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ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°  10/2022 - CSL/SEGOV/MA 

PROCESSO N° 0227203/2021 - SEGOV/MA 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2022 - 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 GALVAO 
MENDES FROTA, considerando o PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2022 - CSL/SEGOV/MA, para 
REGISTRO DE PREÇOS, cujo resultado indica como vencedor a empresa: SIGMETAL 
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME., CNPJ N° 26.576.22610001-29. 

RESOLVE: 
Registrar 	 os 	preços 	dos 	produtos 	propostos 	pela 	empresa 
SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME., CNPJ N° 26.576.22610001-
29, localizada na RUA DEZESSEIS, N°: 212; BAIRRO: IPANEMA; CEP: 46430-000; MUNICÍPIO: 
GUANAMBIIBA, representada pelo Sr. ALMIR SILVA PINHEIRO JÚNIOR, portadora do RG: 
1514101866 e o CPF: 061.849.705-69, 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 0  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 do processo N° 0227203/202 1 - 
CSL/SEGOV/MA. 
Parágrafo Segundo - Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas 
no ANEXO UNICO 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 GERENCJADOR, 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 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 

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 

LJ'-Çw\. 



AIn.dod. [orma ogital  

SIGMETAL INDUSTRIA E SIGMETALINDrJSTRaAE 

COMERCIO DE MOVEIS 
LTOAr265762260001 29 boo 202202000022 

-030 

ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

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

ANEXO ÚNICO 

REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2022 

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° 10/2022, 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. 

PRESA SIGMETAL INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA —7 
J: 26.576.226/0001-29 

[nder

eço: 
ITelefone / Fax: (77) 998567360 

 RUA DEZESSEIS, N°: 212; BAIRRO: IPANEMA; 
: 46430-000; MUNICÍPIO: GUANAMBI/BA. 

E-mail: sigmetal.gbi@hotmail.com  

QUADRO 2 - MATERIAL REGISTRADO 

PRIMEIRA REGIA() 

V  DESCÇÃO UND QTDE MkRICA/MODELO V. UNITÁRIO V.TOTAL 

MULTI EXERCITADOR COM 6 FUNÇOES - Fortalece, 
alonga, e aumenta a flexibilidade dos membros superiores 

inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no 
mínimo T 72 x2 mm;2'x 2 mm; 1/2 x 3 mm; 1/2 x 1,50 

m; 1 x 1,50 mm 3/4 x 3,00; 14 x 1,20; oblongo de no 
mínimo 20mm x 48mm x 1,20mm. Barra redonda ¼'. 
Chapas de aço carbono de no mínimo 9,52mm; 6,35mm: 

,75mm; 3mm; 1,90mm;. Barra chata 3/16'x 1 ¼'; 1/8' x 
4. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm 

SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Utiliza-se pinos maciços, 
todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de 
superficie a base de fosfato; película protetiva de resina de 

SIGMETAL/AR oliester termo endurecível colorido com sistema de UNE) UND ' LIVRE R$2.933,33 R$219.999,75 
eposição 	de 	p6 	eletrostático, 	batentes 	redondos 	de 
orracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha 
cetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8', parafusos 
meados. arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido 
xtremo de metal de 2' ¼ com acabamento esférico, 
cabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e 

paralelo a parede extrema do tubo. (Carga de 5kg por  
isco, oferecendo total segurança aos usuários). Tubo 

único com redução de diâmetro, eliminando emendas de 
solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M 
com identificação dos grupos musculares com logomarca 
lo Convenio. LIVRE CONCORRENCIA  
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- SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO - Fortalece a  
musculatura dos membros superiores e inferiores, e a 
capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de 
aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 num; 2' x 2 num; 1'' 

3 mm; 1 • V2 x 1,50 mml x 1.50 min: Barra chata de no 
mínimo 2' /z x 1/4;  3/16 x 1 '/4' . Tubo de aço carbono 
refilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mmx 49,22 

m). 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), SIGMETAIJAR 

3 tratamento de 	superfície 	a base 	de 	fosfato; 	película UND 75 LIVRE R$2.000,00 Rã 150.000,00 
rotetiva de resina de poliester termoendurecível colorido 

com sistema de deposição de pQ eletrostático, batentes 
redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, 
humbador parabout de no mínimo 3/8 x 2 Y2, parafusos 
meados, 	bucha 	acetal, 	arruelas 	e 	porcas 	fixadoras; 

Tampão embutido interno em plástico injetado de no 
mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a 
dimensão extrema do tubo. Acabamentos em plástico 
injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 
3M com identificação dos grupos musculares. LIVRE 

