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Lei n° 469/2021  
 

Autoriza o Poder Executivo a abrir 

Crédito Adicional Especial no Orçamento de 

2021 e dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PENALVA, ESTADO DO 

MARANHÃO, no uso das atribuições legais e de acordo com as 

disposições contidas no artigo 165, inciso I, parágrafo 1º da 

Constituição Federal. 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e 
II da Constituição, e considerando a necessidade de organização 
do processo de trabalho das equipes que atuam na Atenção 
Primária à Saúde (APS) para incentivo das ações de 
monitoramento, promoção, proteção e apoio ao aleitamento 
materno e à alimentação complementar adequada e saudável, 
com ênfase nas crianças menores de 2 (dois) anos de idade 
CONSIDERANDO a publicação da Portaria Portaria GM/MS N.º 

3.297, de 4 de dezembro de 2020, que institui, em caráter 

excepcional e temporário, o incentivo financeiro de custeio para 

as ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento 

materno e da alimentação complementar adequada e saudável 

para crianças menores de 2 (dois) anos de idade no âmbito da 

Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB), na Atenção 

Primária à Saúde. 
 

FAÇO SABER que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu RONILDO 

CAMPOS SILVA sanciono e promulgo a seguinte lei: 
 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional 

especial no valor de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), destinados 

ao custeio de despesas com a manutenção da Portaria GM/MS N.º 

3.297, de 4 de dezembro de 2020, detalhada conforme 

classificação funcional e estrutura programática a seguir 
 

ÓRGÃO:  02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

FUNCIONAL PROGRAMATICA 

FUNÇAO: 10 

SUBFUNÇÃO: 301 

PROGRAMA: 0005 

PROJETO/ATIVIDADE: 2105 

10.301.0005.2105.0000 – IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA 

ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA A SAÚDE. 

3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 

.......................................R$   20.000,00 

3.3.90.36.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA 

..............R$ 10.000,00 

3.3.90.39.00 – OUTROS SEVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 

.... R$ 10.000,00 

4 – DESPESAS DE CAPITAL 

4 – INVESTIMENTOS  

4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 

.............R$ 20.000,00 
 

Art. 2º - A Cobertura do Crédito Especial a que se refere o artigo 

anterior se fará através da anulação parcial de valor constante nas 

dotações abaixo: 
 

PODER – 02 – PODER EXECUTIVO 

ÓRGÃO – 14 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 

UNIDADE - 00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 10.304.0034.2086.0000 

4 – DESPESAS DE CAPITAL  

4 – INVESTIMENTOS 

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente ..............R$ 

60.000,00 
 

Art. 3º - Fica incluso o presente crédito adicional especial na Lei 

Municipal nº 456/2020, que dispõe sobre as Diretrizes 

Orçamentárias para o exercício de 2021, na Lei Municipal nº 

421/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município e na 

Lei Municipal nº 458/2020, que estima a receita e fixa a despesa 

para o exercício de 2021. 
 

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete da Prefeitura Municipal de Penalva (MA), 13 de 

dezembro de 2021. 

 

 

RONILDO CAMPOS SILVA  

PREFEITO MUNICIPAL 
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LEI Nº 470/2021               PENALVA-MA, 13 DE DEZEMBRO DE 2021 

  

Que Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o                                                                                                   

exercício de 2022 e dá outras providências. 

     

 O Prefeito Municipal de Penalva, Estado do 

Maranhão, no uso de suas atribuições legais. 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu 

RONILDO CAMPOS SILVA SANCIONO E PROMULGO a seguinte Lei:  

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de 

Penalva para o exercício de 2022, compreendendo os Orçamentos 

Fiscal e da Seguridade Social. 

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do 

município de Penalva para o exercício de 2022, compreendendo os 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.  

Art. 2º A Receita total, decorrente da arrecadação 

de tributos e outras receitas correntes e de capital, previstas na 

legislação vigente, estimada em R$ 176.289.354,28 (cento e 

setenta e seis milhões duzentos e oitenta e nove mil trezentos e 

cinquenta e quatro reais e vinte o oito centavos ), a preços de 

junho de 2020. 

Art. 3º A Despesa total, no mesmo valor da Receita 

Total, é fixada:  

I - no Orçamento Fiscal, em R$ R$ 176.289.354,28 

(cento e setenta e seis milhões duzentos e oitenta e nove mil 

trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte o oito centavos ) 

Art. 4º Observada a programação constante do 

Anexo II, a despesa apresenta, respectivamente, por Órgão. 

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a:  

I - abrir créditos adicionais suplementares até o 

limite dos recursos transferidos pela União e Estado, à conta de 

convênios, contratos, acordos, ajustes e outras transferências;  

II - abrir créditos adicionais suplementares até o 

limite do valor consignado sob a denominação de Reserva de 

Contingência;  

III - abrir créditos adicionais suplementares, 

mediante a utilização dos recursos previstos nos incisos I, II e III do 

§ 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, 

até o limite de 100% (cem por cento) do total da despesa fixada 

nesta Lei 

IV - as fontes de recursos, categorias econômicas, 

os grupos de natureza de despesa, as modalidades de aplicação e 

os identificadores de uso, aprovados nesta Lei e em seus créditos 

adicionais, poderão ser alterados, incluídos e excluídos, para 

atender às necessidades de execução, em conformidade com o art. 

22 da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2022;  

V - abrir créditos adicionais suplementares de 

forma automática, em manutenção e desenvolvimento do ensino, 

para cumprimento do percentual mínimo de aplicação dos recursos 

estabelecidos no art. 220 da Constituição do Estado, quando 

ocorrer superávit das receitas estimadas nesta Lei;  

VI - abrir créditos adicionais suplementares de 

forma automática, destinados às ações e serviços públicos de 

saúde, para cumprimento do percentual mínimo de aplicação de 

recursos estabelecidos na Emenda Constitucional nº 29, de 13 de 

setembro de 2000; 

 Parágrafo único. Os recursos consignados à conta 

da Reserva de Contingência, previstos nesta Lei, deverão ser 

utilizados conforme disposto no art. 5º inciso III alínea “b” da Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.  

Art. 6º Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro 

de 2022. 

 

 

RONILDO CAMPOS SILVA 

Prefeito Municipal 
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Lei N° 471 / 2021 

 
Dispõe sobre Plano Plurianual – PPA 2022-
2025 para o Município de PENALVA, e 
estabelece outras providências.   

 
O Prefeito Municipal de Penalva, Estado do Maranhão, no uso de 
suas atribuições legais. 
  
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu RONILDO 
CAMPOS SILVA 

 
SANCIONO E PROMULGO a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Esta Lei Institui o Plano Plurianual – PPA, para o 

quadriênio 2022-2025, em cumprimento ao disposto do art. 165, § 
1º, da CF/1988, estabelecendo para o período os programas com 
seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a 
serem aplicados em despesas correntes, de capital e outras delas 
decorrentes e despesa de duração continuada, na forma dos 
ANEXOS I, II, III, IV e V. 

