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ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0612022 - CSL/SEGOV/MA

PROCESSO N° 022720312021 - SEGOV/MA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2022 - SEGOV/MA

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 GALVÃO
MENDES FROTA, considerando o PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2022 - CSL/SEGOV/MA, para
REGISTRO DE PREÇOS, cujo resultado indica como vencedor a empresa: GENESIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI, CNPJ N° 21.542.27810001-60.
RESOLVE:
Registrar
os
preços
produtos
propostos
pela
empresa
dos
GENESIS INDUSTRIA. E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI, CNPJ N°
21.542.27810001-60, localizada na AVENIDA PEDRO LUDOVICO S/N - QUADRA 47, LOTE 40, V1VIAN PARQUE CEP: 75.135-490 Cidade: ANAPOLIS UF: GO, representada pelo Sr.
ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA, portadora do RG: 240807 1-3 e o CPF: 752.540.85991, 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 n° 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 SEGOV/MA, 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 ORGÃO 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
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Preços.
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)
b)
C)

d)
e)

O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado.
Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/1993;
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
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preço registrado a partir dela.

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 ORGÃO 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 d 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.
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ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 0212022 - SEGOV/MA
ANEXO ÚNICO
REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 02/2022 - SEGOV/MA
PROCESSO N.° 0227203/202 1 - CSL/SEGOV/MA
VIGENCIA: 12 MESES
Este documento integra a Ata de Registro de Preços n o 06/2022, 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.
MPBJSA: GENESIS INDÜSTJA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E.IRELI,
NPJ: 21.542.278/0001-60
Telefone / Fax: (62) 3321-5862
Endereço: AVENIDA PEDRO LUDOVICO S/N E-mail: genesis.ind.com@gmail.com
QUADRA 47, LOTE 40, - VIVIAN PARQUE CEP:
15.135-490 Cidade: ANÁPOLIS UF: GO
QUADRO 2— MATERIAL REGISTRADO
PRIMIORA REGIÃO
DESCRIÇÃO

1OTAÇÀO DUPLA DIAGONAL DUPLO - Aumenta a
mobilidade das articulações e cotovelos. Fabricado com
tubos de aço carbono de no mínimo 3' / x 2 min; 2' x 2
nm; 1' x 1,50 mm; 3h x 1,20 min. Tubo trefilado redondo
)IN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no
mínimo 3 min para reforço de estrutura. Utilizar pinos
maciços, todos rolamentos duplos), tratamento de
uperficie a base de fosfato; película protetiva de resina de
poliéster termo-endurecível colorido com sistema de
deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com
lange de no mínimo 230mm x 3/16', corte a laser com
18
parafusos de fixação zincados de no mínimo 518 x 1 /4 e
arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço
refilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e
porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de
¼ e tampão embutido interno em plástico injetado de no
mínimo 3' ¼', ambos com acabamento esférico
acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos
m plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo
destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares.

UND

QTDE

TJND

25

25

COTA RESERVADA PARA ME/EPP E MEl (LEI
OMPLEMENTAR 123/06)
'LACA ORIENTATIVA - Fabricada com tubo de aço
arbono de no mínimo 3' x 1,50; 2' x 1,50 mm, Chapa de
20
iço carbono de no mínimo 0,90 mm; 4,75 min. Utiliza-se

ratamento de superficie a base de fosfato;

película
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'rotetiva de resina de poliester termo-endurecivel colorido
om sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig,
arafusos zincados e arruelas fixadores, orifícios para
fixação do equipamento de no mínimo 37 em abaixo do
oncreto; Tampão embutido externo em metal de 3'.
iziesivada frente e verso.
OTA RESERVADA PARA ME/EPP E ME! (LEI
IOMPLEMENTAR 123106)

