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ESTADO DO MARANHÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N °  05/2022 — CSL/SEGOV/MA 

PROCESSO N° 022720312021 - SEGOV/MA 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 0212022 - SEGOVIMA 

Pelo presente instrumento, o ESTADO DO MARANHÃO, através da SECRETARIA DE ESTADO 
DE GOVERNO — SEGOV/MA, inscrita no CNPJ/MF sob o n. °  24.393.108/0001-50, situada na 
Avenida Pedro II, n.° 03, Centro, São Luís - MA, CEP: 65010-450, órgão da Administração Pública 
Direta, neste ato representada pela Secretária de Estado de Governo a Sra. MARCELA GALVAO 
MENDES FROTA, considerando o PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2022 - CSL/SEGOV/MA, para 
REGISTRO DE PREÇOS, cujo resultado indica como vencedor a empresa: DELVA FABRICACAO 
DE PECAS EM METAIS LTDA, CNPJ N° 09.135.430/0001-95. 

RESOLVE: 
Registrar 	 os 	preços 	dos 	produtos 	propostos 	pela 	empresa 
DELVA FABR1CACAO DE PECAS EM METAIS LTDA, CNPJ N° 09.135.430/0001-95, 
localizada na R DOMINGOS SANSON, 150, GALPAOAREA 09, CEP 89.256-180, representada pelo 
Sr. VALDIR SILVA, portador do RG: 8.014.637 e o CPF: 03 1.996.719-00, nas quantidades estimadas, 
de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no instrumento 
convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas 
estabelecidas na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Complementar 123/2006 e no Decreto 
Estadual n° 36.184, de 21 de setembro de 2020 e Decreto Federal no 3.555/2000. 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 
Parágrafo Primeiro — A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual ou futura 
contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de Academias em praças públicas, 
visando atender as demandas da Secretaria de Estado do Governo, de acordo com especificações e 
quantidades estimadas no Termo de Referência do PREGÃO ELETRÔNICO N° 0212022 — 
SEGOVJMA, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços 
apresentadas pelas licitantes vencedoras, conforme consta nos autos do processo N° 0227203/2021 - 
CSL/SEGOV/MA. 
Parágrafo Segundo — Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas 
no ANEXO ÚNICO deste documento, podendo o ÓRGÃO PARTICIPANTE promover as aquisições 
de acordo com suas necessidades. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Parágrafo Primeiro — O gerenciamento deste instrumento caberá à SECRETARIA ADJUNTA DE 
REGISTRO DE PREÇOS. 

Parágrafo Segundo - A presente Ata de Registro de Preços não poderá ser utilizada para aquisições do 
respectivo objeto, por qualquer outro órgão da Administração Pública Direta ou Indireta. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
Os preços registrados, as especificações dos serviços, os quantitativos, marcas, empresas beneficiárias e 
representante legal da empresa, encontram-se elencados no ANEXO UNICO da Ata de Registro de 
Preços. 
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SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
Parágrafo Primeiro - A Contratada fica obrigada a fornecer os produtos nos endereços contidos na 
Ordem de serviço emitida pelo órgão Contratante. 

Parágrafo Segundo - O prazo para o início de fornecimento dos produtos e prestação de serviços será 
de acordo com a necessidade do Órgão participante, contados a partir do recebimento da "Ordem de 
serviço" ou "Nota de Empenho", de acordo com o Termo de Referência — ANEXO 1 DO EDITAL. 

CLÁUSULA SEXTA —DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 
A empresa detentora/consignatária desta Ata de Registro de Preços será convocada a firmar 
contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação 
pertinente. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS 
Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a 
revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento. 

Parágrafo Primeiro — Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços 
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente 
constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 

Parágrafo Segundo — Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o ÓRGÃO 
GERENCIADOR solicitará ao(s) Fornecedor(es), mediante correspondência, redução do preço 
registrado, de forma a adequá-lo ao mercado. 

CLÁUSULA OITAVA - DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
A ata de registro de preços, durante sua vigência, não poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da administração pública. 

CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Parágrafo Primeiro — A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, pelo 
ÓRGÃO GERENCIADOR, quando: 

a) O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 
C) 	Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles 

praticados no mercado. 
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/1993; 
e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas ou por fato 

surpeveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento da 
ata. 

Parágrafo Segundo - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será comunicado 
formalmente, através de documento que será juntado ao processo administrativo da presente Ata, após 
sua ciência. 

Parágrafo Terceiro - No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência da decisão, a comunicação será 
feita através de publicação no Diário Oficial do Estado do Maranhão, considerando-se cancelado o 
preço registrado a partir dela. 
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Parágrafo Quarto - A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não 
ser aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, facultando-se à este, neste caso, a aplicação das penalidades 
cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO 
O ÓRGÃO GERENCIADOR fará publicar o extrato da presente Ata no Diário Oficial do Estado, após 
sua assinatura, nos termos da Legislação vigente. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Parágrafo Primeiro - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio 
de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o 
caso. 

Parágrafo Segundo - Integra esta Ata, o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO N° 0212022 - 
SEGOV/MA e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata. 

Parágrafo Terceiro - Poderá haver modificações nos locais da entrega dos produtos caso em que a 
CONTRATANTE notificará a CONTRATADA. 

Parágrafo Quarto - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei n° 8.666, de 21 de Junho 
de 1993, a Lei Complementar 123/2006 e o Decreto Estadual n° 36.184, de 21 de setembro de 2020, na 
Lei Estadual n° 10.403, de 29 de dezembro de 2015 e demais legislações aplicadas à espécie. 

CLÁUSULA TREZE — DO FORO 
Fica eleito o foro da comarca desta cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente instrumento. 

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, na presença de duas 
testemunhas. 

São Luís-MA, 08 de fevereiro de 2022. 

MARCELA 	FROTA 
	

VALDIR SILVA 
SECRETÁRIA DE ESTADO DE GOVERNO DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS 

LTDA 
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ESTADO DO MARANHÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 0212022 - SEGOVÍMA 

ANEXO ÚNICO 

REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N.° 02/2022 - SEGOV/MA 

PROCESSO N.° 0227203/2021 - CSL/SEGOV/MA 

VIGENCIA: 12 MESES 

Este documento integra a Ata de Registro de Preços n° 05/2022, celebrada perante a SECRETARIA 
DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV e a Empresa que tiver seus preços registrados, em face à 
realização do PREGÃO ELETRÔNICO 02/2022 - SEGOV/MA. 

OBJETO: Registro de Preços para eventual ou futura contratação de empresa especializada 
no fornecimento e instalação de Academias em praças públicas, visando atender as demandas 
da Secretaria de Estado do Governo, de acordo com especificações e quantidades estimadas 
no Termo de Referência. 

QUADRO 1 —  DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA 

EMPRESA: DELVA PÀBICAÇÃODE PEÇAS  EM METAISLTDAEPP 
2NPJ: 09.135.430/0001-95 Telefone / Fax: (47) 3370-3794 
Endereço: Rua Domingos Sanson, 150, Área 09, bairro E-mail: delva@delva.com.br  
Vila Lalau, na cidade de Jaraguá do Sul, estado de Santa 
Catarina, _CEP _89256-180.  

QUADRO 2— MATERIAL REGISTRADO 

PRIMEIRA REGIÃO: SÃO LUÍS E MUNICÍPIOS QUE COMPÕE A RtiÃO MTRÓPOUTANA, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, RAPOSA 
•..PAçO1)iiR.  