 
 Art. 2º O Plano Plurianual 2022-2025 reflete as políticas 

públicas e organiza a atuação governamental, estruturado em 
Programas e ações orientados para a consecução dos objetivos 
estratégicos. 

 
 § 1º Os Programas representam elementos de integração 

entre o Plano e o Orçamento. 
 
 § 2º As ações orçamentárias correspondem aos projetos, 

atividades e operações especiais constantes dos orçamentos 
anuais.  

 
 § 3º As ações orçamentárias serão discriminadas 

exclusivamente nas leis orçamentárias anuais. 
 
Art. 3º A exclusão de programas constantes desta Lei, bem 

como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder 
Executivo, através de Projeto de Lei. 

 
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir 

ou excluir indicadores e respectivas metas do Plano Plurianual, 
desde que estas modificações contribuam para a realização dos 
objetivos do Programa. 

 
Art. 5º A inclusão, exclusão ou alterações de ações 

orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por 
intermédio da lei orçamentária anual ou seus créditos adicionais 
suplementares e especiais por meio de ato próprio, apropriando-
se aos programas as modificações consequentes. 

 

Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste 
artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas 
orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor 
ou com outras modificações efetivas na Lei Orçamentária Anual e 
na Lei das Diretrizes Orçamentárias. 

Art. 6º O Poder Executivo, para compatibilizar as 
alterações promovidas pelas Leis Orçamentárias Anuais e suas 
alterações, bem com mudanças econômicas e sociais, fica 
autorizado a: 

I – Alterar o valor global do Programa e Ações (incluir, 
excluir ou alterar                      iniciativas orçamentárias e seus 
respectivos atributos); 

II – Adequar metas fiscais de iniciativa orçamentária para 
compatibilizá-las com alterações de recursos efetivadas pelas leis 
orçamentárias; 

III – Incluir, excluir ou alterar no orçamento iniciativas 
decorrentes de aprovação de operações de crédito, necessários à 
execução dos programas, financiados, tendo como limite o valor 
empréstimo e respectiva contrapartida. 

 
Art. 7º Cabe a Secretária Municipal de Administração e 

Planejamento - SEMAP estabelecer normas complementares de 
gestão, monitoramento e avaliação do PPA 2022-2025. 

 
Art. 8º As estimativas de recursos dos Programas e Ações 

constantes dos Anexos desta Lei são referenciais e foram 
estimadas e fixadas de modo a conferir consistência ao Plano 
Plurianual, não se constituindo em limites à programação das 
receitas e despesas expressas nas Leis Orçamentárias anuais. 

 
Parágrafo único. A Lei Diretrizes Orçamentárias 

estabelecerá as metas e prioridades para cada ano, promovendo 
os ajustes eventualmente necessários ao Plano Plurianual. 

 
Art. 9º Os procedimentos orçamentários anuais 

constituem atualizações automáticas do Plano Plurianual. 
 
Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado por ato próprio, 

a atualizar pelo índice inflacionário anual (IGPM, INPC, IPCA ou 
outro que venha substituí-los) o valor estimado das receitas e 
despesas no PPA 2022-2025. 

 
Art. 11. Esta Lei entrará em vigor em 01 janeiro de 2022, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
 
Penalva – MA, em 13 de dezembro de 2021. 
 
 

RONILDO CAMPOS SILVA 
Prefeito Municipal  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA/MA 

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 011/202-PMM  

(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 20/2021-SEMAD) 

A Prefeitura Municipal de Penalva/MA torna público que aderiu à Ata de Registro de Preços n° 011/2021, decorrente do Pregão Presencial nº 

004/2021/SRP/CCL, objeto do Processo Administrativo n° 007/2021, realizado pela Prefeitura Municipal de Morros/MA, em que foram 

registrados os preços da empresa M DOS M D ARAÚJO, inscrita no CNPJ sob o nº  01.485.345/0001-45, com sede na Avenida Lourenço Vieira 

da Silva, nº 06, Conjunto Ilha Bela, Jardim São Cristovão, São Luís/MA, CEP: 65.055-310, cujo objeto é a aquisição de materiais permanentes, 

referente aos itens abaixo relacionados, que ora aderimos: 

LOTE I - MATERIAL PERMANENTE 

AMPLA PARTICIPAÇÃO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA/ 

MODELO 

UND QTD VALOR 

UNITARIO 

VALOR  

TOTAL 

02 Armário confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012, 

predominantemente em chapa #26. Dimensões de 1600 x 800 x 

400 mm (A x L x P), cor cinza cristal e acabamento texturizado, 

constituído de 02 portas com pivotamento lateral a direita, cada 

porta com 2 dobradiças internas e dotadas de reforço interno tipo 

ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando 

maior resistência. Possuir 03 prateleiras reforçadas com 03 dobras 

na parte frontal e traseira (minimizando arestas cortantes) e com 

duas dobras nas laterais, reguláveis através de cremalheiras 

fixadas nas laterais do armário. Em conformidade com a NR 24, 

cada porta deverá oferecer dois sistemas de ventilação de furos 

com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no 

interior do armário. Cada armário deverá ter um porta etiqueta 

que permite a colocação da etiqueta pela parte interna da porta e 

estampado na própria porta em baixo relevo, o que proporciona 

maior segurança contra avarias e acidentes, as medidas do porta-

etiqueta devem ser de aproximadamente 80 mm x 37 mm. Não 

serão permitidas distorções, amassamentos na fabricação ou 

aproveitamento de chapas por meio de emendas. Imperfeições e 

respingos de soldas deverão ser eliminados. O armário deverá ser 

fornecido desmontando, cada armário formado por duas laterais, 

dois painéis de fundo, uma travessa estabilizadora 

superior/inferior, dois tampos superior/inferior, quatro prateleiras, 

que serão encaixados obrigatoriamente por sistema de garras e 

parafusos. É obrigatório a disponibilização de manual técnico e 

vídeo que ilustrem e demonstrem a montagem. Para garantir 

todas as características solicitadas devem ser apresentados junto à 

proposta de preços os seguintes laudos:   

W3 

AML 408 

UND 16 1.011,89 16.190,24 

CPL – COMISSÃO DE LICITÇÃO PREFEITURA 
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03 Armário confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012, 

predominantemente em chapa #26. Dimensões de 1900 x 800 x 

400 mm (A x L x P), cor cinza cristal e acabamento texturizado, 

constituído de 02 portas com pivotamento lateral a direita, cada 

porta com 3 dobradiças internas e dotadas de reforço interno tipo 

ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando 

maior resistência. Possuir 04 prateleiras reforçadas com 03 dobras 

na parte frontal e traseira com duas dobras nas laterais, reguláveis 

através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário. Em 

conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer dois 

sistemas de ventilação de furos com a finalidade de proporcionar 

melhor circulação de ar no interior do armário.   