R$ 67.300,00

VALOR DA PRIMEIRA REGIÃO
SEGUNDA REGIÃO
DESCR1ÇÁ0
v1ULII FXERLIIADOR com 6 funções - Fortalece,
alonga, e aumenta a flexibilidade dos membros superiores
inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de n
mínimo 2' '/ x2 mm; 2' x 2 mm; 1' '/x 3 mm; 1' '/x
1,50 mm; 1' x 1,50 mm 3/4 x 3,00; 1/4' x 1,20; oblongo de
no mínimo 20mm x 48mm x 1,20mm. Barra redonda ¼'.
Chapas de aço carbono de no mínimo 9,52mrn; 6,35mm;
,75mm; 3mm; 1,90mm;. Barra chata 3/16' x 1 '/4'; 1/8' x
/4'. Tubo de aço carbono trefilado
2' x 5,50 min
SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Utiliza-se pinos maciços,
odos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de
uperficie a base de fosfato; película protetiva de resina de
oliesrmo-recí'dl colorido com sistema de
41
.eposlçao de pó eletrostático, batentes redondos de
orracha flexível (53min x 30mm), solda mig, bucha
cetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8', parafusos
incados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido
xterno de metal de 2' 1/4 com acabamento esférico,
cabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e
aralelo a parede externa do tubo. (Carga de 5kg por disco,
ferecendo total segurança aos usuários). Tubo único com
edução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na
egada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com
dentificação dos grupos musculares com logomarca do
Convênio.
-

UND

QTDE

MARCA/MODELO

V. UNLTÁRIO

VTOTAL

UND

165

GENESIS

R$3.030,30

R$499.999,50

UND

165

GENESIS

R$1.515,15

R8249.999,75

UND

55

GENESIS

R$1.5 15,20

R$83.336,00

LIVRE CONCORRÊNCIA

I.LONGADOR COM 3 ALTURAS - Alonga a
articulações dos membros superiores, cintura escapular,
ronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço
arbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' 'A x 3,75 mm; 2' x 2
rim; l'x 1,50 min; 1/4 x 1,20 min. Barras chatas de no
nínimo 3/16' x 1 ¼'. Chapas de aço carbono de no
nínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm
ara fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos
naciços, tratamento de superficie a base de fosfato;
,elícula protetiva de resina de poliester termo-endurecíve
45 olorido com sistema de deposição de pó eletrostático,
olda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mr
i 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de
to 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 acabamento esférico acompanhando a
dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e
porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo 3M com
identificação dos grupos musculares.
LIVRE CONCORRÊNCIA

LONGADOR COM 3 ALTURAS - Alonga as
articulações dos membros superiores, cintura escapular,
ronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço
carbono de no mínimo 4' x 3 min; 3' '/, x 3,75 mm; 2' x 2
im; l'x 1,50 mm; 1/4 x 1,20 min. Barras chatas de no
zinimo 3/16' x 1 ¼'. Chapas de aço carbono de no
riínlmo 4,75 min para ponto reforço da estrutura e 3 imn
46
ara fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos
asciços, tratamento de superfície a base de fosfato;
elícula protetiva de resina de poliester termo-endurecível
olorido com sistema de deposição de pó eletrostática,
olda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mn
3/16', corte a laser com parafusos zincados de mínimo
/8 ' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 518', hastes de

-
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erro maciço trefilado de no mínimo 3/8'. Tampã
embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3'
com acabamento esférico acompanhando a dimensão
externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas
fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo 3M corri
identificação dos grupos musculares.
DOTA RESERVADA PARA ME/EPP E ME! (LEI
COMPLEMENTAR 123/06)
JURF DUPLO - Melhora a flexibilidade e agilidade dos

membros inferiores, quadris e região lombar. Fabricado
om tubos de aço carbono de no mínimo 3' ¼ x 3,75 mm;
x 2 mm; 1' '/z x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Tubo em aço
arbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm).
hapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para
eforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé. Utilizar
inos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos),
atamento de superfície a base de fosfato; película
rotetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido
om sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig,
h umbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16,
orte a laser com parafusos de fixação zincados de no
[ilnimo 518' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 518',
Lastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8',
arafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão
embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ¼'
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.