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QUANT 
MARCA/M VALOR 

UNITÁRIO VALOR 
TOTAL (R$) 

ALONGADOR COM 3 ALTURAS - Alonga as articulações 
dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura 
pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' 
x 3 mm; 3' 1/2  x 3,75 mm; 2' x 2 mm; I'x 1,50 mm; % x 1,20 
mm. Barras chatas de no mínimo 3/16' x 1 '4'. Chapas de aço 
carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da 
estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar 
pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; 
película protetiva de resina de poliester termo-endurecível 
colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda 

VAXX 6 mig. Chunibador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', JJND 25 FITNESS R$1.520,00 R$38.000,00 
corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 
5/8' x 1 'Á' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de 
ferro maciço trefliado de no mínimo 3/8'. Tampão embutido 
interno em plástico injetado de no mínimo 3' 	'/2 com 
acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do 
tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo 
refletivo 	destrutivo 	3M 	com 	identificação 	dos 	grupos 
musculares. 
COTA RESERVADA PARA ME/EPP E ME! (LEI 
COMPLEMENTAR 123106)  

SURF DUPLO - Melhora a flexibilidade e agilidade dos VAXX 8 membros inferiores, quadris e região lombar. Fabricado com UND 25 
FJTNESS R$1.520,00 R$38.000,00 

tubos de aço carbono de no mínimo 3' i'2 x 3,75 mm; 2' x 2  
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mm; 1' /2 x 1,50 min; 1' x 1,50 mm. Tubo em aço carbono 
trefilado SCHEDULE 80(73 mmx 58,98 mm). Chapas de aço 
carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 
1,90 mm para apoio de pé. Utilizar pinos maciços, todos 
rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a 
base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo- 
endurecivel colorido com sistema de deposição de pó 
eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 
230mm x 3116', corte a laser com parafusos de fixação 
zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no 
mínimo 518', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 
3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão 
embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' t/' 

com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa 
do 	tubo. 	Acabamentos 	em 	plástico 	injetado 	e/ou 
emborrachado. 	Adesivo 	refletivo 	destrutivo 	3M 	com 
identificação dos grupos musculares. 
COTA RESERVADA PARA MEIEPP E MEl 123106)  
PARALELAS DUPLA GALVANIZADO - Fabricado com 
tubos de aço carbono de no mínimo 4" x  3 mm; 3.Y2" x  3,75 
min; 1 1/2' x  1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 
4,75 mm. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 
3116", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no 
mínimo '/&" x 1V4" e arruela zincada de no mínimo ¼", hastes 
de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/e'. Tampão embutido VAXX 

25 interno em plástico injetado de no mínimo 3. 1/2" com UND 75 F1TNESS 2,00 R$180.000,00 
acabamento esférico. Utiliza-se tratamento de superfície a base 
de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo- 
endurecível colorido com sistema de deposição de pó 
eletrostático. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com 
identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e 
dados da fabricante. 
LIVRE CONCORRÊNCIA  
PARALELAS DUPLA GALVANIZADO - Fabricado com 
tubos de aço carbono de no mínimo 4" x  3mni; 3 1/2" x  3,75 
mm; l.½"< 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 
4,75 mm. Chumbador com flange de no mínimo 230 rum x 
3116", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no 
mínimo %" x 1 .Y4" e arruela zincada de no mínimo %", hastes 
de ferro maciço trefilado de no mínimo 3h". Tampão embutido 

26 interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2" com D 25 VAXX 11$2 40000 R$60 00000 
acabamento esférico. Utiliza-se tratamento de superfície a base FITNESS 
de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo- 
endurecível colorido com sistema de deposição de pó 
eletrostático. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com 
identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e 
dados da fabricante. 
COTA RESERVADA PARA MEIEPP E MEl (LEI 
COMPLEMENTAR 123/06)  
ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO GALVANIZADO - 
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 'A x 2 
min; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; 1/4 x 1,20 num. Tubo trefilado 
redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no 
mínimo; 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos 
maciços, todos rotamentados (rolamentos duplos), tratamento 
de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de 
poliester 	termo-endurecível 	colorido 	com 	sistema 	de 
deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com 
flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com 

27 parafusos de fixação zincados de no mínimo 518' x 1 ¼' e D 75 VAXX R$1.573,30 R$l 17.997,50 
arruela zincada de no mínimo 518, hastes de ferro maciço F1TNESS 
tretilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e 
porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' 1/4 

e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 
3' '/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a 
dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado 
e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta 
fixação com identificação dos grupos musculares, instruções 
de utilização e dados da fabricante. Altura: 1858 mun. Frente: 
800 mm. Lateral: 388 mm. Arca: 6,69 W. Peso: 18kg. 
LIVRE CONCORRÊNCIA  
ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO GALVANIZADO - VAXX 

28 Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 2 UND 25 FITNES R$1.573,30 R$39.332,50 
mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; 1/4 x 1,20 mm. Tubo trefilado _____________ __________ 
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redondo DIN (55 mmx 44 mm). Chapas de aço carbono de no 
mínimo; 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos 
maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento 
de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de 
poliester 	termo-endurecível 	colorido 	com 	sistema 	de 
deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com 
flange de no mínimo 230 mim x 3/16', corte a laser com 
paraIbana de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e 
arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço 
trefilado de no mínimo 318', parafusos zincados, arruelas e 
porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' Y4 

e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 
3' ¼', ambos com acabamento esférico acompanhando a 
dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado 
e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta 
fixação com identificação dos grupos musculares, instruções 
de utilização e dados da fabricante. Altura: 1858 mm. Frente: 
800 mm. Lateral: 388 mm. Área: 6,69 m 2 . Peso: 18 kg. 
COTA RESERVADA PARA MEIEPP E MEl (LEI 
COMPLEMENTAR 123106)  
SIMULADOR 	DE 	ESCADA 	INDIVIDUAL 
GALVANIZADO - Fabricado com tubos de aço carbono de 
no mínimo 3' 1/z  x 3,75 mim; 1' '/2 x 1,50 mm; 1 x 1,50 mm; 34 
x 3,00 miro. Tubo trefilado SC}IEDULLE 80. . Tubo trefilado 
de no mínimo 55,00 x 44,00 mm. Chapas de aço carbono com 
no mínimo 1,90 mim; 4,75mm. Barra chata de no mínimo 
3/16' x 1' ¼. Bana Redonda de no mínimo 1' 1/4;  3/4'• Ferro 
redondo de no mínimo 30. Tampão em plástico injetado de 
no mínimo 3'1/2. Chumbador com flange de no mínimo 230 
mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados 

29 de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo D 75 VAXX R$2 00000 R815000000 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". FITNESS 
Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se amortecedor 
hidráulico; tratamento de superfície a base de fosfato; película 
protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido 
com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, 2 
rolamentos por bucha e acabamentos em plástico injetado e/ou 
emborrachados. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta 
fixação com identificação dos grupos musculares, instruções 
de utilização e dados da fabricante. Altura: 1410 mm. Frente: 
400 min. Lateral: 670 mm. Arca: 6,41 m 2 . Peso: 25 kg. 
LIVRE CONCORRÊNCIA  
ESPALDAR GALVANIZADO - Fabricado com tubos de aço 
carbono de no mínimo 3' ¼ x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' ¼ x 
3mm; 1' Y2 x 1,50 min. Chapas de aço carbono com no 
mínimo 4,75mm. Chumbador com flange de no mínimo 230 
mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados 
de no mínimo 518" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 
5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8. 
Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 

