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ESTADO DO MARANHAO 
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

ATA DE HECISTRO IDE PREÇO5ii, No 08/2022 -- CSL/SEGOV/MA 

PROCESSO N° 0227203/2021 -- SEGOV/MA 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2022 - SEGOV/MA 

Pe]o presente instrumento, o ESTADO DO MARANHÃO, através da SECIRIETARIIA DE ESTADO 
DE GOVERNO SEGOV/MA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° :24.393.108,000150, situada na 
Avenida Pedro 11, ri' 03, Centro, São Luís - MÁ, CEP: 65010450, órgão da Administração Pública 
Direta, neste ato representada pela Secretária de Estado de Governo a Sra. MARCELA GALVAO 
MENDES FROTA, conLsderando o PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2022 CSIL/SEGOV/MA, para 
REGISTRO DE PREÇOS, cujo resultado indica corno vencedor a empresa: MAPA INDUSTRIA 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ N° 35.$55..48710001-79. 

RESOLVE: 
Registrar 	 os 	preços 	dos 	produtos 	propostos 	pela empresa MAPA 
INDÚSTRIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CN1'J N° 35.855.487/0001-79, 
localizada na RUA ARTEMIO STEFANO ZORDAN, N° 55 - BAIRRO COPAS VERDES - 
ERECHIM.'RS - CEP: 99704-656, representada pelo Sr. ADEMIR ANTÔNIO STANICZUK, 
portadora do RG: 5087685111 e o CPF: 000.201.960-40, 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. 

CLAUSULA 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° 02/2022 - 
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 cio processo 0227203/2021 - 
CSL/S EGO V/MA. 
Parágrafo Segundo .- Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas 
no AN--EXO UNIC() deste documento, podendo o ÓRGÃO PARTTC1PAN1E 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 IDE PREÇOS 
Parágrafo Primeiro - () gerenc:iamento deste instrumento caberá à SECRETARIA ADJUNTA DE 
REGISTRO DE PREÇOS. 

Parágrafo Segundo -- A presente Ata de Registro de Preços nuio 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 rio ANEXO UNICO da Ata de Registro de 
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Preços 

CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E PRAZO 1)F ENTREGA 
Parágrafo Primciiro -- A Contratada fica obrigada a fornecer os produtos nos endereços contidos na 
Ordem de serviço emitida pelo Orgão Corttratarte. 

Parágrafo Segundo (i) prazo para o início de fornecimerilo dos procutos e prestação de serviços será 
de acordo com a necessidade do órgão parlici;pantc., contados a partir do recebimento da "Oidern de 
serviço" ou "Neta de Empenhlc4", de acodo com o Termo de Referência ANEXO 1 DO EDITAL. 

CLÁ1I.JSULA SEXTA -- DAS COND]FÇÕES DE ENT REGA 
A empresa deteritora/corisignatária desta Ata de kegi[sLro de Preços será convoca(la a firmar 
contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrurnerito, no edital e koislação 
pertinente. 

CLÁUSULA SÉTIMA DA REVISÃO I)E PREÇOS 
Os preços registrados manter-se-ão inaiterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a 
revisão no caso d desequilíbrio cIa equação c onomico fi nan o a miic ial deste ii slrurnenlo 

Parágrafo Priirniro 	Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços 
praticados no me:rcado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor origmalirLente 
constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do repisl:ro. 

Parágrafo Segundo -. Caso o preço regi sl:rado seja superior -1 rriédia dos preços de mercado, o ORGÃo 
GERE NCIAI)OR solicitará ao(s) Fornecedor(es), mediante c(s)Irespondênc:i a, redução do preço 
registrado, de ftmra a adequá-lo ao mercado. 

CLÁUSULA 'DITAVA - DA ADESÃO A ATA l)E REG]IS1'RO DE PREÇOS 
A ata de registro de preços, durante sua vigência, não pQde:rá sei- utiilizada por qualquer órgão ou 
entidade da adrn:ini:stração pública. 