W3 

AML 409 

UND 16 1.218,37 19.493,92 

04 Armário alto com 3 prateleiras sendo 1 fixa, medindo 

aproximadamente: 1600mm x 800mm x 420 (AxLxP). 

Confeccionado em madeira MDP (Médium DensityParticleboard) 

de no mínimo  15 mm de espessura respectivamente produzida 

com partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina 

sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor 

e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de 

prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, 

formando com ela um corpo único e inseparável com 

profundidade 800 mm para tampo, com acabamento em fita de 

borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. 

Corpo: Costa, bases e laterais confeccionado em madeira MDP 

(Médium DensityParticleboard) com no mínimo 15 mm de 

espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras 

selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se 

consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com 

filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o 

filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo 

único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 

1,00mm de espessura em todas as extremidades. Prateleiras 

reguláveis: Com 02 prateleiras móveis, confeccionado em madeira 

MDP (Médium DensityParticleboard) de no mínimo 15 mm de 

espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras 

selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se 

consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com 

filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o 

filme se fundir a madeira aglomerada, formando um corpo único e 

inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de 

espessura em todas as extremidades. As prateleiras devem 

suportes de nylon com 20 mm de diâmetro insertadas no topo das 

mesmas para encaixe em parafuso a ser fixado na lateral do 

armário criando assim uma fixação rígida e travando a prateleira 

conferindo resistência ao conjunto. Prateleira fixa: Para armário 

alto, 01 prateleira fixa central confeccionada com as mesmas 

características das reguláveis. Todas as peças metálicas do 

conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com 

resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 

GEBB WORK 

NEW CITY  

0316 

 

UND 6 790,54 4.743,24 
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de 50/60 micra de espessura. Todo sistema de fixação feita através 

de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de 

fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em 

MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. 

Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes 

sem causar dano ao mesmo.   

05 Bebedouro tipo torre (de coluna) com capacidade para garrafão de 

20 (vinte) litros; tensão de alimentação de 220V; 02 (duas) 

torneiras (água natural e gelada); sistema de refrigeração por 

compressor com uso de gás ecológico (R134a); termostato externo 

para controle da temperatura da água gelada; medidas 

aproximadas: largura: 316mm, altura 980mm, profundidade 

335mm; gabinete com proteção UV; aprovado pelo Inmetro; cor 

branca; Garantia contra defeito de fabricação mínima de 12 (doze) 

meses.    

IBBL 

GNF2000 

UND 22 818,44 18.005,68 

06 Bebedouro industrial em aço inox, com capacidade para 200 litros 

em conformidade com a norma ABNT NBR 1636/2013. Deverá 

possuir 04 torneiras, reservatório interno em polipropileno 

atóxico, controle de temperatura. O produto deverá presentar 

ainda, gás ecológico R134A que não prejudica o meio ambiente. 

Aparador de água tipo frontal em chapa de aço inox com ralo 

sifonado. Garantia mínima de 12 (doze) meses.   

KARINA 

K200 

UND 30 3.236,57 97.097,10 

07 Bebedouro industrial em aço inox, com capacidade para 100 litros 

em conformidade com a norma ABNT NBR 1636/2013. Deverá 

possuir 03 torneiras, reservatório interno em polipropileno 

atóxico, controle de temperatura. O produto deverá presentar 

ainda, gás ecológico R134A que não prejudica o meio ambiente. 

Aparador de água tipo frontal em chapa de aço inox com ralo 

sifonado. Garantia mínima de 12 (doze) meses.   

KARINA 

K100 

UND 30 2.748,30 82.449,00 

08 Bebedouro industrial em aço inox, com capacidade para 50 litros 

em Deverá possuir 02 torneiras, reservatório interno em 

polipropileno atóxico, controle de temperatura. O produto deverá 

presentar ainda, gás ecológico R134A que não prejudica o meio 

ambiente. Aparador de água tipo frontal em chapa de aço inox.   

KNOX 

KF05 

UND 41 2.394,88 98.190,08 

09 Cadeira fixa sem braço, tipo secretária espaldar baixo, com assento 

e encosto acolchoado. Estrutura com 04 pés fabricada em tubos de 

aço carbono tipo ABNT 1008/1020, tratamento de toda a 

superfície metálica em nanotecnologia com revestimento 

eletrostático em epóxi pó. Fixação do encosto à base por meio de 

tubo industrial tipo ABNT 1008/1020 com espessura mínima de 

1,9mm coberto por sanfona fabricada em termoplástico de 

engenharia (copolímero de polipropileno). Assento com dimensões 

mínimas: 420mm X 379mm, fabricado a partir de lâminas de 

eucalipto e pinnus espessura mínima de 10mm, sendo fixada 01 

espuma injetada ergonômica e flexível à base de poliuretano (PU) 

com densidade de 45kg/m³, conjunto revestido em tecido na cor 

PLAXMETAL 

OPERATIVA 

PLUS60017 

UND 26 236,23 6.141,98 
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preta. Encosto fabricado em estrutura injetada em copolímero de 

polipropileno, reforçada com fibra de vidro, dimensões mínimas: 

360mm X 270mm, acabamento em blindagem termoplástica 

injetada em polipropileno, proporcionando encaixe à estrutura e 

dispensando parafuso, com espuma injetada ergonômica e flexível 

à base de poliuretano (PU) com densidade de 45kg/m³, conjunto 

revestido em tecido na cor preta. A proponente deverá apresentar 

junto à proposta de preços: ficha técnicacom descrição de todas as 

especificações, imagem do produto e comprovação de que o bem 

ofertado encontra-se em conformidade com a Norma 

Regulamentadora de Ergonomia MTB/NR17, através de laudo 

emitido por profissional especialista em ergonomia certificado pela 

ABERGO, a fim de facilitar a análise pelo setor demandante. 

10 Cadeira fixa sem braço, espaldar baixo, com assento e encosto 

produzidos em termoplástico de engenharia (Copolímero de 

Polipropileno), fabricado pelo processo de injeção e moldado 

anatomicamente com acabamento texturizado. Estrutura 

composta de tubos de aço 1010/1020, sendo os pés e suportes do 

assento e encosto fabricados em tubo redondo de diâmetro 22 

mm, com 1,2 mm de espessura, soldados através do processo de 

soldagem MIG, formando um conjunto estrutural empilhável. Para 

dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés, a estrutura recebe 

ponteiras plásticas injetadas em termoplástico de engenharia Toda 

a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície 

metálica em nanotecnologia e revestimento eletroestático epóxi 

em pó na cor preta.  Assento com dimensões aproximadas de 465 

mm (largura) x 415 mm (profundidade) apresentando em suas 

extremidades cantos arredondados, unido à estrutura por meio de 

encaixe das torres presentes no assento quando acopladas à 

estrutura, fixados por 4 parafusos para plástico com dimensões de 

5x35 mm. Encosto com dimensões aproximadas de 460 mm 

(largura) x 335 mm (altura) apresentando em suas extremidades 

cantos arredondados, unido à estrutura por dupla cavidade na 

parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. 