31 3' '/2 com acabamento esférico . Utiliza-se tratamento de UND 75 VAXX 
FITNESS R$ 1.320,00 R$99.000,00 

superficie a base de fosfato; película protetiva de resina de 
poliester 	termo-endurecível 	colorido 	com 	sistema 	de 
deposição de pó eletrostático, solda mig. Adesivo refletivo 
destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos 
musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. 
Altura: 2285 min. Frente: 928 mm. Lateral: 478mm. Área: 
7,26m2 . Peso: 32,5kg. 
LIVRE CONCORRÊNCIA  
ESPALDAR GALVANIZADO - Fabricado com tubos de aço 
carbono de no mínimo 3' ¼ x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2  x 
3inm; 1' 'A x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no 
mínimo 4,75mm. Chumbador com flange de no mínimo 230 
mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados 
de no mínimo 518" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 
5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 318. 

32 Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo UND 25 V 
R$1.320,00 R$33.000,00 

3' 'A com acabamento esférico . Utiliza-se tratamento de FITNESS 

superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de 
poliester 	termo-endurecivel 	colorido 	com 	sistema 	de 
deposição de pó eletrostático, solda mig. Adesivo refletivo 
destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos 
musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. 
Altura: 2285 mm. Frente: 928 min. Lateral: 478mm, Área 
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ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 

COMISSÃO SETORIAL DE LICITACÃO 
7,26m2 . Peso: 32,5kg. 
COTA RESERVADA PARA MEIEPP E ME! (LEI 
COMPLEMENTAR 123106)  
APC - REMADA GALVANIZADO - Fabricado com tubos 
de aço carbono de na míninio2"Ys'x 2,Omn4 2" x 2,Omm; 
1".112" x 1,5Omm; 1" x l,SOmrn. Barra chata de no mínimo 
3116" x 1 1/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 1/4"  mm; 
3116" mm; Chapa 14 (2,Omm) de espessura. Tratamento de 
superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de 
poliester 	termo-endureclvel 	colorido 	com 	sistema 	de 
deposição de pó eletrostático, solda mig, batentes redondos de VAXX 33 borracha (53mm x 34mm), chumbador parabout de no mínimo UND 75 FITNESS R$1.320,00 R$99.000,0O 
318'. Tampão embutido interno em plástico injetado de no 
mínimo 2".½" com acabamento esférico, parafusos zincados, 
arruelas e porcas fixadores, acabamento em plástico injetado 
e/ou emborrachado Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta 
fixação com identificação dos grupos musculares, instruções 
de utilização e dados da fabricante. Altura: 1044 mm. Frente: 
967 mm. Lateral: 937nsm. Área: 8,71 m 2. Peso: 23 Kg. 
LIVRE CONCORRÊNCIA  
APC - SUPINO GALVANIZADO Fabricado com tubos de 
aço carbono de no mínimo2".'/z" x 2,0mm; l".Y" x 1 ,SOmm; 
Barra chata de no mínimo 3116" x l".'/4". Chapas de aço 
carbono de no mínimo Y4"; 3116" de espessura. Tratamento de 
superficie a base de fosfato; película protetiva de resina de 
poliester 	termo-endurecível 	colorido 	com 	sistema 	de 
deposição de pó eletrostático, solda mig, batentes redondos de 
borracha (53mns x 34mm). Chumbador parabout de no 

36 mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado UND 25 VAXX R$3.200,00 R180.000,00 
de no mínimo 2 .V2 	com acabamento esférico, parafusos FITNESS 
zincados, arruelas e porcas fixadoras, acabamento em plástico 
injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M 
de alta fixação com identificação dos grupos musculares, 
instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 970 
mm. Frente: 945 mm. Lateral: 676 num. Área: 7,88 m 2 . Peso: 
l9K. 
COTA RESERVADA PARA ME/EPP E MIEI (LEI 
COMPLEMENTAR 123106)  
APC - DESENVOLVIMENTO GALVANIZADO - Fabricado 
com tubos de aço carbono de no mlnimo3".14 x 2,Omm; 2".Yox 
2,Omm; 1". 	x 1,20mm; 1" x l,SOmm. Chapas de aço 
carbono de no mínimo 3116"; 118" de espessura. Utiliza-se 
pinos maciçosrolamentados (rolamentos duplo - com dupla 
blindagens), tratamento de superfície a base de fosfato; 
película protetiva de resina de poliester termo-endurecivel 
colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda 
Mig, batentes redondos de borracha (53mm x 34mm). Tuba de 
aço carbono trefilado 2" x 5,50 mm SCHEDULE 80 
(60,30x49,22). Chumbador com flange de no mínimo 230 mm UND 75 VA)O( R$1.306 60 R$97.995 
x 3116", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no FITNESS 
mínimo 518" x l".'h" e arruela zincada de no mínimo 5/8', 
hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 318". Tampão 
embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3". 1/2 com 
acabamento esférico, parafusos zincados, arruelas e porcas 
fixadores, 	acabamento 	em 	plástico 	injetado 	e/ou 
emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação 
com identificação dos grupos musculares, instruções de 
utilização e dados da fabricante. Altura: 1550 mm. Frente: 830 
mm. Lateral: 735 mm. Área: 7,74m2 . Peso: 21 1(g. 
LIVRE CONCORRÊNCIA  
APC-DESENVOLVIMENTO GALVANIZADO - Fabricado 
com tubos de aço carbono de no mínimo3".Yo x 2,Onun; 2".'/o x 
2,0mm; 1". /2 x 1,20nim 	1" x 1,50mm. Chapas de aço 
carbono de no mínimo 3/16"; 118" de espessura. Utiliza-se 
pinos maciçosrolamentados (rolamentos duplo - com dupla 
blindagem), tratamento de superficie a base de fosfato; 

38 película protetiva de resina de poliester termo-endurecível UND 25 VAXX R$l 30660 R$32.665 00 colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda FITNESS 
Mig, batentes redondos de borracha (53mm x 34mm). Tubo de 
aço carbono trefilado 2" x 5,50 rum SCI{EDULE 80 
(60,30x49,22). Chumbador com flange de no mínimo 230 mm 
x 3116", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no 
mínimo 518" x l".'h" e arruela zincada de no mínimo 518', 
hastes de ferro maciça trefilado de no mínimo 3/8". Tampão  
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ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO  
embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3".V2 com 
acabamento esférico, parafusos zincados, arruelas e porcas 
fixadoras, 	acabamento 	em 	plástico 	injetado 	e/ou 
emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação 
com identificação dos grupos musculares, instruções de 
utilização e dados da fabricante. Altura: 1550 mm. Frente: 830 
mm. Lateral: 735 mm. Área: 7,74m2 . Peso: 21 Kg. 
COTA RESERVADA PARA MFJEPP E MEl (LEI 
COMPLEMENTAR 123106)  
APC 	- 	JOGO 	DE 	BARRAS 	TRÊS 	ALTURAS 

39 GALVANIZADO - Comprimento: 3540 mm. Altura: 1843 UND 75 VAXX R2.000,00 R$150.000,00 mm. Peso: 71 kg. FITNESS  
LIVRE CONCORRÊNCIA  
APC 	- 	JOGO 	DE 	BARRAS 	TRÊS 	ALTURAS 
GALVANIZADO - Comprimento: 3540 mm. Altura: 1843 VAXX 40 mm. Peso: 71 kg. UND 25 FITNESS R$2.000,00 R$50.000,00 
COTA RESERVADA PARA ME/EPP E MEl (LEI 
COMPLEMENTAR 123106)  

VALOR DA PRIMEIRA REGIÃO   R$1.264.990,00 
SEGUNDA REGIÃO - DEMAIS MUNICÍPIOS QUE COMP6E O ESTADO DO MARANHÃO.  