CLÁUSULA NONA 111)0 CANCELAENTO DA ATA I)E REGJISTRO DE PREOS 
Parágrafo Primeiro i. presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direii;o, pelo 
ÓRGÃO,  GERENCIADOR, quando: 

a) C) Fornecedor não cumpri:r as obrigações constantes desta Ala de Regist:ro de Preços; 
b) Não relirara nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração sem justifrcatva aceitável; 
C) 	Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hiotese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado. 
d) Sofrer, sanção prevista nos incisos III ou IV cio caput do art. 7 da Lei 8.666/1993; 
e) Por razões de interesse público cLevidamonte demcin.strarkis e justificadas ou por fato 

surpeveniente, decorrente de ciso fortuito ou fb:rça maior que prejudique o curriprirnento da 
ata. 

Parágrafo Seguindo 	Ocorrendo cancelamento do preço registrado. ci Fornecedor será coniunicado 
formalmente, através de doeu rnento que será juntado ao processo adiriinistra.tivo da presente Ata, após 
sua ciência. 

Parágrafo Terceiro -- No caso de recusa do Fornecedor em lar ciência da decisão, a comunicaç;ao será 
feita através de pubi[icaão no Diário Oficial do Estedo do Maranhâci, 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 ÓRGÀ() GERENCIIAI)OR, facultando-se à este, neste caso, a aplicação das penalidades 
cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO  
O ORGÃO GERENCIM)OR fará publicar o extrato da presente Ata no Diário Oficial do Estado, após 
sua assinatura, nos termo!, 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° 02/2022 - 
SEGOVÍ11A 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 Quanto Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei n° 8666, de 21 de Junho 
de 1993, a Lei Complementar 123i2006 e o Decreto Estadual n`36. 1 SA, 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 dirirni:r quaisquer dúvidas oriundas do 
presente instrumento. 

13 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 GMEI ES FROTA 
SECRETÁRIA DE ESTADO DE GOVERNO 

\DEMIR ANTON lo A,suadcdeforma digital por 
ADEMIR ANTONIO 

STA N 1C2'U K:00020 '1 
Dado a: 2022.0205 16:52:46 

96040 	 0300 

ADEMIR ANTÔNIO STANICZUK 
MAPA INDÚSTRIA COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS LTDA 



5 
ESTADO IX) MARANIJÍÂO 

SE(]ETkRI A DE ES1'AE)() DE GOVERNO 
1E0]S1ISSÃO SETORIAIL JE)E LJC!TAÇ1 O 

SISTEMA DE REG][s'rRo DE PREÇOS - SRi' 
PREGÀC) ELETRÔNICO " 02/2022 -.- sE(;ov'MA 

ANEXO ÚNIC'[) 

REF.: ATA JJ'E REGISTRO DE PREÇOS 07/2022 

PREGÃO ELETRÔNICo N.° 02/2022 SEGOV/MA 

PROC:ESSO N.° 0227203/202,1 -- CSL/SEGOV/MA 

\TIGE CIA: 12 NIESE:E 

Este docurriente integra a ta. de Regis:ro de Preços na  07/2022,, celerada perante a SECRETARIA 
DE ESTAI)) DE GOVERNO SEG(:V e a Empresa que tiver seus preços registrados, em face à 
realização do PREGÃO ELETRC)NTC() 02i2 022 SEGOV/MA. 

OBJETO; Registro de Preços para evcintua] ou futura contratação de empresa especializada 
no fornecí:rnento e instalação de A cadeni as em praça:; pil:flcas, 'visando atender as demandas 
da Secretaria de Estado do Governo, de acordo com especificaç6es e quantidades estimadas 
no Termo de Referdncta. 

QUADRO 1 - DADOS DA EMPRESA BENEF]FCIÁR[A. 