ONCOR1.ENCIA  
SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO - Fortalece a 
musculatura dos membros superiores e inferiores, e a 
apacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de 

aço carbono de no mínimo 21/2 x 2 num; 2' x 2 roto; 1' '/ 
:3 mm; I'V2 x 1,50mm Ix 1.50mm: Barra chata de no  

mínimo 2' '/2 x ¼'; 3/16 x 1 ¼'. Tubo de aço carbono 
refilado 2' x 5,50 min SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 
nm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para 
tonto de fixação do equipamento e 2 mm para banco 
estampado com bordas arredondadas. 	Utiliza-se pinos 
maciços, 	todos 	rolamentados 	(rolamentos 	duplos), 
tratamento de 	superficie 	a base de 	fosfato; 	película UND 25 SIGMETAL/AR R$2.000,00 R550.000,00 
)rotetiva de resina de poliester termoendurecivel colorido LIVRE 
com sistema de deposição de pQ eletrostático, batentes 
redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, 
:humbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' Y2, parafusos 
zincados, 	bucha 	acetal, 	arruelas 	e 	porcas 	fixadoras; 
Tampão embutido interno em plástico injetado de no 
mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando 
dimensão extrema do tubo. Acabamentos em plástico 
injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 
M com identificação dos grupos musculares. COTA 

RESERVADA 	PARA 	MEIEPP 	E 	ME! 	(LEI 
COMPLEMENTAR 123/06).  
iLONGADOR COM 3 ALTURAS - Alonga a: 

articulações dos membros superiores, cintura escapular, 
ronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço 

carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' Y2 x 3,75 miro; 2' x 2 
3m; 1 'x 1,50 mm; 3/4 x 1,20 min. 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 
taxação do conjunto do volante. Utiliza pinos maciços, 
tratamento de 	superficie 	a base de 	fosfato; 	película 

rotetiva de resina de poliester termoendurecível colorido SIGMETAL/AR 
5 om 5 sistema de deposição de pfi eletrostático, solda mig IJND ' LIVRE R$1 .160,00 R$87.000,00 

Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', 
orte a laser com parafusos de fixação zincados de no 
nínimo 5/8' x 1 /4  e arruela zincada de no mínimo 5/8', 
astes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8'. 
ampão embutido interno em plástico injetado de no 

nínimo 3 V2 com acabamento esférico acompanhando a 
limensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e 
lorcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo 3M com 
dentificação 	dos 	grupos 	musculares. 	LIVRE 

CONCORRENCIA  
SURF DUPLO - Melhora a flexibilidade e agilidade dos 
nembros inferiores, quadris e região tombar. Fabricado 
om tubos de aço carbono de no mínimo 3' '/2 x 3,75 min; UND 75 

SIGMETAL/AR R$5 18,66 R$38.899,50 
T x 2 num; 1' '/2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mini. Tubo em aço LIVRE 
arbono trefilado SCHEDULE 80 (73 min x 58,98 mm) 

Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para,  
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reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pd. Utilizar 
pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), 
tratamento de 	superfície 	a 	base de 	fosfato; 	película 
)rotetiva de resina de poliester termo-endurecivel colorido 
com sistema de deposição de p0 7 eletrostático, solda mig, 
humbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16', 

corte a laser com parafusos de fixação zincados de no 
mínimo 518' x 1 Y4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', 
3astes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', 

rafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão 

Ènimbutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 'A 
 acabamento esférico acompanhando a dimensão 

externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/o' 
emborrachado. 	Adesivo 	refletivo 	destrutivo 	3M 	cor 
identificação 	dos 	grupos 	musculares. 	LIVRE 
IONCORRENCIA  
2RE5SAO 	DE 	PERNAS 	DUPLO 	- Fortalece 
musculatura das coxas e quadris. Fabricado com tubos de 
iço carbono de no mínimo 4' x 3 min; 3' 1/2x 3,75; 2 x 2 
nm; 2' x 3 mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4 
175 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 min 
)ara banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 
nm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço 
carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 
nm x 49,22 tom). Utiliza- se pinos maciços, todos 
olamentados (rolamentos duplos tratamento de superfície  

't base de fosfato; película protetiva de resina de polieste 
ermo-endurecível colorido com sistema de deposição de SIGMETAL/AR 

9 ,O eletrostático, batentes redondos de borracha flexível TIND 75 LIVRE R$1.466,00 11$109.950,00 
53mm x 30mm), solda mig. Chumbador com flange de no 

mínimo 230 mm x 3/16, corte a laser com parafusos de 
fixação zincados de no Mínima 5/8' x 1 Y.o' e arruela 
Tincada de no mínimo 5/8, hastes de ferro maciço trefilado 
de no mínima 3/8, parafusos zincados, arruelas e porcas 
fixadoras tampão Embutido externo em metal de 2 
Tampo embutido interno cm 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. 
LIVRE CONCORRENCIA  
°RE5SAO 	DE 	PERNAS 	DUPLO 	- 	 Fortalece 
musculatura das coxas e quadris. Fabricado com tubos de 
aço carbono de no mínimo 4 x 3 mm; 3' 1/2x 3,75; 2' x 2 
min; 2' x 3 mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4 
175 min para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm 
Sara banco e encosto com dimensões de 335 min x 315 
nm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço  
carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 
nm x 49,22 imo). Utiliza- se pinos maciços, todos 
olamentados (rolamentos duplos tratamento de superficie 
'o base de fosfato; película protetiva de resina de poliester 
ermo-endurecível colorido com sistema de deposição d 
oO eletrostático, batentes redondos de borracha flexível UND 25 SIGMETAL/AR R$l 46600 R$36 65000 53mm x 30mm), solda mig. Chumbador com flange de no LIVRE 

mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de 
fixação zincados de no Mínima 5/8' x 1 '/' e arruela 
meada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado 

de no mínima 3/8, parafusos zincados, arruelas e porcas 
fixadoras tampão Embutido externo em metal de 2 
Tampo embutido interno cm 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. 
DOTA RESERVADA PARA MEIEPP 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 mínima, 2 x 2 mim: 1' V2 

11 x 3 rim. Barra chata 3/16' x 1 114' Tubo de aço carbono UND 75 SIGMETAL/AR 
R$1.280,00 R$96 000 00 

trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). LIVRE 

Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mrn para ponto 
1e fixação do equipamento e 2 min para banco e encosto  
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com dimensões de 335 min x 315 mm e estampados com 
bordas 	arredondadas. 	Utiliza-se pinos 	maciços, 	todos 
olamentados 	(rolamentos 	duplos), 	tratamento 	d 
uperficie a base de fosfato; película protetiva de resina de 
oliester termo endurecível colorido com sistema de 

deposição de eletrostático, batentes redondos de borracha 
flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout 
te no mínimo 3/8' x 2 Y2', parafusos zincados, bucha  

acetal, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido 
interno 	em plástico injetado de no mínimo 2' com 
acabamento esférico acompanhando a dimensão extrema 
do 	tubo. 	Acabamentos 	em 	plástico 	injetado 	e/ou 
emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, 
eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo 
efletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos 

musculares. LJVRE CONCORRENCIA  
SIMULADOR DE REMO - Fortalece os 	grupos 
musculares e articulares dos braços e costas. Fabricado 
com tubos de aço carbono de no mínima, 2' x 2 mm: 1' V2 

3 mun. Barra chata 3/16' x 1 14 Tubo de aço carbono 
refilado 2' x 5,50 min SCHEDULE 80 (60,30x49,22). 

Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto 
[e fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto 

com dimensões de 335 mmx 315 mm e estampados com 
bordas arredondadas. 	Utiliza-se 	pinos 	maciços, 	todos 
olamentados 	(rolamentos 	duplos), 	tratamento 	d 
uperficie a base de fosfato; película protetiva de resina de 

12 
oliester termo endurecível colorido com sistema de IIND 25 SIGMETAL/AR RSl.280,00 R532.000,00 

deposição de eletrostático, batentes redondos de borracha LIVRE 
flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout 
de no mínimo 3/8' x 2 Y2', parafusos zincados, bucha 
acetal, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido 
interno em plástico injetado de no mínimo 2' com 
acabamento esférico acompanhando a dimensão extrema 
do 	tubo. 	Acabamentos 	em 	plástico 	injetado 	e/ou 
emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, 
eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo 
efletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos 

musculares. COTA RESERVADA PARA MEIEPP E MEl 
LEI COMPLEMENTAR 123/06).  

SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO - Aumenta 
mobilidade 	dos 	membros 	inferiores 	e 	desenvolve 	a 
coordenação 	motora 	e 	capacidade 	eardiorrespiratória 
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' '/ x 2 
nm; 2' x 2 mm; 1 V2 x l.SOmm. Chapas de aço carbono 
de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento 

1,9 mm para chapa de apoio de pd. Tubo em aço carbono 
refilado SCHEDULE 80 (73 miii x 58,98 min). Utilizar SIGMETAL/AR 

13 )iflOs maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), 1 ULND 75 LIVRE R$1.733,00 R$129.975,00 
I) tratamento de superficie a base de fosfato; película  

rotetiva de resina de policster termo-endurecível colorido 
com sistema de deposição de p0 eletrostático, solda mig, 
:humbador parabout de no mínimo 3/8 'x 2 Y2', parafusos 
zincados; 	acabamentos 	em 	plástico 	metade 	e/Ou 
emborrachado. 	Adesivo refletivo destrutivo 	3M com 
identificação 	dos 	grupos 	musculares. 	LIVRE 

- DNCORRENCL&  
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/ x 2 
im; 2' x 2 min; 1' V2 x 1.50mm. Chapas de aço carbono 
e no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento 
1,9 mm para chapa de apoio de pd. Tubo em aço carbono 

refilado SCHEDULE 80 (73 min x 58,98 mm). Utilizar SIGMETAL/AR 
14 pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), 1 UND 25 LIVRE 