O travamento do encosto se dá por dois pinos fixadores, injetados 

em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) 

fabricados pelo processo de injeção. Esse fixador segue a cor do 

encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O 

encosto possui furos que facilitam a transferência térmica. A 

proponente deverá apresentar junto à proposta de preços: ficha 

técnica com descrição de todas as especificações, imagem do 

produto e comprovação de que o bem ofertado encontra-se em 

conformidade com a Norma Regulamentadora de Ergonomia 

MTB/NR17, através de laudo emitido por profissional especialista 

em ergonomia certificado pela ABERGO, a fim de facilitar a análise 

pelo setor demandante.  

PLAXMETAL 

ERGOPLAX  

SLIM 

UND 67 190,00 12.730,00 

11 Cadeira fixa com braço corsa, tipo executiva espaldar baixo, com 

assento e encosto acolchoado. Estrutura com 04 pés fabricada em 

PLAXMETAL 

OPERATIVA PLUS 

UND. 37 553,38 20.475,06 
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tubos de aço carbono tipo ABNT 1008/1020, tratamento de toda a 

superfície metálica em nanotecnologia com revestimento 

eletrostático em epóxi pó. Fixação do encosto à base por meio de 

lâmina fabricada em chapa de aço ABNT1008/1020 com espessura 

mínima de 6,35mm coberto por sanfona fabricada em 

termoplástico de engenharia (copolímero de polipropileno). 

Assento com dimensões mínimas: 480mm X 455mm, fabricado a 

partir de lâminas de eucalipto e pinnus espessura mínima de 

14mm, sendo fixada 01 espuma injetada ergonômica e flexível à 

base de poliuretano (PU) com densidade de 45kg/m³, conjunto 

revestido em tecido na cor preta. Encosto fabricado em estrutura 

injetada em copolímero de polipropileno, reforçada com fibra de 

vidro, dimensões mínimas: 420mm X 380mm, acabamento em 

blindagem termoplástica injetada em polipropileno, 

proporcionando encaixe à estrutura e dispensando o uso de 

parafusos, com espuma injetada ergonômica e flexível à base de 

poliuretano (PU) com densidade de 45kg/m³, conjunto revestido 

em tecido na cor preta. A proponente deverá apresentar junto à 

proposta de preços: ficha técnicacom descrição de todas as 

especificações, imagem do produto e comprovação de que o bem 

ofertado encontra-se em conformidade com a Norma 

Regulamentadora de Ergonomia MTB/NR17, através de laudo 

emitido por profissional especialista em ergonomia certificado pela 

ABERGO, a fim de facilitar a análise pelo setor demandante.   

60015 

12 Cadeira giratória com braço regulável, tipo executiva, espaldar 

baixo, com assento e encosto acolchoado. Regulagem de altura 

por meio de coluna a gás. Base constituída com 5 pás de apoio, 

fabricada em chapa de aço carbono ABNT 1008/1020 com 

espessura mínima de 1,5mm. Deverá apresentar mecanismo que 

permita regulagem de altura do assento e reclinação do encosto, 

com alavanca para o travamento da reclinação do encosto, 

variação mínima de reclinagem de 73° a 104º, tratamento de toda 

a superfície metálica em nanotecnologia com revestimento 

eletrostático em epóxi pó. Assento com dimensões mínimas: 

480mm X 455mm, fabricado a partir de lâminas de eucalipto e 

pinnus espessura mínima de 14mm, sendo fixada 01 espuma 

injetada ergonômica e flexível à base de poliuretano (PU) com 

densidade de 45kg/m³, conjunto revestido em tecido na cor preta. 

Encosto fabricado em estrutura injetada em copolímero de 

polipropileno, reforçada com fibra de vidro, dimensões mínimas: 

420mm X 379mm, acabamento em blindagem termoplástica 

injetada em polipropileno, proporcionando encaixe à estrutura e 

dispensando o uso de parafusos, com espuma injetada flexível à 

base de poliuretano ergonômica, com densidade de 45kg/m³. A 

proponente deverá apresentar junto à proposta de preços: ficha 

técnicacom descrição de todas as especificações, imagem do 

produto e comprovação de que o bem ofertado encontra-se em 

conformidade com a Norma Regulamentadora de Ergonomia 

MTB/NR17, através de laudo emitido por profissional especialista 

PLAXMETAL 

OPERATIVA PLUS 

60003 

UND. 26 585,93 15.234,18 
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em ergonomia certificado pela ABERGO, a fim de facilitar a análise 

pelo setor demandante.  

13 Cadeira monobloco em plástico, tipo poltrona com braças, 

fabricada em polipropileno, na cor branca, tamanho aproximado: 

720mm X 530mm X 535mm, Produto aditivado com anti - UV, ou 

seja, resistente aos raios solares e de fácil limpeza. Possuir 

certificação do Inmetro. O produto deverá suportar no mínimo 

150kg, resistente e empilhável.   

TRAMONTINA 

IGUAPE 

UND 67 94,00 6.298,00 

14 Cadeira monobloco em plástico sem braços, fabricada em 

polipropileno, na cor branca, tamanho aproximado: 890mm X 

440mm X 520mm, Produto aditivado com anti - UV, ou seja, 

resistente aos raios solares e de fácil limpeza. Possuir certificação 

do Inmetro. O produto deverá suportar no mínimo 150kg, 

resistente e empilhável.   

TRAMONTINA 

ATLANTIDA 

UND 82 64,17 5.261,94 

15 Cadeira giratória com braço regulável, tipo presidente, espaldar 

alto, com assento e encosto acolchoado. Regulagem de altura por 

meio de coluna a gás. Base constituída com 5 pás de apoio, 

fabricada em chapa de aço carbono ABNT 1008/1020 com 

espessura mínima de 1,5mm, diâmetro de 660mm, tratamento de 

toda a superfície metálica em nanotecnologia com revestimento 

eletrostático em epóxi pó. Deverá apresentar mecanismo que 

permita regulagem de altura do assento e reclinação do encosto, 

com alavanca para o travamento da reclinação do encosto, 

variação mínima de reclinagem de 73° a 104º. Assento com 

dimensões mínimas: 480mm X 455mm, fabricado a partir de 

polipropileno com fibra de vidro em sua estrutura, sendo fixada 01 

espuma injetada ergonômica e flexível à base de poliuretano (PU) 

com densidade de 50kg/m³, conjunto revestido em tecido na cor 

preta. Encosto fabricado em estrutura injetada em copolímero de 

polipropileno, reforçada com fibra de vidro, dimensões mínimas: 

