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Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH 

  

ATA

A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH/RO, com sede no Terminal dos Milagres, 400, Bairro Balsa, CEP: 76.801-370, no
município de Porto Velho/RO, inscrita no CNPJ sob o nº 02.278.152/0001-86, neste ato representada por sua Presidente em exercício, a Sra. Elissandra Brasil do
Carmo, brasileira, casada, Fonoaudióloga, portadora da cédula de iden�dade nº 518.228 SSP/RO e do CPF nº: 585.055.122-00, considerando o julgamento da
licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº Nº 00008/2021 (SRP), processo administra�vo nº 0040.472757/2020-87,
RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quan�dade cotada, atendendo as
condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 13.303/2016 e no Decreto Estadual nº 12.205/06, e em conformidade com
as disposições a seguir:

 

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na confecção e fornecimento de
material de expediente, especificados no Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 08/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta
vencedora, independentemente de transcrição.

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

Fornecedor: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

CNPJ: 07.245.458/0001-50

Item Descrição do Objeto Marca Unidade Quant

6 CLIPS, Material: metal, Tratamento Superficial: niquelado,
Tamanho: nº 01. RAFA cx com 100

unidades 70

12 LÁPIS PRETO, Material Corpo: madeira, Grafite: HB, Modelo:
nº 2. MULTICOLOR und 200

14

FITA DUPLA FACE. Descrição: Em filme de polipropileno
transparente, coberto com adesivo à base de água em ambos
os lados. Liner de papel siliconizado. Largura: 18 a 20 mm.
Comprimento: 30m.

MASTERFIX und 20

15 FITA, adesiva colorida, durex - 12cm x 10cm , cor: verde. EUROCEL und 30

20 PINCEL ATÔMICO, material plás�co, �po ponta feltro, �po
carga descartável, cor �nta preta MASTERPRINT und 20

21 PINCEL ATÔMICO, material plás�co, �po ponta feltro, �po
carga descartável, cor �nta azul MASTERPRINT und 20

22 PINCEL ATÔMICO, material plás�co, �po ponta feltro, �po
carga descartável, cor �nta vermelha. MASTERPRINT und 20

23 PINCEL, permanente para CD/DVD 2.0, cor: preto. ONDA PRO und 30

24
FLANELA LIMPEZA, Material: algodão, Cor: amarela,
Comprimento: 58 cm, Largura: 40 cm, Caracterís�cas
Adicionais: com bainha .

BELMONDI und 15

25
TINTA PARA CARIMBO, Cor: preta, Componentes: água,
pigmentos, Aspecto Físico: líquido, aplicação almofada,
Capacidade Frasco: 40 ml.

RADEX und 10

26 CANETA MARCA TEXTO, Material Corpo: plás�co, Cor: verde. MASTERPRINT und 30

27 CANETA MARCA TEXTO, Material Corpo: plás�co, Cor:
amarelo. MASTERPRINT und 30

28 CANETA MARCA TEXTO, Material Corpo: plás�co, Cor: rosa. MASTERPRINT und 30

29 CANETA MARCA TEXTO, Material Corpo: plás�co, Cor:
vermelho. MASTERPRINT und 30

30 CANETA MARCA TEXTO, Material Corpo: plás�co, Cor: laranja. MASTERPRINT und 30

31 CARBRINK und 15
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EXTRATOR GRAMPOS, Material: metal, Tratamento Superficial:
niquelado, Tipo: espátula.

32 TESOURA, material aço inoxidável, material cabo plás�co,
comprimento 21 cm. ONDAPRO und 12

38
RÉGUA, Material: alumínio, Espessura: 2 mm, Graduação: em
milímetros e numerada em cen�metros, Comprimento: 30
cm.

ONDAPRO und 30

39
ALMOFADA CARIMBO, Material caixa: plás�co, Tamanho: nº 3,
Cor: preta, �po en�ntada, Comprimento: 120 mm, Largura: 90
mm.

RADEX und 10

40

GRAMPEADOR, Material: metal, Capacidade Carga: 200
grampos (±5%), Capacidade Trabalho (Mínima): alfinetar 15 e
grampear 26 folhas de papel 75 g/m², Tipo Grampo: 26/6,
tamanho médio.

ONDAPRO und 10

41
PAPEL CASCA OVO, Material: celulose, Comprimento: 297
mm, largura 210 mm, Gramatura: 180 g/m2, aplicação
impressora jato �nta, cor branca.

OFFPAPER Pacote com 50
folhas 20

42 APAGADOR QUADRO, Material Corpo: plás�co, Material Base:
feltro, aplicação quadro branco, Dimensões: 4 x 14 cm. LYKE und 10

43

CANETA ESFEROGRÁFICA, Material Corpo: plás�co
transparente hexagonal com iden�ficação da marca, Tipo
Escrita: média, Cor: preta, Caracterís�cas Adicionais: ponta
com esfera em tungstênio, tampa ven�lada, sem falhas e ou
borrões na escrita.

BIC und 100

44

CANETA ESFEROGRÁFICA, Material Corpo: plás�co
transparente hexagonal com iden�ficação da marca, Tipo
Escrita: média, Cor: azul, Caracterís�cas Adicionais: ponta com
esfera em tungstênio, tampa ven�lada, sem falhas e/ou
borrões na escrita.