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QUANT MARCA/M 
UNITÁRIO TOTAL 

SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO - Fortalece a 
musculatura dos membros superiores e inferiores, e aumenta a 
capacidade cardio-respiratória. Fabricado com tubos de aço 
carbono de no mínimo 2' /t x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' '/2 x 3 mm; 
1' '/2xl,So min; I'xl.50 min; Barra chata deno mínimo 2' 
'A x ¼'; 3/16' x 1 '4'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 
mmSCHEDULE 80(60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço 
carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do 
equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas 
arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados 
(rolamentos duplos), tratamento de superflcie a base de 

rD 165 VAXX 
R$2.000,00 R$330.000,00 fosfato; 	película protetiva de 	resina 	de 	poliéster termo- FITNESS 

endurecível 	colorido com sistema de deposição de pó 
eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 
30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 
2' '/2, parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas 
fixadoras; Tampão embutido intenso em plástico injetado de 
no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a 
dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado 
e/Ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com 
identificação dos grupos musculares. 
LIVRE CONCORRÊNCIA  
SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO - Fortalece a 
musculatura dos membros superiores e inferiores, e aumenta a 
capacidade cardio-respiratória. Fabricado com tubos de aço 
carbono de no mínimo 2' '/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ¼ x 3 mm; 
1' /2  x 1,50 mm; 1' x 1.50 mm; Barra chata de no mínimo 2' 
/2  x ¼'; 3/16' x 1 ¼'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 
mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço 
carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do 
equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas 
arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados 
(rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de 

VAXX 44 fosfato; 	película protetiva de resina de poliéster termo- UND 55 F1TNESS R$2.000,00 R$110.000,00 
endurecível 	colorido 	com 	sistema de deposição de pó 
eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 
30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 
2' 'A, parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas 
fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de 
no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a 
dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado 
e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com 
identificação dos grupos musculares. 
COTA RESERVADA PARA ME/EPP E MIEI (LEI 
COMPLEMENTAR 123106)  
PRESSÃO DE PERNAS DUPLO - Fortalece a musculatura 
das coxas e quadris. Fabricado com tubos de aço carbono de 
no mínimo 4' x3 mm3' '/2x3,75;2' x2 mm; 2'x3mm; 

49 Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de UND 165 FTTNESS RSI .580,00 R5260.700,00 
estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com 
dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas 
arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm  
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SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITACÃO 

SCHEDULE 80 (60,30 mio x 49,22 num). Utiliza-se pinos  
maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento 
de superficie a base de fosfato; película protetiva de resina de 
poliester 	terrno-endurecível 	colorido 	com 	sistema 	de 
deposição de pó eletrustático, batentes redondos de borracha 
flexível (53mm x 30mm), solda mig. Chumbador com flange 
de no mínimo 230 mmx 3116', corte a laser com parafusos de 
fixação zincados de no mínimo 518' x 1 'Á' e arruela zincada 
de no mínimo 518', hastes de ferro maciço trefilado de no 
mínimo 318', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; 
tampão embutido externo em metal de 2', Tampão embutido 
interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½', ambos com 
acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do 
tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. 
Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos 
musculares. 
LIVRE CONCORRÊNCIA  
PRESSÃO DE PERNAS DUPLO - Fortalece a musculatura 
das coxas e quadris. Fabricado com tubos de aço carbono de 
no mínimo 4' x 3 min; 3' '/2 x 3,75; 2' x 2 min; 2' x 3 mm; 
Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 min para reforço de 
estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com 
dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas 
arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 min 
SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Utiliza-se pinos 
maciços, todos rolanientados (rolamentos duplos), tratamento 
de superficie a base de fosfato; película protetiva de resina de 
poliester 	termo-endurecível 	colorido 	com 	sistema 	de 
deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha VAXX 50 flexível (53mm x 30mm), solda mig. Chumbador com flange UND 55 F1TNESS 11$1.580,00 R$86.900,00 
de no mínimo 230 mmx 3116', corte a laser com parafusos de 
fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 /4 '  e arruela zincada 
de no mínimo 50, hastes de ferro maciço trcfilado de no 
mínimo 318', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; 
tampão embutido externo em metal de 2', Tampão embutido 
interno em plástico injetado de no mínimo 3' '/2 ' , ambos com 
acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do 
tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. 
Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos 
musculares. 
COTA RESERVADA PARA ME/EPP E MEL (LEI 
COMPLEMENTAR 123/06) - 
SIMULADOR DE REMO - Fortalece os grupos musculares e 
articulares dos braços e costas. Fabricado com tubos de aço 
carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm. Barra chata 
3116' x 1 'Á'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm 
SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Chapas de aço carbono de no 
mínimo 4,75mna para ponto de fixação do equipamento e 2 
mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 
mm e estampados com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos 
maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento 
de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de 
poliester 	termo-endurecivel 	colorido 	com 	sistema 	de vxx 52 deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha UND 55 F1TNESS RSI .254,54 11168.999,70 
flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de 
no mínimo 3/8' x 2 ½', parafusos zincados, bucha acetal, 
arruelas e porcas fixadoras Tampão embutido interno em 
plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico 
acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em 
plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução 
de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. 
Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos 
musculares. 
COTA RESERVADA PARA ME/EPP E MEl (LEI 
COMPLEMENTAR 123106) - 
SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO - Aumenta a 
mobilidade 	dos 	membros 	inferiores 	e 	desenvolve 	a 
coordenação 	motora 	e 	capacidade 	cardiorrespiratória. 
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 VAXX 53 mm; 2' x 2 mm; 1' 'A  x 1.50 mio. Chapas de aço carbono de 1.JND 165 FJTNESS R11.872,72 R$308.998,80 
no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 
mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefllado 
SCHEDULE 80(73 mmx 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, 
todos 	rolamentados 	(rolamentos 	duplos), 	tratamento 	de  
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SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
superfície a base de fosfato; película pmtetiva de resina de 
poliester 	termo-endurecível 	colorido 	com 	sistema 	de 
deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout 
de no mínimo 318' x 2 'A', parafusos zincados; acabamentos 
em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo 
destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. 
LIVRE CONCORRÊNCIA  
SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO - Aumenta a 
mobilidade 	dos 	membros 	inferiores 	e 	desenvolve 	a 
coordenação 	motora 	e 	capacidade 	cardiorrespirat&ia. 
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' '/2 x 2 
mm; 2' x 2 mm; 1' 'A  x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de 
no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 
mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado 
SCHEDULE 80 (73 mmx 58,98 min). Utilizar pinos maciços, VAXX 

54 todos 	rolamentados 	(rolamentos 	duplos), 	tratamento 	de UND 55 FITNESS 11$I.872,72 R$102.999,60 
superficie a base de fosfato; película protetiva de resina de 
poliester 	termo-endurecível 	colorido 	com 	sistema 	de 
deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout 
de no mínimo 3/8' x 2 '/2 ' , parafusos zincados; acabamentos 
em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo 
destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. 
COTA RESERVADA PARA ME/EPP E MEl (LEI 
COMPLEMENTAR 123106)  
BUMERANGUE 	EQUILIBRISTA 	GALVANIZADO 	- 
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 x 
2,00mm. Metalão de aço carbono de no mínimo 30 min x 50 
mm x 2 mun. Utiliza-se tratamento de superfície a base de 
fosfato, 	película protetiva de 	resina de poliéster tenno- 

61 endurecivelcolorido com sistema de deposição de pó VAXX R 257575 R5424.998,75 eletrostático, solda MIG. Adesivo refletivo destrutivo 3M de FITNESS 
alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. O 
equipamento é fabricado de acordo com a norma da ABNT 
NI3R 16071:2012. Altura: 647 mm. Frente: 100 rum. Lateral: 
5983 mm. Ares: 16,76 m 2 . 