R$l .733,00 R$43.325,00 
II) tratamento de superficie a base de fosfato; película 
rotetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido 

com sistema de deposição de p0 eletrostático, solda mig, 
humbador parabout de no mínimo 3/8 'x 2 Y2', parafusos 
meados; 	acabamentos 	em 	plástico 	metade 	e/ou 

emborrachado. 	Adesivo refletivo destrutivo 	3M coo 
identificação 	dos 	grupos 	musculares. 	COTA 
RESERVADA 	PARA 	MEIEPP 	E 	MEl 	(LEI  
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LOTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO - Aumenta a 
mobilidade das articulações e cotovelos. Fabricado com 
tubos de aço carbono de no mínimo 3' V2 x 2 mm; 2 x 2 
rIm: ir  x 1,50 mm; 3/4 X 1,20 mm. Tubo trefilado 

redondo DIN (55 min x 44 mm). Chapas de aço carbono 
e no mínimo 3 min para reforço de estrutura. Utiliza 

pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), 
tratamento 	de 	superfície 	a 	base 	de 	fosfato 	películi 
rotetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido 

com sistema de deposição de p6 eletrostático, solda mig, 

17 
humbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16', 

75 
SIGMETAL/AR 

R$1.106,00 R$82.950,00 orte a laser com parafusos de fixação zincados de no LIVRE 
rsínimo 5/8 x 1 /U 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 V4 e tampão embutido 

interno em plástico injetado de no mínimo 3' Yz', ambos 
om 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 
CONCORRENCIA  

- 'LACA 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 

19 
rotetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido 

75 SIGMETAL/AR R$1.466,00 R$109.950,00 com 19 sistema de deposição de p6 eletrostático, solda LIVRE 
nig, parafusos zincados e arruelas fixadoras, orifícios para 
fixação do equipamento de no mínimo 37 cm abaixo do 

concreto; tampão embutido externo em metal de 3. 
- desivada frente e verso. LIVRE CONCORRENCIA  

VALOR TOTAL RS1.186.699,25 

São Luís - MA, 08 de fevereiro de 2022. 
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MARCELÃÇDES FROTA 	ALMIR SILVA PINHEIRO JÚNIOR 
SECRETÁRIA DE ESTADO DE GOVERNO SIGMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 

LTDA - ME 
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(cinquenta e seis mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta e um cen-
tavos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 
010101—Assembleia Legislativa. Gestão: 00001-Gestão Geral. Fun-
ção: 01 - Legislativa. Subfunção: 031 -Ação Legislativa. Progra-
ma: 0318 - Gestão Legislativa. Natureza de Despesa: 33.90.40.06 
- Locação de software. Ação: 4628 - Atuação Legislativa. Subação: 
0000 10 — Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Informática). 
Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 - Recursos Ordinários do Tesou-
ro. Histórico: Objeto: licença de software e suporte para gravação das 
sessões plenárias da ALEMÃ. Informações Complementares: Saldo 
remanescente de ct para o exercício atual. BASE LEGAL: art. 65, 
§8° da Lei Federal 8.666/93 e Processo Administrativo n° 0051/2022. 
DATA DA ASSINATURA DO APOSTILAMENTO: 08/02/2022. 
ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto—Presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. São Luís—MA, 16 
de fevereiro de 2022. Tarcísio Almeida Araújo— Procurador-Geral da 
ALEMA. Tarcísio Almeida Araújo Procurador - Geral. 

APOSTILA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO 
RESENHA DO SEGUNDO APOSTILAMENTO AO CONTRA-
TO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.° 03312019 -AL. PARTES: 

SSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e 
ANCO DO BRASIL S.A. OBJETO: Emissão da Nota de Empenho 

no 2022NE000007, de 21/01/2022, no valor de R$ 120.000,00 (cento 
e vinte mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Ges-
tora: 010101—Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 - Gestão Geral. 
Função: 01 - Legislativa. Subfunção: 031 - Ação Legislativa. Pro-
grama: 0318 — Gestão Legislativa. Natureza de Despesa: 33.90.40.06 
- Locação de software. Ação: 4628 - Atuação Legislativa. Subação: 
000010 - Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Informática). 
Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 - Recursos Ordinários do Tesouro. 
Histórico: Objeto: licença de software e suporte para gravação das 
sessões plenárias da ALEMÃ. Informações Complementares: Saldo 
remanescente de ct para o exercício atual. BASE LEGAL: art. 65, 
§8° da Lei Federal 8.666/93 e Processo Administrativo no 005/2022. 
DATA DA ASSINATURA DO APOSTILAMENTO: 08/02/2022. 
ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto—Presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. São Luís—MA, 16 
de fevereiro de 2022. Tarcísio Almeida Araújo— Procurador-Geral da 
ALEMA. Tarcísio Almeida Araújo Procurador - Geral. 