EMPRESA: MAPA INDÚSTRIA COMÉRCIO DE EOUJPAMENTOS LTDA 

J:15.55 487/0001 79 	 - 	 felel'hne / Fax: (54'i 3519 «'63 / 54) 98409-1 I)6 - 
Endereço 1UA ARTI3MIO STEFANO ZOIIDAN, N° 55 - 	E-mail: nlapa.eqin palranrD( grna: Lcom / 	- 
BAIRRO COPAS VERDES -- ERECHTM/RS -- CEP: 99704-656 	srlemi:r. nutpaequipaime rito )E)gmail.com  

QJJADJRO 2 •-•- MATERIAL REGJ[STRAI)O 

DESCR]IÇÃ() 

\,1ULTI ExEftc.IrADOR com 6 frnçder; - Fortalece 
rlo:iga, e aumenta a flex-hilidede dos membros superioie 

iii feriores. Fabricado com ti bus de aço carbono de ra 
ilírirmo 2' Y2 v 2 mm': 2' x 2 rum; 1' ½ a 3 mm; 1' ½ 
1,50 min; 1' x 1,50 mm ¼ x 3,00; ¼' x 1 ,20; eblongo di 

iínimo 20mm x 48mm x li,20mrr, Bens, redonda ' 
:hapas de aço carbono de no mínimo 9,52 cml; 6,3 5n: n 
1,75mm; 3mir ; 1 ,9Omr:i;. Barra chata 3/16' x 1 ¼': 1/8 
/'. Tubo de aço carbono trefi lado 2' x 5,50 riu 
Ci-1EDULE 80 (6030x4,22). utiliza-se pinos maciços 

odes rolamentados (rolamen:os duplos). tra.Iamonto di 
ruperficie a ba se de fosfato; ps licLLia protetiva de resina :5 
ol,estertermo-endurecivcl colorido cem sistelia di 

:leçosição de pó c[etrsLril 1:0. batente; redondos di 
rorracha fexi cc] (53r,iin x 3ünim. soda rnig, buc¼ 
sc'ei:al, chuinbr,dor puraboul ck rio ininim,: 3/8 , pe rafijso; 
!ineados, arruolas e porcas fixadoras; tampão em ernbutr s 
externo de metal de 2' ¼ com acabamento esférico 
icabamentos mi plástico injetado e/ou emborrachado 
Darrilelo a parede exierTa do de 5kg por disco 
fer ,rcendo  total segurança aos usuários). Tuba único cri 
edição de diIrnetro. eliminando errreridss de solda, as 
eada de mito. Adsivo refletivo restrumlvo 310 cii 

dentificação dos grupas lr,uscLi]ares com haonairca dc 

'[A RESERVADA PAFL'I MEEPP 11 fVIEJ 

Aol WIR 
—'1 	 AN1CI'JlO 	'TOtlO 

srANJkzukn 
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LEI COMPLEMENTAR 1 3/l}6) 

ESQUI DUPLO --Alonga aarticula;õeTs n]ern,ros 
upeiorcs, 	Cintura 	escapular, 	tronco e cintura pélvica 
tabr cado com tubos de aço carbono dc: no mínimo 2' Y2 

2 nari; 1' ¼ x 3mm; 1' ¼ a. 1.50 mm; 1' a. 2.00 mm, Tubo 
le aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCFIEDLLE 8€ 

(60,20x49.22). Meta/ão de no mÍmino 30 rum x 50 mia a. 2 
um, Chapa de aço carbor o de no mínimo 4.75 ator Da:rr 
coto de fixaçíi.o do equipamento e 1,9 mm para chapa dc 

apoio de pe. Barra chuta de no mínimo 116' a. 1 
Jtili ar pinos 	maciços, todcs rolarrientados (rolamentos:  
luplos), 	tratamento 	de 	:;uperficie 	a 	base 	de 	fosfato 

UND 	75 RENOVA R$2.598,00 k$194.850,00 
película protatis'a de resina de poliéster termo-caidurecive 
obtido com sistema de deposição de pó eletrostá:ico 
atentos redondos de borracha f:edvel (53mm a. 30nini) 

solda 	mig, 	bucha acetal, 	chumbador paraboum de no 
ninilio 	30 	x 	2' 	¼, 	parafusos 	zincados 	e 	porcas 

fixa/oras; Tampão embutido interno era plástico injetado 
e 	no 	mínimo 	2' 	/ 	com 	acabamento 	esérico 

acoruipanharido a dimensão externa: do tubo. Acabamentos 
em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo 
lestru/2vo 3M com identificação dos grupo:; masca lares. 