UND

165

GENESIS

R$l .333,33

R$219.999,45

UND

55

GENESIS

R$1.333,32

R$73.332,60

UND

165

GENESIS

R$1 .515, 15

R$249.999,75

[

LIVRE CONCORRÊNCIA
JLJRF DUPLO - Melhora a flexibilidade e agilidade dos

membros inferiores, quadris e região lombar. Fabricado
com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ¼ x 3,75 mm;
x 2 mm; 1' '/2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Tubo em aço
carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm).
Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para
eforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé. Utilizar
pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos),
tratamento de superficie a base de fosfato; película
rotetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido
com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig,
48 chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16',
corte a laser com parafusos de fixação zincados de no
amimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8',
astes de ferro maciço srefilado de no mínimo 3/8',
arafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão
mbutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ¼'
om acabamento esférico acompanhando a dimensão
xterna do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou
mborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com
dentificação dos grupos musculares.
COTA RESERVADA PARA MEÍEPP E ME! (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' ¼
3 mm. Barra chata 3/16' x 1 ¼'. Tubo de aço carbono
refilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22).
lapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto
e fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto
om dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com
ordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos
olamentados (rolamentos duplos), tratamento de
51 uperficie a base de fosfato; película protetiva de resina de
oliester termo-endurecível colorido com sistema de
eposição de pó eletrostático, batentes redondos de
orracha flexível (S3mm x 3Omm), solda mig, chumbado
arabout de no mínimo 3/8' x 2 ¼', parafusos zincados,
)ucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Tampão
mbutido interno em plástico injetado de no mínimo 2'
om acabamento esférico acompanhando a dimensão
,xterna do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou
rmborrachado. Tubo único com redução de diâmetro,
liminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesiv
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efletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos
iusculares.
JVRE CONCORRÊNCIA
SQUI DUPLO - Alonga as articulações dos membros

uperiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica.
abricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x
mm; 1' 'A x 3 mm; 1' '/ x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo
e aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80
60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mmx 50 mmx 2
mi, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 rum pari
roto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de
poio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 '/4 ' .
Jtilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos
plos), tratamento de superficie a base de fosfato;
licula protetiva de resina de poliester termo-endurecive
elorido, com sistema de deposição de pó eletrostático,
atentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm),
solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no
mínimo 3/8' x 2' 'A, parafusos zincados e porcas
fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado
e no mínimo 2' ½ com acabamento esférico
acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos
rn plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo
destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares.

Ê

UND

165

GENESIS

R$2.121,21

R$349.999,65

UND

165

GENESIS

R$1.212,12

R$199.999,80

UND

55

GENESIS

R$1 .212,12

R566.666,60

165

GENESIS

R$1.575,75

R$259.998,75

- LIVRE CONCORRÊNCIA

ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL DUPLO - Aumenta
mobilidade das articulações e cotovelos. Fabricado com
tubos de aço carbono de no mínimo 3' 'A x 2 mm; 2' x 2
rim; 1' x 1,50 mm; 3/4 x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo
)IN (55 rum x 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
,rotetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido
com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig,
:humbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16'
orte a laser com parafusos de fixação zincados de no
sínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8',
astes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8',
arafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão
mbutido externo em metal de 2' Vi e tampão embutido
nterno em plástico injetado de no mínimo 3' 'A', ambos
acabamento esférico acompanhando a dimensão
a do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/Ou
orrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M corri
dentificação dos grupos musculares.

E

JYRE CONCORRÊNCIA

LOTAÇÃO DUPLA DIAGONAL DUPLO - Aumenta a
mobilidade das articulações e cotovelos. Fabricado com
tubos de aço carbono de no mínimo 3' 'A x 2 rim; 2' x 2
mi; 1' x 1,50 mm; 3/4 x 1,20 num. Tubo trefilado redondo
)lN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no
mínimo 3 som para reforço de estrutura. Utilizar pinos
iaciços, todos rolamentados (rolamentos duplos),
ratamento de superficie a base de fosfato; película
rotetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido
om sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig,
humbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16',
58 orte a laser com parafusos de fixação zincados de no
sínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8',
astes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8',
arafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão
mbutido externo em metal de 2' '/4 e tampão embutido
nterno em plástico injetado de no mínimo 3' 'A', ambos
m acabamento esférico acompanhando a dimensão
erna do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/Ou
Étborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M coe
dentificação dos grupos musculares.