ATAS 

SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2022 - CSL/SEGOV/ 
MA. PROCESSO N° 0227203/2021 - SEGOV/MA. PREGÃO 
ELETRÔNICO N° 02/2022 - SEGOV/MA. Pelo presente instru-
mento, 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: 650 10-450, órgão da Administra-
ção Pública Direta, neste ato representada pela Secretária de Estado 
de Governo a Sra. MARCELA GALVÃO MENDES FROTA, consi-
derando o PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2022 - CSL/SEGOV/ 
MA, para REGISTRO DE PREÇOS, cujo resultado indica como 
vencedor a empresa: SIGMETAL INDÚSTRIA E COMERCIO 
DE MÓVEIS LTDA - ME., CNPJ N° 26.576.22610001-29. RE-
SOLVE: Registrar os preços dos produtos propostos pela empresa 
SIGMETAL INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 
- ME., CNPJ N° 26.576.22610001-29, localizada na RUA DEZES-
SEIS, N°: 212; BAIRRO: IPANEMA; CEP: 46430-000; MUNI-
CÍPIO: GUANAMBI/BA, representada pelo Sr. ALMIR SILVA 
PINHEIRO JÚNIOR, portadora do RG: 1514101866 e o CPF: 
061.849.705-69, nas quantidades estimadas, de acordo com a classifi-
cação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no instru-
mento 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 forneci-
mento 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, po-
dendo 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 valida-
de de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação. CLÁU-
SULA TERCEIRA - DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS. Parágrafo Primeiro - O gerenciamento deste instru-
mento caberá à SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. Parágrafo Segundo - A presente Ata de Registro de Pre-
ços 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 represen-
tante legal da empresa, encontram-se elencados no ANEXO UNICO 
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 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 EN-
TREGA. A empresa detentora/consignatária desta Ata de Registro de 
Preços será convocada a firmar contratações de fornecimento, obser-
vadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação 
pertinente. CLAUSULA SÉTIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS. 
Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vi-
gência 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 ultra-
passarão 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 mer-
cado, o ÓRGÃO GERENC1ADOR 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 ór-
gão ou entidade da administração pública. CLÁUSULA 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 ins-
trumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável; e) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, 
na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado. 
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou 1V 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 
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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 ORGÃO 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 as-
sinatura, nos termos da Legislação vigente. CLÁUSULA DÉCIMA 
PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. Parágrafo Primei-
ro - 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 Se- 

gundo - Integra esta Ata, o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO N° 
02/2022 - SEGOV/MA e seus anexos e as propostas das empresas re-
gistradas 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 de-
zembro de 2015 e demais legislações aplicadas à espécie. CLÁUSU-
LA 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 quais-
quer 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 MEN1ES FROTA-SECRETÁRIA DE ESTADO DE 
GOVERNO. ALMIR SILVA PINHEIRO JÚNIOR-SIGMETAL 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME. 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2022 - SEGOV/MA. ANEXO ÚNICO. REF.: ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2022. 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° 10/2022, celebrada perante a SECRETARIA DF-
ESTADO DE GOVERNO - SEGOV e a Empresa que tiver seus preços registrados, em face à realização do PREGÃO ELETRÔNICO 02/202 
- 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: SIQMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME 
CNPJ: 26.576.226/0001-29 	 Telefone / Fax: (77) 998567360 
Endereço: RUA DEZESSEIS, N°: 212; BAIRRO: IPANEMA; CEP: 46430-000; MUNICÍPIO: GUANAMBI/BA. E-mail: siguieta1.gbihotoiail.com  

QUADRO 2— MATERIAL REGISTRADO 

- PRIMEIRA REGIÃO  

No DESCRIÇÃO UND QTDE 
MODELO V. UNITÁRIO V.TOTAL 

MULTI EXERCITADOR COM 6 FUNÇÔES - Fortalece, alon- 
ga, e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferio- 
res. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' '/2 x 
2 mm; 2' x 2 mm; 1' /2 x 3 mm; 1' /2 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 ,2Omm. Barra redonda 1/4'• Chapas de aço carbono de no mí- 
nimo 9,52mm; 6,35mm: 4,75mm; 3mm; 1,90mm;. Barra chata 
3/16' x 1 ¼'; 1/8' x 3/4'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 
mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Utiliza-se pinos maciços, 
todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de super- 
ficie a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester IJND 75 SIGMETAL/ 

R$2.933 33 R$219.999,75 termo endurecível colorido com sistema de UNE) deposição de AR LIVRE 
p6 eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53rnm 
x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no 
mínimo 3/8', parafusos zincados. arruelas e porcas fixadoras; 
tampão em embutido extremo de metal de 2' ¼ com acabamento 
esférico, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e pa- 
ralelo a parede extrema do tubo. (Carga de 5kg por disco, oferecen- 
do total segurança aos usuários). Tubo único com redução de diâ- 
metro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo 
refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares 

- com logomarca do Convenio. LIVRE CONCORRENCIA 
SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO - Fortalece a mus- 
culatura dos membros superiores e inferiores, e a capacidade 
cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no 
mínimo 2' 1/2 x 2 rnm 2' x 2 mm; 1' '/ x3 mm 1 ' V2 x 1,50 SIGMETAL/ 
mml ' x 1.50 mm: Barra chata de no mínimo 2' V2 x ¼'; 3/16 xl UND 