LIVIRE CONCORRÊNCIA  
ESQUI DUPLO - Alonga as articulações dos meTuaros 
supenorcs, 	cintura 	escapular, 	tronco 	cintura pélvica. 
tabrcado com tubos de aço carbono de rio mínimo 2' ¼ x 

2 mm; 1' ¼ a 3 mm; 1' /22 a. 1.50 mm; 1' a. 2,00 mm. Tubo 
de aço carbono trcfilado 2' a. 5,50 rnrrc SCHEDIJLE 80 
(60,30a.49,22). Metalão de no mínimo 30 mmx 50 mmx 2 
rim, Chapa de aço carboro de no nainimo 4.75 ruir Dama 
onto de fiaç/.o do equipamento e 1,9 mm para chapa de 

apoio de pé. Barra chuta de: no mínimo 3/16' a. 	1 
l5liLiar pinos maciços, todcs rnlameirtac.os (rolamentos 
luplos), 	tratamento 	de 	:;uperficie 	a 	base 	der 	fosl'ato 

16 pelicula protetiva de resina de poliéster termo-endurec:ívcl IJND 	11 	 25 RENOVA R2.598,00 R$64.950,00 
colorido com sistema de deposição cio pó eletrostádeo, 
atentes redondos de borracha fieçívl (53nim a. 30mnm), 

solda 	mig, bucha acetal, 	chumbador parabout de rio 
mini -no 	3/8' 	x 	2' 	¼, 	paraflisos 	zincados 	e 	porcas 
fixa/oras; Tampão embutido interno cai plástico injetado 
de 	no 	mínimo 	2' 	/2 	com 	acabamento 	es lírico 
acompanhando a dimensão eterna. cIo tubo. Acabamento, 

na plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivc 
estrutivo 3M com identificação dos grupos musculares 

COTA RESERVADA PARA ME/EPP E ME! (LEI 
COMPLEMENTAR 12306)  
FiJITICO 	MECÂNICO 	INDIVIDUAL 
GALVANIZADO - Fabricado com tubos de aco carbono, 

equipamento tem capacidade para um usuário e suporta 
até 120 kg. Possui película piotetiva de resina de policstei 

23 
ermnoendurecí'el, acabamento erra plástico injetaste S/oU 

IND 	75 RENOVA R$2.341,00 I&$ 175.575,00 
nhorrachado 	e 	adesivo 	refletivo 	destrutivo com 	alta 

fixação, identificando os grupos ruscu:ares e infomianclo 
obre ø LISO e ofabricante. Altura: 1.553mm; Frente: 510 
um; Lateral: 1.333 mm; Peso: 23.5 kg. 

LIVRE CONCORRÊNCIA  
LIPTICO 	MFÂICO 	INDIVIDUAL. 

GALVANIZADO - Fabricado cora tubas de aço carbono, 
equipamento tem capacidade para una usuário e suporta 

até 120 kg. Possui película pioteti a de resina (te poliestor 
ermcendurecí'eI, acabamento corri plástico injetíidc e/ou 

24 eniborrachado 	e 	adesivo refletivo 	destrutivo 	cara 	alta UNI) 	25 RENOVA R$2.34I,00 R$58.525,00 
fixação, identificando os grupos n-uscuares e infonaunclo 
sobre o uso e ofabnicante. Altura: I.5d3nmm; Frente: 510 
um; Lateral: 1.333 mm; Peso: 23.5 kg. 

COTA RESERVADA PARA ME'EPP E 'IEl (LEI 
O.'t41PLEMENTÀR 1231'06)  

,tPC-. REMADA ÇjAL'VANL?,ADO - Fabricado coiri 
uboa 	de aço carbono de ao mínimo2".¼'x 2,Omm; 2" 

34 
,0miu; 	1/2" x 1,SOmm; 1" a I,f0nim. Barra chutes de 

UND 	25 RENOVA R$3.984,00 R$99.600,00 
lo nimimo 3/16 	x 1. ¼ . Chapas de tço carbono de no 
níniaio 	/2/' 	Tom; 	3/16" 	mia; 	Chapa 	14 	(2.Oinm) 	de 
epsura 	Tratamento_de superfície a base defosfato ;  