LIVRE CONCORRÊNCIA  
BUMERANGUE 	EQUILIBRISTA 	GALVANIZADO 	- 
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 x 
2,00mm. Metalão de aço carbono de no mínimo 30 mm x 50 
min x 2 mm. Utiliza-se tratamento de superticie a base de 
fosfato, 	película protetiva de resina de poliéster termo- 
endurecível colorido com sistema de deposição de 

62 eletrostática, solda MIO. Adesivo refletivo destrutivo 3M de UNI) 55 VAXX 
R$2.575,75 RSI4I.666,25 

alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. O FrI'XTECS 

equipamento é fabricado de acordo com a norma da ABNT 
NBR 16071:2012. Altura: 647 mm. Frente: 100 mm. Lateral: 
5983 mm. Área: 16,76 m 2 . 

COTA RESERVADA PARA ME/EPP E ME! (LEI 
COMPLEMENTAR 123/06)  
PARALELAS DUPLA GALVANIZADO - Fabricado com 
tubos de aço carbono de no mínimo 4" x  3 mm; 3Vz" < 3,75 
mm; 1.W' a  I,SOmm. Chapas de aço carbono comnomínimo 
4,75 mm. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 
3116", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no 
mínimo %" x 1 '/4"  e arruela zincada de no mínimo %", hastes 
de ferro maciço trefilado de no mínimo %". Tampão embutido 

65 interno em plástico injetado de no mínimo 3. '/a"  com UND 165 R$1.342,42 R$221.499,30 
acabamento esférico. Utiliza-se tratamento de superfície a base FITNESS 

de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo- 
endurecível 	colorido com sistema de deposição de pó 
eletrostático. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com 
identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e 
dados da fabricante. 
LIVRE CONCORRÊNCIA  
ROTAÇÃO 	VERTICAL DUPLO GALVANIZADO -  
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2  x 2 
mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; % x 1,20 mm. Tubo trefilado 
redondo DIN (55 mui x 44 mm). Chapas de aço carbono de no 

68 mínimo; 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos IJND 55 VAXX R 	42 1. 	7,27 R578.499,85 maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento FITNESS 
de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de 
poliester 	termo-endurecível 	colorido 	com 	sistema 	de 
deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com 
flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a lascr com  

DELVA 	 ,doOefo,.,d000,I 

FABRICACAO DE por DELVA FABRICAdO 

PECAS EM METAIS 
TDAO3o40000r95 	 tA) 

LTDA:091 3543000 D,dbo202202.09 

0195 	 16:4030 -0300 



ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 

COMISSÃO SETORIAL DE LICITACÃO 
parafusos de fixação zincados dano mínimo 518' x 	¼' e - 
arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço 
trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e 
porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' ¼ 
e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 
3' ½', ambos com acabamento esférico acompanhando a 
dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado 
e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta 
fixação com identificação dos grupos musculares, instruções 
de utilização e dados da fabricante. Altura: 1858 mm. Frente: 
800 mm. Lateral: 388 mm. Área: 6,69m2 . Peso: 18 kg. 
COTA RESERVADA PARA MEJEPP E MIEI (LEI 
COMPLEMENTAR 123106)  
SIMULADOR 	DE 	ESCADA 	INDIVIDUAL 
GALVANIZADO - Fabricado com tubos de aço carbono de 
no mínimo 3' ¼ x 3,75 mm; 1' '/ x 1,50 mm; 1 x 1,50 mm; 1/4 

x 3,00 mm. Tubo trefilado SCHEDULLE 80. 	Tubo trefilado 
de no mínimo 55,00 x 44,00 mm. Chapas de aço carbono com 
no mínimo 1,90 mm; 4,75mm. Barra chata de no mínimo 
3/16' x 1' '/4 Barra Redonda de no mínimo 1' '/4; '/,'. Ferro 
redondo de no mínimo 318'. Tampão em plástico injetado de 
no mínimo 3'1/2. Chumbador com flange de no mínimo 230 
mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados 

69 de no mínimo 518" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 165 VAXX R$1 45000 R$239 25000 
5/8", hastes de ferro maciço trefllado de no mínimo 3/8". FITNESS 
Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se amortecedor 
hidráulico; tratamento de superficie a base de fosfato; película 
protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido 
com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, 2 
rolamentos por bucha e acabamentos em plástico injetado e/ou 
emborrachados. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta 
fixação coro identificação dos grupos musculares, instruções 
de utilização e dados da fabricante. Altura: 1410 mm. Frente: 
400 mm. Lateral: 670 mm. Área: 6,41 m'. Peso: 25 kg. 
LIVRE CONCORRÊNCIA - 
SIMULADOR 	DE 	ESCADA 	INDIVIDUAL 
GALVANIZADO - Fabricado com tubos de aço carbono de 
no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 1' '/2 x 1,50 mm; 1 x 1,50 mm; 3/4 

x 3,00 mm. Tubo trefilado SCHEDULLE 80.. Tubo trefilado 
de no mínimo 55,00 x 44,00 mm. Chapas de aço carbono com 
no mínimo 1,90 mm; 4,75mm. Barra chato de no mínimo 
3116'xI' Y4. Barra Redonda deno mínimo l' ¼;%'.Ferro 
redondo de no mínimo 318'. Tampão em plástico injetado de 
no mínimo 3'112. Chunibador com flange de no mínimo 230 
mm x 3116', corte a laser com parafusos de fixação zincados 
de no mínimo 5/8" x 1 14" e arruela zincada de no mínimo VAXX 70 518", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 318". FITNESS 11$1.450,00 R$79.750,00 
Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se amortecedor 
hidráulico; tratamento de superflcie a base de fosfato; película 
protctiva de resina de poliester termo-endurecivel colorido D 55 com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, 2 
rolamentos por bucha e acabamentos em plástico injetado e/ou 
emborrachados. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta 
fixação com identificação dos grupos musculares, instruções 
de utilização e dados da fabricante. Altura: 1410 mm. Frente: 
400 mm. Lateral: 670 mm. Área: 6,41 m 2 . Peso: 25 kg. 
COTA RESERVADA PARA MIEÍEPP E MEã (LEI 
COMPLEMENTAR 123106)  
ESPALDAR GALVANIZADO - Fabricado com tubos de aço 
carbono de no mínimo 3' '/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 
3mm; 1' '/ x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no 
mínimo 4,75mm. Chumbador com flange de no mínimo 230 
mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados 
de no mínimo 518" x 1 14" e arruela zincada de no mínimo 
50, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8. 