AR LIVRE R$2.000,00 R$l 50.000,00 
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 	1  
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banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos ma- 
ciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de su- 
perficie a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester 
termoendurecível colorido com sistema de deposição de pQ ele- 
trostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), 
solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' Y2, paraflisos 
zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embutido 
interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico 
acompanhando a dimensão extrema do tubo. Acabamentos em plástico 
injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com 

- identificação dos grupos musculares. LIVRE CONCORRENCIA  
SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO - Fortalece a mus- 
culatura dos membros superiores e inferiores, e a capacidade 
cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mí 
nimo 2' 1/2 x 2 min; 2' x 2 min; 1' '/x3 mira; 1 'V2 x 1,50 mml' 
x 1.50 mm: Barra chata de no mínimo 2' '/2 x 1/4;  3/16 xI'/4'. 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 mirri para 
ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado 
com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rola- 
mentados (rolamentos duplos), tratamento de superficie a base de UND 25 SIGMETAL! 	R$2.000,00 R$50.000,00 
fosfato; película protetiva de resina de pohester termoendurecivel AR LIVRE 
colorido com sistema de deposição de pQ eletrostático, batentes re- 
dondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda rnig, chumba- 
dor parabout de no mínimo 3/8' x 2' Y2, parafusos zincados, bucha 
acetal, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em 
plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acom- 
panhando a dimensão extrema do tubo. Acabamentos em plástico 
injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M 
com identificação dos grupos musculares. COTA RESERVADA 
PARA ME1EPP E MEl (LEI COMPLEMENTAR 123/06).  - 

ALONGADOR COM 3 ALTURAS - Alonga as articulações dos 
membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fa- 
bricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 rim; 3' Y2 
x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1 'x 1,50 mm; 3/4 x 1,20 min. 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 taxação do 
conjunto do volante. Utiliza pinos maciços, tratamento de superficie 
a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termoen- SIGMETAL/ 

5 	durecível colorido com 5 sistema de deposição de p6 eletrostático, UND 75 AR LIVRE 	
R$ 1.160,00 R$87.000,00 

solda mig Chumbador com flange de no mínimo 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 50, hastes de ferro maciço 
trefilado de no mínimo 3/8'. Tampão embutido interno em plástico 
injetado de no mínimo 3' V2 com acabamento esférico acompa- 
nhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e 
porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação 

- dos grupos musculares. LIVRE CONCORRENCIA  

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 min; 2' x 2 min; 1' '/2 x 
1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Tubo em aço carbono trefilado SCHE- 
DULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no 
mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 1,90 rum para apoio 
de pd. Utilizar pinos maciços, todos rolainentados (rolamentos 
duplos), tratamento de superficie a base de fosfato; película pro- 
tetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com 	s- SIGMETAL/ 

7 	tema de deposição de p0 7 eletrostático, solda mig, chumbador UND 75 AR LIVRE 	R$5 18,66 R38.899,50 
com flange de no mínimo 230rnm 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', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. 
Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 
'A' 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 CONCORRENCIA  
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- PRE5SAO DE PERNAS DUPLO - Fortalece a musculatura das 
coxas e quadris. Fabricado com tubos de aço carbono de no mí- 
nimo 4' x 3 mm; 3' 112x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; Chapas de 
aço carbono de no mínimo 4 175 mm 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 mm SCHEDULE 80 
(60,30 mm x 49,22 num). Utiliza- se pinos maciços, todos ro- 
lamentados (rolamentos duplos tratamento de superfície a base 
de fosfato; película protetiva de resina de poliester tenno-endu- 
recível colorido com sistema de deposição de p0 eletrostático, UND 75 SIGMETAL/ 

R$1 466 00 R$109 950 00 
batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda AR LIVRE 
rnig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', 
corte a laser com parafusos de fixação zincados de no Mínima 
5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro 
maciço trefilado de no mínima 3/8', parafusos zincados, arruelas 
e porcas fixadoras tampão Embutido externo em metal de 2 ', 
Tampo embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 
Y2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dirnen- 
sâo externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou em- 
borrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação 
dos grupos musculares. LIVRE CONCORRENCIA  
PRESSÃO DE PERNAS DUPLO - Fortalece a musculatura das 
coxas e quadris. Fabricado com tubos de aço carbono de no mi- 
nuno 4' x 3 mm; 3 1/2x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; Chapas de 
aço carbono de no mínimo 4 175 mm 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 mm SCHEDULE 80 
(60,30 mm x 49,22 mm). Utiliza- se pinos maciços, todos ro- 
lamentados (rolamentos duplos tratamento de superficie a base 
de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endu- 
recivel colorido com sistema de deposição de p0 eletrostático. 