470 mm X 620 mm, acabamento em blindagem termoplástica 

injetada em polipropileno, proporcionando encaixe à estrutura e 

dispensando o uso de parafusos, com espuma injetada flexível à 

base de poliuretano ergonômica, com densidade mínima de 

45kg/m³, conjunto revestido em tecido na cor preta. A proponente 

deverá apresentar junto à proposta de preços: ficha técnica do 

produto com descrição de todas as especificações, imagem do 

produto e comprovação de que o bem ofertado encontrase em 

conformidade com a Norma Regulamentadora de Ergonomia 

MTB/NR17, através de laudo emitido por profissional especialista 

em ergonomia certificado pela ABERGO, a fim de facilitar a análise 

pelo setor demandante 

PLAXMETAL 

PREMIUM 53636 

UND 9 1.497,38 13.476,42 

16 Cadeira giratória com braço regulável, tipo secretária espaldar 

baixo, com assento e encosto acolchoado. Regulagem de altura 

por meio de coluna a gás. Base constituída com 5 pás de apoio, 

fabricada em chapa de aço carbono ABNT 1008/1020 com 

espessura mínima de 1,5mm, tratamento de toda a superfície 

PLAXMETAL 

OPERATIVA PLUS 

SLIM 60006 

UND 22 520,83 11.458,26 
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metálica em nanotecnologia com revestimento eletrostático em 

epóxi pó. Assento com dimensões mínimas: 420mm X 379mm, 

fabricado a partir de lâminas de eucalipto e pinnus espessura 

mínima de 10mm, sendo fixada 01 espuma injetada ergonômica e 

flexível à base de poliuretano (PU) com densidade de 45kg/m³, 

conjunto revestido em tecido na cor preta. Encosto fabricado em 

estrutura injetada em copolímero de polipropileno, reforçada com 

fibra de vidro, dimensões mínimas: 360mm X 270mm, acabamento 

em blindagem de termoplástica injetada em polipropileno, 

proporcionando encaixe à estrutura e dispensando o uso de 

parafusos, com espuma injetada flexível à base de poliuretano 

ergonômica, com densidade de 45kg/m³.A proponente deverá 

apresentar junto à proposta de preços: ficha técnicacom descrição 

de todas as especificações, imagem do produto e comprovação de 

que o bem ofertado encontra-se em conformidade com a Norma 

Regulamentadora de Ergonomia MTB/NR17, através de laudo 

emitido por profissional especialista em ergonomia certificado pela 

ABERGO, a fim de facilitar a análise pelo setor demandante.  

17 Cafeteira Elétrica Doméstica. Com filtro permanente; potência 

mínima de 600W; jarra de aço escovado ou aço inox, com 

capacidade total de no mínimo 1,5L; mínimo de 25 xícaras de café; 

dosador de pó; placa de aquecimento, produto deverá ser 

fornecido com o novo padrão de plugue conforme normas 

vigentes da ABNT; tensão 220 Volts. Garantia mínima de 1 ano, 

com assistência técnica prestada em São Luís/MA. Embalagem 

com dados de identificação do produto e marca do fabricante.   

MONDIAL 

DOLCE AROME 

C-37JI30X 

UND 15 333,89 5.008,35 

18 Caixa de som amplificada, potência de 100W RMS, com no mínimo 

04 canais. Deverá possuir no mínimo 04 entradas tipo P10 para 

microfone, 02 entradas P10 guitar, 01 P10 órgão/teclado, 01 

auxiliar RCA e saída lineout/AC. Sistema acústico composto por 01 

altofalante de 12'' e 01 tweeter piezo elétrico. Deverá ser 

compatível com bluetooth e SD CARD. Acompanha controle 

remoto.   

LL AUDIO 

LL400 BT 

 

UND 15 2.418,13 36.271,95 

19 Caixa térmica 140 L – fabricada em polietileno de alto impacto; 

Possui isolamento térmico em espuma de poliuretano; Possui 

tampa articulada com 3 dobradiças; Possui 4 porta copos na 

tampa, possui dreno e alças laterais para facilitar o transporte, 

dimensões externas aproximadas: altura 48cm, largura: 107,5cm, 

profundidade: 47,5cm   

COLEMAN 

150QT 

UND 15 1.399,73 20.995,95 
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20 Cadeira universitária (azul) para adulto com prancheta. Encosto: 

fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo 

suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal 

de até 90°. O encosto deverá possuir respiradores tipo furos, na 

quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 

04(quatro) fileiras. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. 

Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na 

estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno 

aditivado. Medidas mínimas: largura 460 mm, altura 250 mm no 

eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm. Assento: 

fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo 

suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de 

queda. Deverá possuir respiradores, na quantidade de 08(oito) por 

fileira, e possuindo no mínimo 01(uma) fileira. Distância entre os 

furos de no mínimo 40 mm. Moldado com contornos ergonômicos 

para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na 

estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além 

da colocação de 06 (seis) parafusos tipo AA cabeça chata e 04 

(quatro) rebites de alumínio, o que permite uma super resistência 

quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Medidas 

mínimas: largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura 

de 5 mm. Pranchetas: confeccionadas em polipropileno na mesma 

cor dos assentos e encostos, porta caneta na horizontal e vertical. 

Fixada à estrutura através de parafusos de aço com arruelas de 

pressão. Medidas mínimas: largura 340 mm e 560 mm de 

profundidade. Estrutura: única com braços fixos para fixação da 

prancheta, e toda montada através de solda MIG. Estrutura de 

encosto em tubo oblongo chapa ≠16 (1,50mm) e do assento em 

tubo oblongo 30x16mm em chapa ≠16 (1,50mm) de espessura, 

com formato trapezoidal. Possui 02(duas) travas superiores na 

transversal das laterais, evitando a abertura da estrutura por 

movimento rígido. A trava frontal inferior é em forma de ½ 

trapezóico, para evitar o contato com as pernas do usuário. A 

parte estrutural da prancheta é feita com 02 (dois) pedestais 

soldados na vertical em 90° na lateral, e 01(um) frontal soldado a 

65° na diagonal, com 01(um) suporte para porta sacolas ou bolsas. 

Porta livros: em aramado de ¼ liso perfilado maciço em número de 

07 (sete), soldados individualmente com solda MIG, e anteparo na 

parte posterior. Todo material em aço é soldado com solda 

eletrônica MIG, e recebe pré-tratamento de desengraxamento, 

decapagem e fosfotização, preparando a superfície para receber a 

pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição 

eletrostática com polimerização em estufa. (Variação máxima de 

5% nas medidas para mais ou para menos) 

MOBILIAR 

PREM078 

UND 250 301,00 225.750,00 

21 Conjunto do professor composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) 

cadeira. Mesa individual medindo 1200 X 600 X 750, com tampo 

confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média 

densidade (MDP) com 15 mm de espessura. Acabamento em 

ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). 