BIC und 300

45

CANETA ESFEROGRÁFICA, Material Corpo: plás�co
transparente hexagonal com iden�ficação da marca, Tipo
Escrita: média, Cor: vermelha, Caracterís�cas Adicionais:
ponta com esfera em tungstênio, tampa ven�lada, sem falhas
e/ou borrões na escrita.

BIC und 50

46
CAIXA ARQUIVO, caixa �po arquivo morto, Material em
polipropileno corrugado, Dimensões: 350 x 130 x 245mm, Cor:
amarela.

ALAPLAST und 50

47
ESTILETE, �po lâmina retrá�l, Espessura: 18 mm, Material
Corpo: plás�co, Caracterís�cas adicionais 1 trava automá�ca e
1 trava manual.

MASTERPRINT und 30

49

LIVRO PROTOCOLO, Material Capas: papel cartão (capa dura),
Altura: 23 cm, Largura: 16 cm, Caracterís�cas Adicionais:
folhas numeradas, Unidade de Fornecimento: livro com 100
folhas.

SAO DOMINGOS und 10

50 COLA, Descrição: branca, a base de PVA, não tóxica, lavável,
líquida; Unidade de Fornecimento: embalagem com 90g. FRAMA und 24

53
FITA ADESIVA, material polipropileno transparente, �po
monoface, largura 45 mm, comprimento 50 m, cor incolor,
aplicação mul�uso.

SCHIMITT und 200

54
MOUSE ÓPTICO, com 3 botões (Esquerdo, direito e scroll).
Interface USB. Resolução Mínima: 1000 dpi. Cor: preto.
Garan�a de 1 ano a par�r da data de entrega.

BRIGHT und 75

59
COLA, Refil para pistola de cola quente; adesivo 100% sólido
em termoplás�co à base de resina e borracha sinté�ca.
Bastão grosso (D x C): 11,3mm x 30cm.

RENDICOLA und 50

61

ORGANIZADOR, organizador de documentos para mesa de
escritório triplo, Material: acrílico, com 3 compar�mentos
fixos, Dimensões: 26 cm de largura e 36 cm de comprimento,
cada uma

WALEU und 30

62
CORRETIVO LÍQUIDO, Material: base d´água- secagem rápida,
apresentação frasco, aplicação papel comum ml, Volume: 18
ml.

NEWMAGIC und 24
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63 GRAMPO, para grampeador, 26/6, galvanizado, caixa com
1.000 unidades.

BRW und 70

73
ENVELOPE, pardo pequeno, aproximadamente 230 mm x 160
mm, papel kra� fl, 80 g/m², acondicionados em pacote com
100 unidades.

FORONI pacote 1

76

PASTA OFÍCIO POLIPROPILENO com grampo trilho plás�co na
cor da pasta, ideal para armazenamento de documentos,
trabalhos escolares e acadêmicos, Medidas: 340 x 245 mm,
Espessura: 0,33mm, Cor: Cristal

ACP und 200

 

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser u�lizada por qualquer órgão ou en�dade da administração pública que não
tenha par�cipado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente jus�ficada a vantagem e respeitadas, no que couber,
as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 13.303/2016 e no Decreto nº 18.340, de 2013.

3.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou en�dades de outras esferas
federa�vas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas en�dades que não par�ciparam do registro de preços, que demonstre o ganho de
eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da u�lização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do
Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador.

3.3. Ao órgão não par�cipante que aderir à ata competem os atos rela�vos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações
contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

3.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não par�cipante deverá efe�var a contratação solicitada em até noventa dias, observado o
prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

3.4.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus�ficadamente, a prorrogação do prazo para efe�vação da contratação, respeitado o
prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não par�cipante.

 

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a par�r da assinatura desta Ata, não podendo ser prorrogada.

 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pra�cados no mercado ou de fato que eleve o
custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço pra�cado no mercado por mo�vo superveniente, a Administração convocará o
fornecedor para negociar a redução dos preços aos valores pra�cados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra�cado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.

5.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da
penalidade se confirmada a veracidade dos mo�vos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra�cados no mercado; ou

5.7.3. Sofrer sanção administra�va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra�vo, alcançando o órgão gerenciador.

5.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e jus�ficados:

5.8.1. Por razão de interesse público; ou

5.8.2. A pedido do fornecedor.

 

6. DAS PENALIDADES

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de
preço (art. 4º, inciso XI, do Decreto Estadual nº 18.340/2013).

 

7. CONDIÇÕES GERAIS

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do
fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
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Porto Velho - RO, 21 de julho de 2021.

 

 

ELISSANDRA BRASIL DO CARMO

Diretora Presidente em exercício

Representante legal da Licitante Vendedora:

 

DAIANE CARLA TOMAZELLI MINSKI

Sócia Administradora

 

NATAN DIEGO TOMAZELLI

Sócio Administrador

 

DARLAN CARLOS TOMAZELLI

Sócio Administrador

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ELISSANDRA BRASIL DO CARMO, Diretor(a), em 23/07/2021, às 13:12, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Darlan Carlos Tomazelli, Usuário Externo, em 28/07/2021, às 16:07, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 0019428677 e o código CRC FE50FABF.

Referência: Caso responda este(a) Ata, indicar expressamente o Processo nº 0040.472757/2020-87 SEI nº 0019428677