71 Tampão embutido interno em plástico injetado de no minimo UND 165 VAXX 11$1 .320,00 R$217.800,00 
3' 14 com acabamento esférico . Utiliza-se tratamento de F1TNESS 
superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de 
poliester 	termo-endurecível 	colorido 	com 	Sistema 	de 
deposição de pó eletrostático, solda mig. Adesivo refletivo 
destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos 
musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. 
Altura: 2285 mm. Frente: 928 mm. Lateral: 478 mm. Área: 
7,26 m2 . Peso: 32,5 kg.  
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LIVRE CONCORRÊNCIA  
ESPALDAR GALVANIZADO - Fabricado com tubos de aço 
carbono de no mínimo 3' '/ x 3,75 mm; 2' x2 mm; 1' '/2x 
3mm; 1' /2 x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no 
mínimo 4,75mm. Chumbador com flange de no mínimo 230 
mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados 
de no mínimo 518" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 
5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8. 
Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 

72 3' '/2 com acabamento esftrieo . Utiliza-se tratamento de VAXX R$1.320,00 R$72.600,00 superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de FITNESS 
poliester 	termo-endurecivel 	colorido 	com 	sistema 	de 
deposição de pó eletrostático, solda mig. Adesivo refletivo 
destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos 
musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. 
Altura: 2285 mm. Frente: 928 mun. Lateral: 478 mim. Área: 
7,26 m2 . Peso: 32,5 kg. 
COTA RESERVADA PARA ME/EPP E MEl (LEI 
COMPLEMENTAR 123/06)  
APC - REMADA GALVANIZADO - Fabricado com tubos 
de aço carbono de no minisno2".'/z'x 2,Omm; 2" x 2,Omm; 
1".112" x 1,50mm; 1" x l,SOmm. Barra chata de no mínimo 
3/16" x 1.'/4". Chapas de aço carbono de no mínimo ¼" mim; 
3/16" mm; Chapa 14 (2,Omm) de espessura. Tratamento de 
superficie a base de fosfato; película protetiva de resina de 
poliester 	termo-endurecivel 	colorido 	com 	sistema 	de 
deposição de pó eletrostático, solda mig, batentes redondos de VAXX 73 borracha (53mm x 34rnm), chumbador parabout de no mínimo UND 165 FITNESS R$l .466,66 R$241 .998,90 
3/8'. Tampão embutido interno em plástico injetado de no 
mínimo 2". i2" com acabamento esférico, parafusos zincados, 
arruelas e porcas fixadoras, acabamento em plástico injetado 
e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta 
fixação com identificação dos grupos musculares, instruções 
de utilização e dados da fabricante. Altura: 1044 mm. Frente: 
967 min. Lateral: 937 min. Arca: 8,71 m 2 . Peso: 23Kg. 
LIVRE CONCORRÊNCIA  
APC - REMADA GALVANIZADO - Fabricado com tubos 
de aço carbono de no mínirno2".¼'x 2,Omm 2" x 2,Omm; 
1".112" x l,SOmm; 1" x l,SOmm. Barra chata de no mínimo 
3/16" x l.'/4". Chapas de aço carbono de no mínimo ¼" mm; 
3/16" min; Chapa 14 (2,Omni) de espessura. Tratamento de 
superficie a base de fosfato; película protetiva de resina de 
poliester 	termo-endurecível 	colorido 	com 	sistema 	de 
deposição de pó eletrostático, solda mig, batentes redondos de 
borracha (53mm x 34mm), chumbadorparabout dano mínimo UD 55 VAXX R$l 46666 R$80 66630 3/8'. Tampão embutido interno em plástico injetado de no FITNESS 
mínimo 2". 'A" com acabamento esférico, parafusos zincados, 
arruelas e porcas fixadoras, acabamento em plástico injetado 
e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta 
fixação com identificação dos grupos musculares, instruções 
de utilização e dados da fabricante. Altura: 1044 min. Frente: 
967 min. Lateral: 937 trim. Arca: 8,71 m2 . Peso: 23 Kg. 
COTA RESERVADA PARA ME/EPP E MEl (LEI 
COMPLEMENTAR 123106)  
APC - SUPINO GALVANIZADO - Fabricado com tubos de 
aço carbono de no mínimo2".'A" x 2,Omm; l".'/z" x l,SOrnm; 
Barra chata de no mínimo 3/16" x l".'h". Chapas de aço 
carbono de no mínimo ¼"; 3/16" de espessura. Tratamento de 
superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de 
poliester 	termo-endurecível 	colorido 	com 	sistema 	de 
deposição de pó eletrostático, solda mig, batentes redondos de 
borracha (53mm x 34mm). Chumbador parabout de no 

75 mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado UNO 165 VAXX 
FITNESS RS1.812,12 R$298.999,80 

de no mínimo 2".Y2" com acabamento esférico, parafusos 
zincados, arruelas e porcas fixadoras, acabamento em plástico 
injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M 
de alta fixação com identificação dos grupos musculares, 
instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 970 
mm. Frente: 945 rim. Lateral: 676 trim. Área: 7,88 m 2. Peso: 
19Kg. 
LIVRE CONCORRÊNCIA 
APC - SUPINO GALVANIZADO - Fabricado com tubos de 

76 aço carbono de no mínimo2".'/2" x 2,Omm; l".'/z" x l,5omni; I) 55 VAXX 
R$1.812,12 R$99.666,60 

Barra chata de no mínimo 3/16" x l".", ¼ 	Chapas apas dc aço - FITN ESS 
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carbono de no mínimo ¼" ; 3116" de espessura. Tratamento de 
superficie a base de fosfato; película protetiva de resina de 
poliester 	termo-endurecível 	colorido 	com 	sistema 	de 
deposição de pó eletrostático, solda mig, batentes redondos de 
borracha (53mm x 34m1n). Chumbador parabout de ao 
mínimo 318". Tampão embutido interno em plástico injetado 
de no mínimo 2".¼" com acabamento esférico, parafusos 
zincados, arruelas e porcas fixadoras, acabamento em plástico 
injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M 
de alta fixação com identificação dos grupos musculares, 
instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 970 
num. Frente: 945 mm. Lateral: 676 min. Área: 7,88 m2 . Peso: 
19Kg- 
COTA RESERVADA PARA MEJEPP E ME! (LEI 
COMPLEMENTAR 123106)  
APC 	- 	 DESENVOLVIMENTO 	GALVANIZADO 	- 

Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo3".Yz x 
2,Omni; 2".'/2 x 2,0mm 	1". V2 x 1,20mm; 1" x 1,50rnm. 
Chapas de aço carbono de no mínimo 3/16"; 1/8" de 
espessura. Utiliza-se pinos maciçosrolamentados (rolamentos 
duplo - com dupla blindagem), tratamento de superfície a base 
de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo- 
endurecível colorido com sistema de deposição de pó 
eletrostática, solda Mig, batentes redondos de borracha (53mm 
x 34mm). Tubo de aço carbono trefilado 2" x 5,50 mm 
SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Chumbador com flange de no VAXX 77 mínimo 230 mm x 3116", corte a laser com parafusos de UND 165 F1TNESS R5I.457,57 R5240.499,05 
fixação zincados de no mínimo 5/8" x l".¼" e arruela zincada 
de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no 
mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado 
de no mínimo 3".¼ com acabamento esférico, parafusos 
zincados, arruelas e porcas fixadoras, acabamento em plástico 
injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M 
de alta fixação com identificação dos grupos musculares, 
instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 1550 
num. Frente: 830 min. Lateral: 735 num. Ares: 7,74 nt2 . Peso: 
21Kg. 
LIVRE CONCORRÊNCIA  
APC 	- 	 DESENVOLVIMENTO 	GALVANIZADO 	- 

Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo3".V x 
2,Omzn; 2".Y2 x 2,0mm; 1". 1/2  x 1,20mm; 1" x I,SOmm. 
Chapas de aço carbono de no mínimo 3/16". 	118" de 
espessura. Utiliza-se pinos maciçosrolamentados (rolamentos 
duplo - com dupla blindagem), tratamento de superfície a base 
de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo- 
endureelvel colorido com 	sistema de deposição de pó 
eletrostático, solda Mig, batentes redondos de borracha (53mm 
x 34mzn). Tubo de aço carbono trefilado 2" x 5,50 mm 
SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Chumbador com flange de no 

78 mínimo 230 mm x 3116", corte a laser com parafusos de IJND 55 VAXX R$1.457 57 R$80.166.35 
fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1".¼" e arruela zincada FITNESS 
de no mínimo 518', hastes de ferro maciço trefilado de no 
mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado 
de no mínimo 3". 'A com acabamento esférico, parafusos 
zincados, arruelas e porcas fixadoras, acabamento em plástico 
injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M 
de alta fixação com identificação dos grupos musculares, 
instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 1550 
mm. Frente: 830 mui. Lateral: 735 mm. Ares: 7,74 tu 2 . Peso: 
21Kg. 
COTA RESERVADA PARA MFJEPP E MEl (LEI 
COMPLEMENTAR 123/06) 
APC 	- 	 JOGO 	DE 	BARRAS 	TRÊS 	ALTURAS 

79 GALVANIZADO - Comprimento: 3540 mm. Altura: 1843 UNI) 165 VAXX R$2.121,21 R$349.999,65 
mm. Peso: 71 kg. FITNESS 
LIVRE CONCORRÊNCIA  
APC 	- 	 JOGO 	DE 	BARRAS 	TRÊS 	ALTURAS 
GALVANIZADO - Comprimento: 3540 mm. Altura: 1843 VAXX 80 mm. Peso: 71 kg. UNI) 55 FITNESS R$2.121,21 R$l 16.666,55 
COTA RESERVADA PARA ME/EPP E ME! (LEI 
COMPLEMENTAR 123106)  
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VALOR SEGUNDA REGIÃO 	 1 	R54.253.325,45 

VALOR GLOBAL (PRIMEIRA + SEGUNDA REGIÃO) 	 1 	R$5.5 18.315,45 

São Luís - MA, 08 de fevereiro de 2022. 

MARCELA 	FROTA 	 VALDIR SILVA 
SECRETÁRIA DE ESTADO DE GOVERNO DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS 
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APC - SUPINO GALVANIZADO - Fabricado com tubos de aço car- 
bono de no minimo2".'/2" x 2,Omm 	x 1,50mm; Barra chata de no 
mínimo 3/16"x 1". 1Á'.  Chapas de aço carbono de no mínimo 1/4"; 3/16" 
de espessura. Tratamento de superfície a base de fosfato; película pro- 
letiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de 
deposição de pó eletrostático, solda mig, batentes redondos de borracha 
(53mm x 34mm). Chumbadorparabout de no mínimo 3/8". Tampão em- 
butido interno em plástico injetado de no mínimo 2.1/2  com acabamento 
esférico, parafiisos zincados, arruelas e porcas fixadoras, acabamento em SUPINO (APC) R$ 1.866,66 R$ 139.999,50 
plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M 
de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instru- 
ções de utilização e dados da fabricante. 
Altura: 970 mm. 
Frente: 945 mm. 
Lateral: 676 mm. 
Área: 7,88 m2 . 
Peso: 19 Kg. 
LIVRE CONCORRÊNCIA  

VALORTOTAL 	 - 	 - - - R$344.999,25 

São Luís-MA, 08 de fevereiro de 2022. MARCELA GALVÃO MENDES FROTA-SECRETÁRIA DE ESTADO DE GOVERNO. PAULO 
ZIOBER JUN1OR-ZIOBER BRASIL LTDA. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2022-CSLISEGOVINLA. 
PROCESSO N° 022720312021-SEGOV/MÁ. PREGÃO ELETRÔNICO 
N° 0212022 - SEGOV/MA. Pelo presente instrumento, o ESTA-
DO DO MARANHÃO, através da SECRETARIA DE ESTADO 
DE GOVERNO - SEGOVIMA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 
24.393.108/0001-50, situada na Avenida Pedro II, n.° 03, Centro, São 
Luís - MA, CEP: 650 10-450, órgão da Administração Pública Direta, 
neste ato representada pela Secretária de Estado de Governo a Sra. 
MARCELA GALVÃO MENDES FROTA, considerando o PRE-
GÃO ELETRÔNICO N° 0212022 - CSL/SEGOVIMA, para RE-
GISTRO DE PREÇOS, cujo resultado indica como vencedor a em-
presa: DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA, 
CNPJ N° 09.135.43010001-95. RESOLVE: Registrar os preços dos 
produtos propostos pela empresa DELVA FABRICACAO DE PE-
CAS EM METAIS LTDA, CNPJ N° 09.135.43010001-95, locali-
zada na R DOMINGOS SANSON, 150, GALPAOAREA 09, CEP 
89.256-180, representada pelo Sr. VALDIR SILVA, portador do RG: 
8.014.637 e o CPF: 031.996.719-00, nas quantidades estimadas, de 
acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições 
previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de 
Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas na 
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Complementar 123/2006 
e no Decreto Estadual n° 36.184, de 21 de setembro de 2020 e Decre-
to Federal n° 3.555/2000. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJE-
TO. Parágrafo Primeiro - A presente ata tem por objeto o Registro 
de Preços para eventual ou futura contratação de empresa especiali-
zada no fornecimento e instalação de Academias em praças públicas, 
visando atender as demandas da Secretaria de Estudo do Governo, 
de acordo com especificações e quantidades estimadas no Termo de 
Referência do PREGÃO ELETRÔNICO N° 0212022 - SEGOV/ 
MA, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documen-
tação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes vencedoras, 
conforme consta nos autos do processo N° 0227203/2021-CSL/SE-
GOV/MA. Parágrafo Segundo-Este instrumento não obriga a con-
tratação, nem mesmo nas quantidades indicarias no ANEXO ÚNICO 
deste documento, podendo o ÓRGÃO PARTICIPANTE promover as 
aquisições de acordo com suas necessidades. CLÁUSULA SEGUN-
DA-DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. A 
presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de 
sua publicação. CLÁUSULA TERCEIRA - DA GERÊNCIA DA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Parágrafo Primeiro - O ge-
renciamento deste instrumento caberá à SECRETARIA ADJUNTA 
DE REGISTRO DE PREÇOS. Parágrafo Segundo - A presente 
Ata de Registro de Preços não poderá ser utilizada para aquisições 