MOBILIAR 

LE0012 

UND 75 795,00 59.625,00 
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O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 

1 mm. Os pés metálicos são compostos por tubo 20x40x1.2 mm 

soldados entre si sendo que o superior e inferior de forma 

horizontal e duas colunas em forma vertical formando um espaço 

central para um encaixe central para painel em (MDP) com 15 mm 

de espessura. Todos os aços são fina frio SAE1008. Pintura 

eletrostática em epóxi, espessura mínima de 40 mícrons. Nivelador 

de polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através 

de rosca 1/4. Painel Frontal em MDP 15 mm, todos revestidos com 

laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. 

Sistema de fixação (montagem) é feita através de parafusos em 

rosca soberba facilitando a montagem do mesmo. Todas as 

extremidades com acabamentos com ponteiras em polipropileno 

injetado na cor do produto. Cadeira individual empilhável com 

assento e encosto em polipropileno injetado, assento e encosto 

produzidos em termoplástico de engenharia (Copolímero de 

Polipropileno), fabricado pelo processo de injeção e moldado 

anatomicamente com acabamento texturizado. Estrutura 

composta de tubos de aço 1010/1020, sendo os pés e suportes do 

assento e encosto fabricados em tubo redondo de diâmetro 22 

mm, com 1,2 mm de espessura, soldados através do processo de 

soldagem MIG, formando um conjunto estrutural empilhável. Para 

dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés, a estrutura recebe 

ponteiras plásticas injetadas em termoplástico de engenharia Toda 

a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície 

metálica em nanotecnologia e revestimento eletroestático epóxi 

em pó na cor preta.  Assento com dimensões aproximadas de 465 

mm (largura) x 415 mm (profundidade) apresentando em suas 

extremidades cantos arredondados, unido à estrutura por meio de 

encaixe das torres presentes no assento quando acopladas à 

estrutura, fixados por 4 parafusos para plástico com dimensões de 

5x35 mm. Encosto com dimensões aproximadas de 460 mm 

(largura) x 335 mm (altura) apresentando em suas extremidades 

cantos arredondados, unido à estrutura por dupla cavidade na 

parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. 

O travamento do encosto se dá por dois pinos fixadores, injetados 

em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) 

fabricados pelo processo de injeção. Esse fixador segue a cor do 

encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O 

encosto possui furos que facilitam a transferência térmica. 

22 Conjunto com 08 Cadeiras para refeitório, com assento e encosto 

manufaturados em polipropileno copolímero injetado em alta 

pressão, com nervurações que melhoram seu desempenho 

mecânico. Assento de formato semicircular, no conceito mocho, 

com diâmetro mínimo de 415 mm. Encosto com formato 

arredondado na borda superior, com dimensionais mínimos de 510 

mm de extensão vertical x 450 mm de largura do encosto. O 

encosto deverá possuir cavidade para alojamento de dispositivos 

metálicos em forma de cunha, que melhoram a estruturação do 

FRISOKAR 

LUNA 

CJ 11 1.630,00 17.930,00 
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encosto. Estrutura fixa 04 pés, com interligação entre pernas 

efetuada por barras chatas de aço carbono. Estrutura formada por 

dois dispositivos dobrados em dobradeira automatizada com 

formato de "U", produzida em tubo de seção cilíndrica, com 

diâmetro mínimo de 22,23 x 1,20 mm. Fixação do assento à 

estrutura por parafusos tipo AA. Tratamento de superfície da 

estrutura fixa por pintura à pó, pelo processo de deposição 

eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, 

estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterior secagem em 

estufa à 250 ºC.   

24 Escada em alumínio tipo abrir/fechar com no mínimo 08 degraus, 

pés com base emborrachada antiderrapantes. Dimensão 

aproximada 174,8 cm (altura).   

ALUMASA 

15752 

UND 15 344,12 5.161,80 

25 Escada de dois degraus com estrutura tubular em aço inox, deverá 

possuir piso emborrachado. Pés com ponteiras plásticas 

antiderrapante.   

MODELO MÓVEIS 

MM-87 

UND 15 274,36 4.115,40 

26 Espremedor de frutas, com rotação mínima de 1500 rpm corpo 

construído em aço inox, acompanha tampa em alumínio, jarra e 

peneira deverão ser constituídos em polipropileno; 220V.   

SPOLU 

SPL-005 

UND 15 525,48 7.882,20 

27 Estante de aço com 6 prateleiras, com dimensões aproximadas 

1850 (A) x 925 (L) x 300mm (P). Todos os componentes da estante 

devem ser confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, 

sendo colunas em chapa #20 (0,91mm) e prateleira chapa #26 

(0,46mm). A estante deve se constituir de 4 colunas com seção em 

L, espessura de 0,91 mm (#20), abas 30x30 mm perfuradas em 

passo de 50 mm para ajuste de altura das prateleiras, 6 prateleiras 

removíveis, possibilitando a regulagem de altura, com espessura 

de 0,45 mm (#26), 1 reforço ômega com 8 dobras unido por solda 

ponto na parte inferior central no sentido longitudinal de cada 

prateleira, a parte frontal e posterior de cada prateleira deverá 

conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco 

de acidentes, minimizando as arestas cortantes. Sistema de 

tratamento antiferruginoso por meio de túneis a spray, pintura em 

equipamentos contínuos do tipo Corona, tinta pó híbrida (Epóxi-

poliéster) com acabamento texturizado com camada média 

mínima de 50 mícrons. Polimerização em estufas com a peça 

alcançando mínimo de 200º C por um período de 10 minutos ou 

mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior 

aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do 

produto. Para garantir todas as características solicitadas devem 

ser apresentados junto à proposta de preços os seguintes laudos: 

Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de 

resistência a névoa salina, mínimo 500 horas conforme NBR ABNT 

8094:1983; Laudo emitido por laboratório de resistência por 

dureza a lápis com resultado mínimo de 6H conforme ASTM D 

3359:2009; Laudo emitido por laboratório de resistência à 

corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado 

W3 

EDR 300/100 

UND 13 423,17 5.501,21 



Página 15 de 
3 

Quarta-feira, 29 de dezembro de 2021 Ano I / Edição nº  77 

 

www.penalva.ma.gov.br Conforme a Lei Municipal n°462 de 01 de março de 2021 

 

www.penalva.ma.gov.br 

 

 

mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983; Laudo emitido por 

laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme 

Norma JIS Z 2801:2010. 

28 Estante de aço com 5 prateleiras, desmontável, com dimensões 

aproximadas 1760 (A) x 925 (L) x 270mm (P). Todos os 

componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de 

aço SAE 1008 a 1012, Sistema de tratamento anti-ferruginoso por 

meio de túneis a spray, pintura em equipamentos contínuos do 

tipo Corona, tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) com acabamento 

texturizado com camada média mínima de 50 mícrons. 