-

-

OTA RESERVADA PARA ME/EPP E MEL (LEI
OMPLEMENTAR 123106)
'LACA ORIENTATIVA - Fabricada com tubo de aço

arbono de no mínimo 3' x 1,50; 2' x 1,50 num, Chapa de
iço carbono de no mínimo 0,90 mm; 4,75 mun. Utiliza-se
ratamento de superficie a base de fosfato; película)

ALESSAN DRO CORREA DE
OLIVEI RA:75 254085991

Assinado deforma digital por ALESSANDRO
CORREA DE 01IVEIRA:75254085991
Dados: 2022.02.0913:02:26 -0400

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
rotetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido
om sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig,
arafusos zincados e arruelas fixadoras, orifícios para a
ixação do equipamento de no mínimo 37 cm abaixo do
oncreto; Tampão embutido externo em metal de 3'.
desivada frente e verso.
ÁVRE CONCORRÊNCIA

LACA ORIENTATIVA Fabricada com tubo de aço
carbono de no mínimo 3' x 1,50; 2' x 1,50 num, Chapa de
aço carbono de no mínimo 0,90 mm; 4,75 mm. Utiliza-se
tratamento de superfície a base de fosfato; película
rotetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido
com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig,
60
parafusos zincados e arruelas fixadoras, orifícios para a
fixação do equipamento de no mínimo 37 cm abaixo do
concreto; Tampão embutido externo em metal de 3'.
desivada frente e verso.

-

-

UND

55

GENESIS

R$1.575,74

R$86.665 70

COTA RESERVADA PARA ME/EPP E ME! (LEI
C OMPLEMENTAR 123106)

VALOR DA SEGUNDA REGIÃO

R$2.339.997,55

VALOR TOTAL DA PRIMEIRA E SEGUNDA REGIÃO

R$2.407.297,55

São Luís - MA, 08 de fevereiro de 2022.

A

ALESSAN DRO CORREA DE Assinado deforma digital por ALESSANDRO
CORREA DE
4081
OLIVEI RA:7525408599 1

MARCELÀtGALVAO MNDES FROTA
ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ESTADO DE GOVERNO GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI

FEIRA, 09-FEVEREIRO -2022

7W

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS
HOSPITALARES - EMSERH
TERMO DE RATIFICAÇÃO N° 25/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO - Processo n° 248777/2021 - EMSERH. O Presidente da

Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH, Marcos
Antônio da Silva Grande, CPF: 746.418.162-04, no uso de suas atribuições legais, resolve ratificar a DISPENSA de licitação, nos termos do art. 29, XV, da Lei Federal n° 13.30312016 e art. 169, XV,
do RILC/EMSERH, cujo objeto trata da contratação emergencial

de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação hospitalar, visando o fornecimento de dietas gerais
e específicas destinadas a pacientes (adultos e infantis) e acompanhantes
legalmente instituídos, além de refeições para funcionários autorizados,
assegurando urna alimentação balanceada e em condições higiênico sanitárias adequadas, englobando a operacionalização e desenvolvimento
de todas as atividades de produção e distribuição, para atender as necessidades da unidade de saúde Flospital Regional de Barra do Corda, administrada pela EMSERH. Contratada: F. L. RABELO (COMERCIAL
RABELO), CNPJ n°40.227.11310001-49. Representante Legal: Fabiana Lima Rabelo, CPF: 795.195.632-53. Valor Total Contratado: R$
781.081,20 (setecentos e oitenta e uni mil oitenta e um reais e vinte
centavos). Prazo de vigência: 180 (cento e oitenta) dias a contar da
data de assinatura do contrato. Unidade Orçamentária: 21202 EMSERH; Natureza da Despesa: 4-3-02-03-12 - Fornecimento
de alimentação hospitalar. São Luís/MA, 03 de fevereiro de 2022.
Marcos Antônio da Silva Grande-- Presidente da EMSERH.
TERMO DE RATIFICAÇÃO N° 2712022. DISPENSA DE LICITAÇÃO - Processo n° 246068/2021 - EMSERII. O Presidente da

Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERFI, Marcos
Antônio da Silva Grande, CPF: 746.418.162-04, no uso de suas atribuições legais, resolve ratificar a DISPENSA de licitação, nos termos do art. 29, 11, da Lei Federal n° 13.303/2016 e art. 169, II,
do RILC/EMSERII, cujo objeto trata da contratação de empresa

especializada no fornecimento de mobiliário sob demanda, para a
sede administrativa da EMSERH. Contratada: DANIELLE SOUZA COSTA - DE STORE TECH, CNPJ no 39.545.13510001-78.