ADEIOIR 	A,,,,dod, lo,,, 

1 1 	A 	 Si,5 1,, Pc, IDEM 

ANTONIO 	
sTsNeZuKoms2 
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:eI:cula protetiva de resina de potieste: termoendureciel 
:olorido com sistema de deposiçio de pó eletristático, 
solda mig, batentes edcndos do toi-n,clia (52mm x 
34rnm), chuml:,ador paraoout de no míninio 311'. Tamplo 
mbutido interio em plástico rijtado ele no nhlflifli) 2".4" 

:orn acabamento esfiérJeo, parafiia,is ame odo. artuelaz e 
ori:as fixadoras, acabamento em plástico injetado e)u 
mhorrachado Adesivo reflcti'o desiul,vo 3M de alta 

laXaÇãO com identificação dos grupos musculares, 
imistruçóes de utilizacio e ddos da fabricante. A1tua: 
1044 min. Frente: 967 rnrs lateral: 937mm. Arca: 871 
ei2 . Peso: 23 Kg. 
COTA RESERVADA PARA ME/EM` E MEl (LEI 
COMPLEMENTAR 1 23/96) 

/is[OR FOTAL DA PR MEIRA RFI]FÀO 	 F{Sla83.450,00 

NôT 	 DESCRKÃ() -- 	- 	rIJND J QTDF T IARCA/r4ODhiLOj V. UNITÁRIO 	V.TOTAL 

AULTI EXIRCITADOR com 6 t[inçdes - Fcrtalei:e, 
alonga, e aumenta a fiexbilidde dos membros superioles 
e inUenores. Fabricado com riibos de aço carbono de no 
mínimo 2' 	4 ':2 mire 2' :c 2 min; 	' ¼ 3:3 mm; 1' '/. x 
1,52 mm; 1' N 150 mmmi - '/4 e 1,00; 24' x 	1,20: oblongo de 
m mínimo 20mm x 48mn x 1 .2Omm BFrICL recloida 	'. 
Chapas de aço carbrino de no mínimo 9,12nmm; 635ni n; 
.1,75mm; 3nuir; 1 ,9Cmri;. Barra cheta 3/1 2' x 1 1/4:  1/8 	x 
14 ' . 	Tubo 	de 	aço 	carbono 	trefilado 	2' 	x 	5,60 	rm 
SCI-TEDULE 10 (60,30x49,22. Utiliza-si: pinos maciços, 
odos rolameritados (rolamen os duplos 	tratamento de 

superfície a base de losato; película piotc:ivn de resina de 
oliestcrtermoendu - ccivel 	colorido 	com 	sistema 	de 

42 iJeposição 	de 	pá 	e eirjstátwo. 	batente; 	redondos 	de tINO 55 RENOVA 128 3.108,00 	8:8 170940,00 
borracha 	fexi vi:] 	(5 3mmn x 	30niin). 	soida mnig, 	bucha 
acecal, chuinbiidor parabout de rio ininime , 	prraftr:;os 
,inçados, arruelas e porcas fixa doras: tampão em erribut ido 
externo de metal de 2' 	¼ com 	acabamento csférieo, 
acabamentos em plástico injetado e ou emborrachado e 
paralelo a parede exiera do tuoo, (Carga de 6kg per dis o, 
oferecendo iotal segurança aos usuários). Fubo único cm 
redução de diâmetro. eliminando emenclss de se'lda. ria 
pegada de mão. 	Adesivo 	relie:iv) clestnitis o 310 	cm 
identificação 	[os gjpos musculares coo, li)tomarca do 
Convênio. 
COTA RESERVADA PARA ME/EPP E ME! (1E1 
COMPLEMENTAR 123106) 
ESQUI DUPLO 	Alonga as articulações mio:; niembros 
superiores, 	cintura 	escapulam, 	tronco 	e 	cintura pélvica. 
Fabricado corri tuto; de aço carbono de ri, mríiimc 2' 	x 
2 ri ris; 1' 22 x 3 min, 	' 14 x 1.50 nmi; 1' x 2,00 nua. Turio 
[e aço carbono treiilsdc 2' x 5,50 rum SCPEDULE 80 