Polimerização em estufas com a peça alcançando mínimo de 200º 

C por um período de 10 minutos ou mais, garantindo assim a 

polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao 

desgaste do acabamento final do produto.  

W3 

ESUE 270/30 

UND 32 395,27 12.648,64 

29 Fogão industrial a gás 02 (duas) bocas, tipo baixa pressão, 

desmontável, produzido em aço-carbono com acabamento em 

pintura epóxi. Deverá possuir 02 queimadores simples com 

diâmetro de no mínimo 120mm, pés fixos com sapatas plásticas. O 

produto deverá ser fabricado em perfil de no mínimo 5cm, grelhas 

tipo removíveis 33X33cm. Registros tipo industrial com estágios 

contínuos; deverá possuir bandeja coletora para gordura. Medidas 

aproximadas: 870mm X 735mm x 490 mm (AxLxP).   

PROGÁS 

PMS-200 

UND 9 1.134,66 10.211,94 

30 Fogão industrial a gás 02 (duas) bocas, com forno, tipo baixa 

pressão, desmontável, produzido em aço-carbono com 

acabamento em pintura epóxi. Deverá possuir 02 queimadores 

simples com diâmetro de no mínimo 120mm, pés fixos com 

sapatas plásticas. O produto deverá ser fabricado em perfil de no 

mínimo 5cm, grelhas tipo removíveis 33X33cm. Registros tipo 

industrial com estágios contínuos; deverá possuir bandeja coletora 

para gordura. Medidas aproximadas: 870mm X 735mm x 490 mm 

(AxLxP). Forno com estrutura em aço e isolamento térmico, 

pintura epóxi, visor em vidro temperado, fundo com acabamento 

esmaltado; Medidas internas aproximadas: 260mm X 500mm X 

470mm (AxLxP).   

PROGAS 

PMS-200F 

UND 12 1.427,63 17.131,56 

31 Fogão industrial a gás 04 (quatro) bocas, tipo baixa pressão, 

desmontável, produzido em aço-carbono com acabamento em 

PROGÁS UND 9 1.436,93 12.932,37 
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pintura epóxi. Deverá possuir 04 queimadores simples com chama 

dupla com diâmetro de no mínimo 120mm, pés fixos com sapatas 

plásticas. O produto deverá ser fabricado em perfil de no mínimo 

5cm, grelhas tipo removíveis 33X33cm. Registros tipo industrial 

com estágios contínuos; deverá possuir bandeja coletora para 

gordura. Medidas aproximadas: 880mm X 735mm x 810 mm 

(AxLxP).  

PMS-400 

32 Fogão industrial a gás 04 (quatro) bocas com forno, tipo baixa 

pressão, desmontável, produzido em aço-carbono com 

acabamento em pintura epóxi. Deverá possuir 04 queimadores 

simples com chama dupla com diâmetro de no mínimo 120mm, 

pés fixos com sapatas plásticas. O produto deverá ser fabricado em 

perfil de no mínimo 5cm, grelhas tipo removíveis 33X33cm. 

Registros tipo industrial com estágios contínuos; deverá possuir 

bandeja coletora para gordura. Medidas aproximadas: 880mm X 

735mm x 810 mm (AxLxP). Forno com estrutura em aço e 

isolamento térmico, pintura epóxi, visor em vidro temperado, 

fundo com acabamento esmaltado; Medidas internas 

aproximadas: 260mm X 500mm X 650mm (AxLxP).   

PROGÁS 

PMS-400F 

UND 12 1.877,77 22.533,24 

33 Fogão industrial a gás 06 (seis) bocas, tipo baixa pressão, 

desmontável, produzido em aço-carbono com acabamento em 

pintura epóxi. Deverá possuir 06 queimadores simples com chama 

dupla com diâmetro de no mínimo 120mm, pés fixos com sapatas 

plásticas. O produto deverá ser fabricado em perfil de no mínimo 

5cm, grelhas tipo removíveis 33X33cm. Registros tipo industrial 

com estágios contínuos; deverá possuir bandeja coletora para 

gordura. Medidas aproximadas: 880mm X 1080mm x 810 mm 

(AxLxP).   

PROGÁS 

PMS-600 

UND 9 2.219,10 19.971,90 

34 Fragmentadora de papel com capacidade mínima para até 05 

folhas simultaneamente, permite fragmentação de cartões, cesto 

com capacidade mínima para 10 litros. Nível de segurança P-4, 

220V.   

MULTILASER 

OF006 

UND 12 595,23 7.142,76 

35 Freezer horizontal, com duas tampas cegas, capacidade líquida 

mínima de 540L. Deverá possuir a função refrigerador. Gabinete 

interno em aço prépintado, gaxeta removível. Deverá possuir 

dobradiças reforçadas, dreno frontal para facilitar o degelo. Gás 

refrigerante R134. O produto deverá possuir puxador ergonômico 

com fechadura, cor branca.   

METALFRIO 

DA550 

UND 15 3.306,00 49.590,00 

36 Frigobar com capacidade mínima de 117 litros. Cor: branca. Com 

congelador, regulador de temperatura, porta reversível; 

prateleiras; cesto, gaveta e porta latas; eficiência energética – 

classe A. Tensão/ voltagem: 220v ou bivolt.  garantia mínima de: 1 

ano.   

CONSUL 

CRC12CB 

UND 9 1.542,95 13.886,55 

37 Furadeira de impacto 220V, com potência nominal absorvida de 

650W. Deverá apresentar o número de rotações em vazio, 1ª 

BOSH UND 7 450,14 3.150,98 
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velocidade de 0 – 3.150rpm. Diâmetro de perfurações: Alvenaria 

15mm; concreto 13mm, Aço 10mm, Madeira 25mm. O produto 

deverá acompanhar um punho auxiliar, chave de mandril e 

limitador de profundidade.   

GSB 13R 

38 Garrafão térmico com capacidade mínima para 5 litros, com 

isolamento térmico em PU. Bocal direcionador com corta pingo. 

Deverá possuir alça ergonômica para facilitar o transporte.   

TERMOLAR 

SUPERTERMO 

UND 15 86,49 1.297,35 

39 Refrigerador duplex tipo frostfree com capacidade total de no 

mínimo 339 litros. Classificação energética tipo A. Deverá possuir 

compartimento extra frio, pés niveladores, controle de 

temperatura. Cor branca. 220V   

CONSUL 

CRM39AB 

UND 24 3.644,87 87.476,88 

40 Kit digital completo composto por antena parabólica century, 

receptor midiabox, LNBF e cabo coaxial com no mínimo 15 metros.   

