERMO DE ANUÊNCIA E 
COMPROMISSODE FORNECIMENTO, visando o fornecimento de 
brinquedos, materiais pedagógicos e playgrounds, para atender as necessi-
dades da Secretaria Municipal de Educação de Ji-Paraná/RO, sob o regime 
de sistema de REGISTRO DE PREÇOS, devidamente homologado e pelo 
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Ji-Paraná, fl s. 656/675, segundo descrito 
no Termo de Referência/Anexos, fl s. 04/41; Aviso e Edital de Licitação 
do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 047/CPL/PMJP/2015 
fl s. 93/129 do Processo Administrativo n° 1-2949/2015 Vol. I, II e III, 
disponível na página ofi cial do Município, anuindo neste ato com todos os 
ajustes descritos na Ata de Registro de Preços n° 020/SRP/CGM/2015, 
independente de sua transcrição, fi cando desde já ciente do prazo máximo 
de 30 (trinta) dias, após o recebimento da nota de empenho, para efetuar 
entrega dos objetos registrados, conforme cronograma estabelecido, sob 
pena de descumprimento dos preceitos da Lei Federal n. 8.666/93.

Ji-Paraná, 04 de maio de 2015.

DIRCEU LONGO & CIA LTDA – EPP
CNPJ n° 92.823.764/0001-03