160 30x49,22). Metalão de ao mínimo 30 mia e 50 mm 	2 
uni,, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 rrIn pira 
:orito de fixação ao eqiupameile' e 1,r min para e aapa de 
apcio de pé. 	barra cliara de rio mínimo 3 16 	,. 1 	'. 
Utilizar pinos maciços, tcdos rolamenlados (rolamentos 
Luplos), 	tratamento 	de 	superficie 	a 	base 	de 	fosfa o; 

56 r,elicula protetiva dc resina de poliéster tcrnmo.endurecí'eI tiNI.) 55 RENOVA 128 2.544,00 	RS 139 92000 
olarido com sistemnia de deposiçio de pó eletrostático. 

bat,:ntes redor dos do t orrac:ho flexível (S3rr;rm a lOnira), 
solda 	mig, 	bucha 	acetal, 	cliumbad:r 	:arahut 	de 	rio 
nímiimo 	318' 	x. 	2' 	ri, 	pareriimsos 	zincado 	e 	porras 
fixadoras; Tarripio crrmbctido interrio em plá'/ico injetado 
te 	no 	mínimc 	2' 	54 	com 	acabamento 	esférico 
acompanhando a climricrtsào externa do tubo .Acahcmenlos 
em plástico inetado e/ou erTibcrraclrad. Adesivo refiet Vi) 

:Lesr:rut:vo 3M corri ir.loritifmm:açio do:; grupos museu ares 
2O'rA RESERVADA PARA ME/Itpl:  E MEI (LEI 

COMPLEMENTAR 1 23/96) 
[LÍPTICO 

GALVANIZADO - Fabricado COm tubos de aço carbo o, 

63 0  UM) 

- 

166 RENOVA ES 2.324,00 	ES 383 460,00  até 120 kg. Possui película pircteiúva d(- resina 	c  r  
errnoendurecí'iel, acabamento core plástico injetado e/riu 
.m]:mrrachado 	e 	adesi vo 	ref clivo 	destrutivo 	com 	alta 

'DEMIR 	4,41,91,1, 

ANTONIO 
;TANIczuK:9N (7169 

196(99 



]ESrÀi)O DO IARJLNII[Ã() 
SECRETAJUA DE ESTADO DE CO\TERNO 

COMISSÃO SETORIAL 
 

D], LICITACÃO 
:ixauào, identificando os grupos musculares e infrmantlo 
;ohr o L.SO e fabricante. Altura: .553mm; Frente: 5 IOrninp 
aterai: .333rrins; Peso: 23.5 kg. 

LF1'RE iCONCORRÊN € IA 
3L[PTICO 	MECÁNIECO 	1NL"Fi/[DUA]. 
;3MVANIZÃ.DO -- Fabricac.o com tubos de ao caii:ori c, 
Ia equmamento tem captieatade para LIII) usuáno e suporta 
até 120 kg. Possui película pmteisa de resina ele poli :;Ier 
ieneioendurcí'iel, acabarrenlo com plástico injetado e/ou 

114 elnbL]yacbado e adesivo refiet:vo destrutivo COW alta 
Ixario, identilicando os grupos musculares e inlorrn:snilii 
sobrt o LSO e lisbricante Altura: .553111m; Frente: 51 Omin; 
eterrii: 1 .S33rrim; Peso: 23,5 kg. 
CCII A RESERVADA PARA ME/li PF E MEl íuiu 
COMPLEMENTAR 1 23/(6) 

AR 1 L1UAS DUPLA CAtVNIZADO - [:ah3aji 
coir tubos de aço carbono de no nifniruo 4" v  3 mm 

3:73 mm; 1.1/2" x  1,50 rim. Chapas de aço carbono coni 
lO minirnc 475 mm. Chuinhador com flarige de IIC 

mínimo 230 nirs x 3 1 1é". corte a laser com pai -aluies :1c 
(j: lo zincados de no rim irno 11'' > 1 1/' c -arrucls 

zincada de io mínimo %''. hastes de lero maciço trefilsele 
íht vil) mínimo %.''. TalTipile enibut-do interno 3ITI p lá;ti: 

