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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO

coMlssÃo PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 040/2019
PROCESSO: 2622/2019
PREGÃO PRESENCIAL: 010/2019

Orgão Gerenciador: Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
Local de entrega: Conforme item 6.5 do Anexo I - Termo de Referência.
Prazo de entrega: A entrega será de 60 (sessenta) dias a contar da data da sua assinatura da Ordem
de Fornecimento, prorrogável uma Vez por até 30 (trinta) dias, conforme item 6.3 do Anexo I -Termo
de Referência

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, sediada à Avenida

Jerônimo de Albuquerque, s/n°, Palácio Manoel Beckman, Calhau, CEP n° 65.074-220, São Luís/MA,

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda sob o n°
05.294.848/0001-94, doravante denominada ALEMA, neste ato representada por seu Presidente,
Deputado OTHELINO NETO, RG n° 01413392-0 SSP/MA, CPF n° 585.725.383-72, com a
interveniência da Comissão Permanente de Licitação - CPL enquanto ÓRGÃO GERENCIADOR,
RESOLVE registrar os preços dos produtos propostos pela empresa abaixo qualiﬁcada, doravante
denominada BENEFICIÁRIA DA ATA, considerando a homologação do Pregão Eletrônico n°

010/2019-CPL/ALEMA, formalizado nos autos do Processo Administrativo n° 2622/2019-ALEMA,
com fundamento na Lei Federal n° 10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei

Federal n° 8.666/1993.

1.
OBJETO
1.1
A presente ata tem por finalidade o Registro de Preços para aquisição de materiais de
consumo na espécie terno completo, camisa social, gravata, cinto, sapato social e meia social
para os servidores civis, além de camisa polo, camiseta branca e camisa operacional mangas
curtas para os colaboradores civis e militares que fazem parte do Gabinete Militar da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em suas atividades diárias e missões
programadas, conforme itens a seguir:
EMPRESA BENEFICIÁRIA: SHANON MODA EIRELI
CNPJ: 00.4001 19/0001-51
FONE/FAX: (61) 3328-0965/3328-6793
ENDEREÇO: ST ADE CONJUNTO 27 LOTE 20/21- LOJA 01 ÁGUAS CLARAS/DF CEP: 71.991-140
REPRESENTANTE LEGAL: VANDERLINO QUEIROZ SANTOS
CPF No ° 024.215.261-91
RG N” 141.835 SSP/DF
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, AG. 0452-9, C/C 60347-3
E-mail: shanonmoda@terra.com.br
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Temo Completo: Composto de Ol (um) paletó e 03(três)

calças, ambos sob medida, confeccionado em tecido

70% poliéster e 30% viscose, ou 65% poliéster e 35%
viscose, corte tradicional, ﬁno acabamento, cor preta. O

paletó e as calças deverão apresentar a mesma qualidade,
cor e tecido. Paletó _ estilo tradicional, abotoamento
ﬁ'ontal com 2 botões e furos cada medindo 20 mm de

diâmetro, com casas no tamanho de 22 mm no sentido
horizontal; lapela normal com caseado no lado esquerdo;
ombreiras de espuma forradas em poliéster; bolsos

inferiores embutidos, cerzidos, com portinhola, bolso
moeda interno no lado direito e bolso superior de peito
no lado esquerdo; 2 bolsos internos grandes superiores,
com vivos no forro; traseira totalmente forrada; forro

interno em poliéster 100%; aviamento da mesma cor do

tecido. Calça - Estilo social, sob medida, corte italiano,

ﬁno acabamento; forro de poliéster na parte frontal da

70

alça; com 02 (dois) bolsos frontais tipo faca com
pesponto a 6 mm da beirada e forro também pespontado;
02 (dois) bolsos traseiros embutidos sem portinhola,
cerzidos, Ol (um) pinchal em cada, fechamento por
caseado e 01 (um) botão, forro pespontado em todo o

537,25

37.607,50

contorno; abertura frontal, braguilha com zíper, forrada

do próprio tecido do lado esquerdo com extensão em
bico e botão interno e lado esquerdo em pesponto a 35
mm da beirada; e fecho de metal interno; passante
normal, sendo 6 (seis) passantes nos tamanhos 40;50 e 8
(oito) passantes nos tamanhos 52/62; cós de 40 mm de
extensão, fechado por colchetes, forro montado em 2