10 batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda IJND 25 SIGMETAL/ 
AR LIVRE R$1.466,00 R$36.650,00 

mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', 
corte a laser com parafusos de fixação zincados de no Mínima 
5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 518', hastes de ferro 
maciço trefilado de no mínima 3/8', parafusos zincados, arruelas 
e porcas fixadoras tampão Embutido externo em metal de 2 ', 
Tampo embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 
Y2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimen- 
são externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou em- 
borrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação 
dos grupos musculares. COTA RESERVADA PARA MEIEPP 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 mínima, 2' x 2 mm: 1' V2 x 3 mm. Barra chata 
3/16' x 1 1/4' Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHE- 
DULE 80 (60,30x49,22). Chapas de aço carbono de no mínimo 
4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para ban- 
co e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mni e estampa- 
dos com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos 
rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superficie a 
base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo 

D 75 SIGMETAL/ 
R$1 280 00 R$96 000 00 endurecível colorido com sistema de deposição de eletrostático, AR LIVRE 

batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda 
mig, chumbador parabout de no mínimo 30 x 2 Y2', parafu- 
sos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Tampão 
embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com aca- 
bamento esférico acompanhando a dimensão extrema 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 identifi- 
cação dos grupos musculares. LJVRE CONCORRENCIA  
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- SIMULADOR DE REMO - Fortalece os grupos musculares 

e articulares dos braços e costas. Fabricado com tubos de aço 
carbono de no mínima, 2' x 2 mm: 1' V2 x 3 mm. Barra chata 
3/16'x 1 1/4' Tubo de aço carbono trefilado 2'x 5,50 mm SCHE- 
DULE 80 (60,30x49,22). Chapas de aço carbono de no mínimo 
4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para ban- 
co e encosto com dimensões de 335 mmx 315 mm e estampa- 
dos com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos 
rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superficie a 
base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo SIGMETAL/ 12 endurecível colorido com sistema de deposição de eletrostático, UND 25 LIVRE R$ 1.280,00 R32.000,00 
batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda 
rnig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 Y2', parafu- 
sos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Tampão 
embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com aca- 
bamento esférico acompanhando a dimensão extrema do tubo. 
Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo 
único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, 

tificação dos grupos musculares. COTA RESERVADA PARA 
- MEIEPP E MEl (LEI COMPLEMENTAR 123/06).  

na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com iden- 

SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO Aumenta a mobili- 
dade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora 
e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço car- 
bono de no mínimo 2' '1 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1 ' V2 x 1 .5Omm. 
Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação 
do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pd. Tubo em aço 

13 carbono trefilado SCHEDLJLE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar UND 75 SIGMETAL/ R$l.733,00 R$129.975,00 
pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), 1 NI) trata- AR LIVRE 
mento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de 
poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de 
p0 eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8 
'x 2 Y2', parafusos zincados; acabamentos em plástico metade e/ou 
emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação 
dos grupos musculares. LIVRE CONCORRENCIA  
SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO - Aumenta a mo- 
bilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação mo- 
tora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço 
carbono de no mínimo 2' '/x2mm; 2'x2 mm; I'V2x 1.50mm. 
Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação 
do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pd. Tubo em aço 
carbono trefilado SCHEDLTLE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar SIGMETAL/ 

14 pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), I NI) trata- UND 25 AR LIVRE R$1.733,00 R$43.325,00 
mento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de 
poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de 
p0 eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8 
'x 2 Y2', parafusos zincados: acabamentos em plástico metade e/ou 
emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação 
dos grupos musculares. COTA RESERVADA PARA MEIEPP E 

- MEl (LEI COMPLEMENTAR 123/06).  
ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO - Aumenta a mobi- 
lidade das articulações e cotovelos. Fabricado com tubos de aço 
carbono de no mínimo 3'V2 x 2 mm; 2'x 2 mm: 1'x 1,50 mm; 
3/4 X 1,20 mm. Tubo trefilado redondo D1N (55 mio x 44 mm). 
Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mio para reforço de estru- 
tura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos du- 
plos), tratamento de superfície a base de fosfato película protetiva 
de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de 

17 
deposição de p6 eletrostático, solda mig, chumbador com flange de UNO 75 SIGMETAL/ R$1.106,00 R$82.950,00 
no mínimo 230mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação AR LIVRE 
zincados de no mínimo 5/8'x 1 '/, ' 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'V4 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 com identificação 

- dos grupos musculares. LIVRE CONCORRENCIA  
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- 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 min. Utiliza-se tratamento de super- 
ficie a base de fosfato: película protetiva de resina de poliester SIGMETAL/ 

19 termo-endurecível colorido com 19 sistema de deposição de p6 UND 75 AR LIVRE 
R$1 .466,00 R.109.950,00 

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. LIVRE CONCORRENCIA  

- 	 VALOR TOTAL RS 1.186.699,25 

São Luís-MA, 08 de fevereiro de 2022. MARCELA GALVÃO MENDES FROTA-SECRETÁRIA DE ESTADO DE GOVERNO. ALMIR 
SILVA PINHEIRO JÚ1IOR-SIGMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME. 