1,6 1 njitzrso de rio míni 1110 12" com acabamento eslér: cc 
lJtjlizi_se tratamento de auperftcie a base de fosfal o: 
película pi-ctetbs a de resina de poli5ster temto..enclurecir,'e 
colorido cem sisteria de dposicão de pó eletrosaíticc 
Adc:;i eo refletivo destrutivo de alta tiraçíto CC3 

derti /iCaÇO dos grupos musculares, inIerucões .1: 
ii] i:rrçiio e dados da fabri cante, 
CO'[A RESERVADA PARA MILAi111 F 1  E MEl OJE,1 
COMPLEMENTAR 123/06) 

UNO 	1 	55 	REINOI1A 	1 	R$ 2 324.00 	1 	127.820,00 

UNI) 	1 	55 	 RENOVA 	1 	R$ 2 43.00 	1 	l($ 17.975.00 

\/)IiLí)R TITIAL L'A SEGUb D ii REGIÃO 
	

R5940. 115,00 

V A ]LÁI)R i'Ol'Al. 	 1 1 .623.565,00 

Sio Lunis -- MA. 68 de fevereiro de 2021, 

MARCEIittNDES FROTA 
SECRETÁRIA DE F.ST!DO DE GOVERNO 

ADEMIR ANTONIO 	AssIrradu cio foi ria cliqital por 

A .DEMIR ANTONIO 
TANICLLIIs:..tOCi2O 1 9 

(140 	 DacIoi: :102:132.051553:35-0300 

ADEMIR ANTÔNIIIO STANICZUK 
I[APA 1Ni)1S1R]1\. ( OMIÉR(II() DE 

EQ1J iPA1\'IENI'OS LTDA 
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- ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL DUPLO - Aumenta a mobilidade 
das articulações e cotovelos. Fabricado com tubos de aço carbono de 
no mínimo 3' '/2x2mm;2'x2nim; l'x l,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 rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a 
base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endu- 
recível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda 
mig, chumbador com flange de no mínimo 230rnrn x 3/16', corte a LIIND 165 GENESIS R$1.212,12 R$199.999,80 
laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8 x 1 1/4  e 
arruela zincada de no mínimo 50, hastes de ferro maciço trefilado 
de no mínimo 3/8', parafusos zincados, ai -ruelas e porcas fixadoras. 
Tampão embutido externo em metal de 2' 1/4  e tampão embutido inter- 
no 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  
ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL DUPLO - Aumenta a mobilidade 
das articulações e cotovelos. Fabricado com tubos de aço carbono de 
no mínimo 3'½x2mm;2'x2min;l'xl,SOmm;%xl,20mm.Tubo 
trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de 
rio 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 poliéster termo-endu- 
recível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda 
mig, chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16', corte a 

58 laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e IJND 55 GENESIS R$1.212,12 R$66.666,60 
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' 1/4  e tampão embutido inter- 
no 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. 
COTA RESERVADA PARA ME/EPP E MEl (LEI COMPLE- 
MENTAR 123/06)  
PLACA ORIENTATIVA - Fabricada com tubo de aço carbono de no 
mínimo 3' x 1,50; 2' x 1,50 min, Chapa de aço carbono de no mínimo 
0,90 mm; 4,75 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfa- 
to; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido 

59 com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, parafusos 165 GENESIS R$1.575,75 R$259.998,75 
zincados e ai-ruelas fixadoras, orifícios para a fixação do equipamento 
de no mínimo 37 em abaixo do concreto; Tampão embutido externo 
em metal de 3'. Adesivada frente e verso. 
LIVRE CONCORRÊNCIA  

- PLACA ORIENTAT1VA - 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 fosfa- 
to; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido 
com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, parafusos UND 55 GENESIS R$1.575,74 R$86.665,70 
zincados e arruelas fixadoras, orifícios para a fixação do equipamento 
de no mínimo 37 em abaixo do concreto; Tampão embutido externo 
em metal de 3'. Adesivada frente e verso. 
COTA RESERVADA PARA MEIEPP E MEl (LEI COMPLE- 
MENTAR 123/06)  