Representante Legal: Danielle Souza Costa, CPF: 038.193.943-03.
Valor Total Contratado: R$ 25.652,00 (vinte e cinco mil, seiscentos
e cinquenta e dois reais). Prazo de vigência: 120 (cento e vinte) dias
a contar da data de assinatura do contrato. Unidade Orçamentária:
21202 - EMSERH; Natureza da Despesa: 1-2-03-07-01-0001 Móveis e utensílios. São Luís/MA, 04 de fevereiro de 2022. Marcos
Antônio da Silva Grande - Presidente da EMSERH.

ATAS
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0612022 - CSL/SEGOV/

MA. PROCESSO N° 0227203/2021 - SEGOV/MA. PREGÃO
ELETRÔNICO N° 0212022 - SEGOVÍMA. 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 GALVÃO MENDES FROTA, considerando o PREGÃO ELETRÔNICO N° 0212022 - CSL/SEGOV/
MÁ, para REGISTRO DE PREÇOS, cujo resultado indica como
vencedor a empresa: GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI, CNPJ N°21.542.278/0001-60.
RESOLVE: Registrar os preços dos produtos propostosp e 1 a
empresa GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI, CNPJ N° 21.542.27810001-60, localizada

na AVENIDA PEDRO LUDOVICO S/N - QUADRA 47, LOTE 40,
- VIVIAN PARQUE CEP: 75.135-490 Cidade: ANÁPOLIS UF: GO,

D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

representada pelo Sr.ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA,
portadora do RG: 2408071-3 e o CPF: 752.540.859-91, 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 n° 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 - SEGOV/MA, 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 UNICO 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. CLAUSULA 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.
CLAUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇOES
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. CLAUSULA QUINTA - DO LOCAL
E PRAZO DE ENTREGA. Parágrafo Primeiro - A Contratada
fica obrigada a fornecer os produtos nos endereços contidos na Or dem 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. CLAUSULA SETIMA— 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 ór gão ou entidade da administração pública. CLAUSULA NONA DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços pode-

rá 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; e) Não aceitar reduzir o seu preço registrado,

QUARTA - FEIRA, 09- FEVEREIRO - 2022

D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

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. 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. CLAUSULA DECIMA
- 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. CLAUSULA DECIMA
PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇOES 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 N0212022 - 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. 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 Luís-MA, 08 de fevereiro de 2022. MARCELA
GALVÃO MENDES FROTA-SECRETÁRIA DE ESTADO DE
GOVERNO. ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA-GENESIS

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI.

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2022 - SEGOV/MA. ANEXO ÚNICO. REF.: ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS 06/2022. 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° 06/2022, 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: GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO »E ARTIGOS ESPÓRT1 VOS EflEL1

CNPJ: 21.542.278/0001-60
iiTelefone / Fax: (62) 3321-5862
Endereço: AVENIDA PEDRO LUDO VICO S/N - QUADRA 47, LOTE 40, - VIVIAN PAR- 1
E-mail: genesis.ind.comgmail.com
QUE CEP: 75.135-490 Cidade: ANÁPOLIS UF:
j
QUADRO 2—MATERIAL REGISTRADO
PRIMEIRA REGIÃO

No

DESCRIÇÃO.

UND

ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL DUPLO - Aumenta a mobilidade
das articulações e cotovelos. Fabricado com tubos de aço carbono de
no mínimo 3' Y2x2mm; 2'x2mm; l'xl,50mm; %xl,2Omm.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 rolamentos duplos), tratamento de superficie a base de fosfato;
película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido
com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador
18 com flange de no mínimo 230mm x3/16', corte alaser com parafusos UND
de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 '/4'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'
Y2', 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.

QTDE

IJNITÁRIÕ

VTOTÃ

25

GENESIS

R$ 1.200,00

R$30.000,00

25

GENESIS

R$ 1.492,00

R$37.300,00

COTA RESERVADA PARA ME/EPP E MEl (LEI COMPLEMENTAR 123106)
PLACA ORIENTATIVA - Fabricada com tubo de aço carbono de no

mínimo 3'x 1,50; 2'x 1,50 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo
0,90 mm; 4,75 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido
20 com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig parafusos
zincados e arruelas fixadoras, orificios para a fixação do equipamento
de no mínimo 37 cm abaixo do concreto; Tampão embutido externo
em metal de 3'. Adesivada frente e verso.
COTA RESERVADA PARA ME/EPP E MEL (LEI COMPLE-

1 MENTAR 123/06)
VALOR DA PRIMEIRA REGIÃO

R$ 67.300,00