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔ- 
NIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES 

PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2021-SARP/MA PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° 202014/2021-SARP[MA ATA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS N° 01612022-SEGEP Pelo presente instrumen-
to, a SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO 
E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - SEGEP/MA, através 
da SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS - 
SARP, órgão instituído pelo Decreto N° 34.711, de 25 de março de 
2019, com sede na Av. Jerônimo de Albuquerque, Edificio Clodomir 
Milet, 40  andar, s/n°, Calhau - São Luis/MA. CEP: 65074-220, dora-
vante denominado Órgão Gerenciador, neste ato representado pelo 
Secretário Adjunto de Registro de Preços, o Sr. DEIMISON NEVES 
DOS SANTOS, , RESOLVE registrar os preços da empresa indicada 
e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcan-
çada e nas quantidades previstas no Edital, sujeitando-se as partes 
às normas estabelecidas na Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 
1993, na Lei Complementar 123/2006, na Lei n° 10.520, de 17 de 
Julho de 2002, na Lei Estadual n° 10.403, de 29 de dezembro de 2015 
e no Decreto Estadual 36.184, de 21 de Setembro de 2020 e demais 
legislações aplicadas à espécie para atender as demandas da Agência 
Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Mara-
nhão —AGERP/MA; Casa Civil - CC/MA; Escola de Governo do 
Estado do Maranhão - EGMA; Fundação de Amparo à Pesquisa 
e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FAPEMA/MA; 
Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia Maranhão - lEMA; 
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográ- 

ficos - IMESCJMA; Instituto de Previdência dos Servidores do 
Estado do Maranhão - IPREVIMA; Instituto de Colonização e 
Terras do Maranhão - ITERMA; Agência Estadual de Mobilida-
de Urbana e Serviços Públicos - MOB/MA; Polícia Civil do Ma-
ranhão - PCMA; Procuradoria Geral do Estado do Maranhão 
- PGE; Polícia Militar do Maranhão - PMMA; Secretaria de Es-
tado de Comunicação - SECOM/MA; Secretaria de Estado da 
Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTIJMA; Secretaria de Esta 
do dos Direitos Humanos e Participação Popular— SEDI-HPOP/ 
MA; Secretaria de Estado de meio Ambiente e Recursos Naturais 
- SEMA; Secretaria de Estado da Mulher - SEMU/MA; Secreta-
ria de Estado de Programas Estratégicos - SEPE/MA; Secreta-
ria de Estado de Turismo - SETURIMA; Secretaria de Estado da 
Segurança Pública - SSPIMA; Secretaria de Transparência e Con-
trole - STC/MA e Universidade Estadual do Maranhão - UEMA. 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, PREÇOS E ESPECIFI-
CAÇÕES Parágrafo Primeiro - A presente Ata tem como objeto o 
Registro de Preços para contratação de empresa especializada na 
execução dos serviços de dedetização/desinfecção e higienização de 
áreas internas/externas - regional São Luís. de interesse do(s) órgão(s) 
participante(s), que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a do-
cumentação e proposta de preços apresentadas pela(s) licitante(s) vence-
dom(s), conforme consta nos autos do Processo Administrativo n° 
202014/2021 - SARP/MA. Parágrafo Segundo - Este instrumento 
não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas na 
Ata de Registro de Preços, podendo o ÓRGÃO PARTICIPANTE 
promover as aquisições de acordo com suas necessidades.Parágrafo 
Terceiro - Os preços registrados, as especificações do objeto, fornece-
dor e demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

EMPRESA: RIOLAVSEC.SERVIÇOS DE HICIENIZAÇÃO E IMPERMEABiLIZAÇÃO DE MÓVEIS LTDA 

CNPJ: N°37.509.784/0001-98 Telefone /Fax: (11)4386-1386 

Endereço: Rua Lino Correia Lima, n°2660, Quadra 094, Planalto, Teresina - P1 
CEP: 65056-045 E-mail: analista l(licitabr.com  

Representante Legal: Pedro Keile Arantes Alves CPF: 889.183.601-00
Carteira de Identidade: 3623896 - SESP/PJ 

Quadro de Especificações 

LOTE CÓDIGO DESCRIÇÃO ÜND. QUANT, 
VALOR VALOR 
UNIT. TOTAL 

Execução dos serviços de controle de animais sinantrópicos, compreenden- 

do os serviços de dedetização/ desinsetização desratização descupinização, 
01 0035739 

controle populacional de aves-pombos e sanitização, desinfecção e higieni- 
1—m 329.642 R$0,36 R$118.671 12 

______  zação de áreas internas/externas - Regional São Luís. 
Execução dos serviços de controle de animais sinantrópicos, compreenden- 

do os serviços de dedetização/ desinsetização, desratização descupinização, 
01.1 0035739 

controle populacional de aves-pombos e sanitização, desinfecção e higie- 
1—m 109.880 R$0,36 R$39.55680 

______  nização de áreas internas/externas - Regional São Luís. (Cota Reservada)  
VALOR TOTAL R$15a227,92 