- 	 VALOR DA SEGUNDA REGIÃO t$2.339.997,55 
VALOR TOTAL DA PRIMEIRA E SEGUNDA REGIÃO t52.407.297,55 

São Luís-MA, 08 de fevereiro de 2022. MARCELA GALVÃO MENDES FROTA-SECRETÁRIA DE ESTADO DE GOVERNO. ALES-
SANDRO CORREA DE OLIVEIRA-GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  N° 0812022 - CSL/SEGOV/ MF sob o n.°  24.393108/0001-50, situada na Avenida Pedro II, n.° 
MA. PROCESSO N° 0227203/2021 - SEGOV/MA. PREGÃO 03, Centro, São Luís - MA, CEP: 65010-450, órgão da Adminis-
ELETRONICO N° 0212022 - SEGOVÍMA. Pelo presente instru- tração Pública Direta, neste ato representada pela Secretária de Es-
mento, o ESTADO DO MARANHÃO, através da SECRETARIA tudo de Governo a Sra. MARCELA GALVÃO MENDES FROTA, 
DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV/MA, inscrita no CNPJ/ considerando o PREGÃO ELETRÔNICO N° 0212022 - CSL/ 
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SEGOV/MA, para REGISTRO DE PREÇOS, cujo resultado indi-
ca como vencedor a empresa: MAPA INDUSTRIA COMERCIO 
DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ N° 35.855.48710001-79. 
RESOLVE: Registrar os preços dos produtos propostos empre-
sa MAPA INDÚSTRIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
LTDA, CNPJ N° 35.855.48710001-79, localizada na RUA ARTE-
MIO STEFANO ZORDAN, N°55— BAIRRO COPAS VERDES - 
ERECHIM/RS - CEP: 99704-656, representada pelo Sr. ADEMIR 
ANTÔNIO STANICZUK, portadora do RO: 5087685111 e o 
CPF: 000.201.960-40, 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, vi-
sando atender as demandas da Secretaria de Estado do Governo, de 
acordo com especificações e quantidades estimadas no Termo de Re-
ferência do PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2022 - SEGOV/MA, 
que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e 
proposta de preços apresentadas pelas licitantes vencedoras, confor-
me consta nos autos do processo N° 0227203/202 1 - CSL/SEGOV/ 
MA. Parágrafo Segundo - Este instrumento não obriga a contra-
ração, nem mesmo nas quantidades indicadas no ANEXO UNICO 
deste documento, podendo o ORGÃO PARTICIPANTE promover as 
aquisições de acordo com suas necessidades. CLAUSULA 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. CLAUSULA TERCEIRA - DA GERÊNCIA DA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Parágrafo Primeiro - O ge-
renciamento deste instrumento caberá á 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, 
ESPECIFICAÇOES 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 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 Ordem de serviço emitida pelo Órgão Contra-
tante. Parágrafo Segundo - O prazo para o inicio de fornecimento 
dos produtos e prestação de serviços será de acordo com a necessida-
de do órgão participante, contados a partir do recebimento da "Or-
dem de serviço" ou "Nota de Empenho", de acordo com o Termo de 
Referência -ANEXO IDO 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 ORGÃO 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 GERE,  NCIADOR, 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, 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 surpe-
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 ORGÃO GEREN-
CIADOR, facultando-se à este, neste caso, a aplicação das penali-
dades 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 Legis-
lação vigente. CLAUSULA 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 Apostilaniento, a presente Ata de Registro de Pre-
ços, conforme ocaso. Parágrafo Segundo - Integra esta Ata, o Edital 
de PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2022 - SEGOV/MA 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. 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 GALVÃO MEN-
DES FROTA-SECRETÁRIA DE ESTADO DE GOVERNO. ADE-
MIR ANTÔNIO STANICZUK-MAPA INDÚSTRIA COMÉRCIO 
DE EQUIPAMENTOS LTDA. 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2022 - SEGOV/MA 

ANEXO ÚNICO. REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/2022. 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°07/2022, 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. 