(duas) partes e com ﬁtilho no centro; bainha tradicional

aviamento na mesma cor do tecido. Ambos com etiqueta
de composição e instrução de lavagem conforme
determinação do INMETRO. TAM. 36-60
Camisa: Em estilo social; manga longa; confeccionada
em tecido 100 % algodão com uma trama de 80 ﬁos por
cm2 (ﬁo 50), de modo a não deixar transparecer a cor do
corpo; cor cinza, com 01 (um) bolso ﬁ'ontal superior

direito à altura do peito, lado esquerdo, com “vista” de

2,5cm, chapado, reforços (mosqueados) nos cantos, l2 x
l4 cm (largura x altura) ou de acordo com o tamanho,
sem portinhola na mesma cor do tecido; colarinho sem
botões entretelado em toda sua extensão, indeformável,
da mesma cor do tecido; punho aberto entretelado em
toda sua extensão, abotoamento com 02 (dois) botões;
pala de dois panos, ﬁalda longa, recortada na direção das
costuras laterais e toda embainhada; aviamento na
mesma cor do tecido, etiqueta de composição e instrução
de
lavagem
conforme
determinação
do
INMETRO.TAM. 01-07.
Gravata.: tradicional, lisa, 100% poliéster Cor: preta.
TAM. Unico.

UND

70

169.00

l 1.830,00

70

47,73

3.341,10

70

62,85

4.399,50

Cinto: Modelo social¬ em couro de la linha, cor preta,

04

largura 3,5 cm (aproximadamente), ﬁvela prata, tipo
regulável. Cor: preta TAM. 85 a 110 CM.
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Calçado, Sapato tipo esporte ﬁno masculino, material em

06

couro legítimo, cor preta, com cadarço, material do
solado em borracha com antiderrapante. Cor: preta
TAM.36-44.
_
. ~
.
o
. .
Meia, Composlçao do tecido._ IOO/o
pollamida, cano

longo Cor: preta. TAM. Único.

UND

70

23 l.30

16. I 91 ,00

UND

140

38,73

5422,20

VALOR LOTE 01

RS 78.791,30

2. DO CADASTRO DE RESERVA
2.1. Considerando a ordenação ﬁnal das Propostas de Preços, as empresas não aderiram
ao cadastro de
feSel'Va..

3. DA VALIDADE DA ATA
I. O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da data da
publicação, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.

4. REVISÃO E CANCELAMENTO
l. A Administração, poderá realizar pesquisa de mercado periodicamente, em intervalo
s não superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados
nesta Ata.
2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução
dos preços praticados no
mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações

junto ao fornecedor.

3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado
por motivo superveniente, a
Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos
valores praticados pelo
mercado.
4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo
mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o forneced
or não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:
5.l. 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 motivos e comprovantes
apresentados; e
5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
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 vantajos
a.
7. O Registro do fornecedor será cancelado quando:
7.1. Descumprír as condições da ata de registro de preços;
7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabele
cido pela Administração. sem
justificativa aceitável;

7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no

mercado; ou

7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito tome-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o
órgão gerenciador e órgão(s) pa|ticipante(s).
8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 7, será formaliz
ado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
9. 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 justiﬁcados, por razão de 'ff'

interesse público ou a pedido do fornecedor.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO

coMissÃo PERMANENTE DE LlclTAçÃo
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 040/2019
s. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

l. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão Ou
entidade da Administração Pública ou
entidades privadas que não tenham participado do certame licitatór
io, mediante prévia consulta à CPL,
conforme parâmetros contidos no subitem 17.10 do Edital dO Pregão
Eletrônico n° 010/2019.

ó. cONDIÇÕES GERAIS

l. As especificações técnicas constantes do Edital do Pregão Eletrôn
ico n° 010/2019 e a proposta de preços
integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcr
ição.
2. A presente Ata, após lida e achada conforme` é assinada pelos
representantes legais da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão e do Fornecedor Beneficiário.

são Luisão de $3s de 2019.
ASSEMBLEIA LEGISL Í \ D
DEPUT 1. 'I
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