do respectivo objeto, por qualquer outro órgão da Administração Pú-
blica Direta ou Indireta.CLAUSULA QUARTA-DOS PREÇOS, 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. Os preços registrados, 
as especificações dos serviços, os quantitativos, marcas, empresas 
beneficiárias e representante legal da empresa, encontram-se elenca-
dos no ANEXO ÚNICO da Ata de Registro de Preços. CLÁUSULA 
QUINTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA. Parágrafo 
Primeiro —A Contratada fica obrigada a fornecer os produtos nos en-
dereços contidos na Ordem de serviço emitida pelo Órgão Contratan-
te. Parágrafo Segundo - O prazo para o início de fornecimento dos 
produtos e prestação de serviços será de acordo com a necessidade 
do Órgão participante, contados a partir do recebimento da "Ordem 
de serviço" ou "Nota de Empenho", de acordo com o Termo de Re-
ferência - ANEXO 1 DO EDITAL. CLÁUSULA SEXTA - DAS 
CONDIÇÕES DE ENTREGA. A empresa detentora/consignatária 
desta Ata de Registro de Preços será convocada a firmar contratações 
de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumen-
to, no edital e legislação pertinente. CLÁUSULA SÉTIMA - DA 
REVISÃO DE PREÇOS. Os preços registrados manter-se-ão inal-
terados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão 
no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial 
deste instrumento. Parágrafo Primeiro - Os preços registrados que 
sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços praticados no mercado, 
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor original-
mente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época 
do registro. Parágrafo Segundo - Caso o preço registrado seja su-
perior à média dos preços de mercado, o ÓRGÃO GERENCIADOR 
solicitará ao(s) Fornecedor(es), mediante correspondência, redução 
do preço registrado, de forma a adequá-lo ao mercado. CLAUSULA 
OITAVA - DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
A ata de registro de preços, durante sua vigência, não poderá 
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração 
pública. CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS.  Parágrafo Primeiro - A presente 
Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, pelo 
ÓRGÃO GERENCIADOR, quando: a) O Fornecedor não cumprir as 
obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; b) Não retirar 
a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; c) Não aceitar redu-
zir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado. d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou 
IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/1993; e) Por razões de interesse 
público devidamente demonstradas e justificadas ou por fato surpe- 
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veniente, decorrente de caso fortuito ou força maior que prejudique o 
cumprimento da ata. Parágrafo Segundo - Ocorrendo cancelamen-
to do preço registrado, o Fornecedor será comunicado formalmente, 
através de documento que será juntado ao processo administrativo 
da presente Ata, após sua ciência. Parágrafo Terceiro - No caso 
de recusa do Fornecedor em dar ciência da decisão, a comunicação 
será feita através de publicação no Diário Oficial do Estado do Ma-
ranhão, considerando-se cancelado o preço registrado a partir dela. 
Parágrafo Quarto - A solicitação do Fornecedor para cancelamento 
dos preços registrados poderá não ser aceita pelo ÓRGÃO GEREN-
CIADOR, facultando-se à este, neste caso, a aplicação das penali-
dades cabíveis. CLÁUSULA DECIMA - DA PUBLICAÇÃO. O 
ÓRGÃO GERENCIADOR fará publicar o extrato da presente Ata no 
Diário Oficial do Estado, após ,sua assinatura, nos termos da Legis-
lação vigente. CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS DISPO-
SIÇOES FINAIS. Parágrafo Primeiro - Todas as alterações que se 
fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 
Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Pre- 

ços, conforme ocaso. Parágrafo Segundo - Integra esta Ata, o Edital 
de PREGÃO ELETRÔNICO N°  02/2022 - SEGOVIMA e seus 
anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata. Parágrafo 
Terceiro - Poderá haver modificações nos locais da entrega dos pro-
dutos caso em que a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA. 
Parágrafo Quarto - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei n° 8.666, de 21 de Junho de 1993, a Lei Complementar 
123/2006 e o Decreto Estadual n°36.184, de 21 de setembro de 2020, 
na Lei Estadual n° 10.403, de 29 de dezembro de 2015 e demais le-
gislações aplicadas à espécie. CLAUSULA TREZE - DO FORO. 
Fica eleito o foro da comarca desta cidade de São Luís, capital do 
Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente instrumento. E por estarem, assim, justas e contratadas, as 
partes assinam o presente, na presença de duas testemunhas. São Lu-
ís-MA, 08 de fevereiro de 2022. MARCELA GALVÃO MENDES 
FROTA-SECRETÁRIA DE ESTADO DE GOVERNO. VALDIR 
SILVA-DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA. 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2022 - SEGOV/MA. ANEXO ÚNICO. REF.: ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N.° 02/2022 - SEGOV/MA. PROCESSO N.° 0227203/2021 - CSL/SE-
GOV/MA. VIGENCIA: 12 MESES. Este documento integra a Ata de Registro de Preços n°05/2022, celebrada perante a SECRETARIA DE 
ESTADO DE GOVERNO - SEGOV e a Empresa que tiver seus preços registrados, em face à realização do PREGÃO ELETRÔNICO 02/2022 
- SEGOV/MA. OBJETO: Registro de Preços para eventual ou futura contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de 
Academias em praças públicas, visando atender as demandas da Secretaria de Estado do Governo, de acordo com especificações e quantidades 
estimadas no Termo de Referência. 

QUADRO 1—DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA 

EMPRESA. DELVAFABICAÇÀO DE PEÇAS EM METAIS LTDA PPP  
CNPJ: 09.135.430/0001-95 FTelefone / Fax: (47) 3370-3794 
Endereço: Rua Domingos Sanson, 150, Área 09, bairro Vila Lalau, na cidade de Jaraguá do Sul, estado deÇ.1 
Santa Catarina, CEP 89256-180.  delva@delva.com.br  

QUADRO 2—MATERIAL REGISTRADO 

PRIMEIRA REtIÃÕ SÃÓ LUÍS E MUNICÍPIOS QUE COMPÕEA REGIÃO METROPOLITANA, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR. 
RAPOSA E PAÇO  DO LUMIAR  

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QUANT 
MARCA/ VALO R VALOR 

MODELO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$) 
ALONGADOR COM 3 ALTURAS - Alonga as articulações dos 
membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. 
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 
3' '/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1 'x 1,50 mm; 3/4 x 1,20 mm. Barras 
chatas de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. Chapas de aço carbono de no 
mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fi- 
xação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamen- 
to de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de 
poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição 

6 de pó eletrostático, solda niig. Chumbador com flange de no mi- 1-IND 25 VAXX 
FITNESS R$l .520,00 R$38.000,00 

nimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação 
zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 
5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8'. Tampão 
embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' '/2 com aca- 
bamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, pa- 
rafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo 
destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. 
COTA RESERVADA PARA ME/EPP E MEl (LEI COM- 
PLEMENTAR 123106)  
SURF DUPLO - Melhora a flexibilidade e agilidade dos mem- 
bros inferiores, quadris e região lombar. Fabricado com tubos de 
aço carbono de no mínimo 3' '/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' 'A x 
1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Tubo em aço carbono trefilado SCHE- 

8 DULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no UND 25 R$1.520,00 R$38.000,Oo mínimo 4,75inm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio F ITNESS 
de pé. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos 
duplos), tratamento de superficie a base de fosfato; película pro- 

______ tetiva de resina de poliéster termo-endurecivel colorido com 