CENTURY 

1249718683 

UND 22 1.284,40 28.256,80 

41 Liquidificador em aço inox com capacidade para 04L, com rotação 

mínima de 3500 rpm. Potência do Motor: 0,5CV; Frequência: 60Hz; 

Tensão: 220V; Dimensões aproximadas: 655 mm x 290mm x 

280mm (AxLxP). o Copo deverá possuir alças laterais para facilitar 

o manuseio.  

SKYMSEN 

LS-04MB-N 

UND 10 1.356,94 13.569,40 

42 Cadeira fixa tipo longarina com capacidade para 03 lugares, sem 

braço, espaldar baixo, com assento e encosto produzidos em 

termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), 

fabricado pelo processo de injeção e moldado anatomicamente 

com acabamento texturizado. Estrutura em tubo industrial tipo 

ABNT 1008/1020 com as dimensões de 60x40 mm e espessura de 

1,2 mm, nas suas extremidades, possuem 2 (duas) luvas 

conificadas de 30x60 mm e espessura de 1,9 mm para que se 

unam ao apoio vertical. Possuem 2 (dois) suportes para cada 

assento produzidos em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020 

nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 

mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). 

Deverá possuir ainda, 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em 

termoplástico de engenharia. Os pés se unem à travessa por meio 

de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 

com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às 

travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG).Assento com 

dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm 

(profundidade) apresentando em suas extremidades cantos 

arredondados. Encosto com dimensões aproximadas de 460 mm 

(largura) x 335 mm (altura) apresentando em suas extremidades 

cantos arredondados, unido à estrutura por dupla cavidade na 

parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. 

O travamento do encosto se dá por dois pinos fixadores, injetados 

em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) 

fabricados pelo processo de injeção. Esse fixador segue a cor do 

encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O 

PLAXMETAL 

ERGOPLAX 

UND 26 666,85 17.338,10 
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encosto possui furos que facilitam a transferência térmica. A 

proponente deverá apresentar junto à sua proposta de preços 

ficha técnicacom descrição de todas as especificações, imagem do 

produto e comprovação de que o bem ofertado encontra-se em 

conformidade com a Norma Regulamentadora de Ergonomia 

MTB/NR17, através de laudo emitido por profissional especialista 

em ergonomia certificado pela ABERGO, a fim de facilitar a análise 

pelo setor demandante.    

43 Mesa para computador tipo pé painel, medindo 1350mm X 

600mmX750m (LXPXA), tampoconfeccionado em fibra de madeira 

aglomerada de média densidade (MDP) com 15 mm de espessura. 

Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de 

baixa pressão (BP). O tampo é encabeçamento em todos os topos 

com fita borda PVC 1 mm. Painéis laterais em MDP 15 mm. 

Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de 

baixa pressão (BP). Encabeçamento nas laterais com fita borda PVC 

0,45mm. Painel Frontal em MDP 15 mm, todos revestidos com 

laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. 

Sistema de fixação (montagem) é feita através de encaixes e do 

sitemaminifix, facilitando a montagem e desmontagem da mesma 

sem danificar o produto. Sapata de encaixe em polipropileno 

injetado fixada com pino metálico.   

GEBB WORK 

NEW CITY  

0313 

UND 45 424,10 19.084,50 

44 Mesa Retangular com 02 gavetas, estrutura metálica medindo: 

1200mm X 600mm X 750mm (LXPXA). Tampoconfeccionado em 

fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 15 

mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado 

melamínico de baixa pressão (BP). O tampo é encabeçamento em 

todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Os pés metálicos são 

compostos por tubo 20x40x1.2 mm soldados entre si sendo que o 

superior e inferior de forma horizontal e duas colunas em forma 

vertical formando um espaço central para um encaixe central para 

painel em (MDP) com 15 mm de espessura. Todos os aços são fina 

frio SAE1008. Pintura eletrostática em epóxi, espessura mínima de 

40 mícrons. Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica 

com regulagem através de rosca 1/4. Painel Frontal em MDP 15 

mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão 

(BP) em ambas as faces. Sistema de fixação (montagem) é feita 

através de parafusos em rosca soberba facilitando a montagem do 

mesmo. Todas as extremidades com acabamentos com ponteiras 

em polipropileno injetado na cor do produto. O produto deverá 

possuir duas gavetas com travessas superioresconfeccionado em 

fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 15 

mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado 

melamínico de baixa pressão (BP). Corpo e Gavetas em MDP 15 

mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita 

borda PVC 0,45mm. Frentes em MDP 15 mm de espessura, 

encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 0,45 mm. 

Todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão (BP) 

GEBB WORK 

NEW CITY 

 0330 

UND 28 571,05 15.989,40 
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em ambas as faces. Gavetas com Fundo em HDF 3 mm revestido 

em uma face e dotadas de corrediças em aço estampado com 

roletes em nylon, sistema de freio que delimita a abertura da 

gaveta, com capacidade de carga de até 10 Kg em cada gaveta. 

Travamento na primeira gaveta. Puxador alça em polipropileno 

injetado com acabamento em prata crome. O mesmo é fixado nas 

mesas através de parafusos e cantoneiras para maior segurança.  

45 Mesa em “L” tipo Pé Painel com 02 gavetas, medindo 1350mm X 

600mm X 750mm (LXPXA), tamposconfeccionados em fibra de 

madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 15 mm de 

espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado 

melamínico de baixa pressão (BP). O tampo é encabeçamento em 

todos os topos com fita borda PVC 1 mm. A mesa é composta por 

02 tampos assim formando um “L” e os mesmos sendo fixado a 

partir de uma chapa metálica 60x40x2,25mm. Coluna de canto em 

tubo quadrado em aço 1 ½” x 1,06mm de espessura. Pintura 

eletrostática em epóxi de espessura mínima de 40 microns. Painéis 

laterais em MDP 15 mm. Acabamento em ambas as faces, com 

laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nas 

laterais com fita borda PVC 0,45mm. Painel Frontal em MDP 15 

mm, todos revestidos com laminado melaminico de baixa pressão 

(BP) em ambas as faces. Sistema de fixação (montagem) é feita 

através de encaixes e do sitemaminifix, facilitando a montagem e 

desmontagem da mesma sem danificar o produto. Sapata de 

encaixe em polipropileno injetado fixada com pino metálico. O 

produto deverá possuir duas gavetas com travessas superiores 

confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média 

densidade (MDP) com 15 mm de espessura. Acabamento em 

ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). 

Corpo e Gavetas em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento 

nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45mm. Frentes em MDP 

15 mm de espessura, encabeçamento em todos os topos com fita 

borda PVC 0,45 mm. Todos revestidos com laminado melaminico 

de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Gavetas com Fundo em 

HDF 3 mm revestido em uma face e dotadas de corrediças em aço 

estampado com roletes em nylon, sistema de freio que delimita a 

abertura da gaveta, com capacidade de carga de até 10 Kg em cada 

gaveta. Travamento na primeira gaveta. Puxador alça em 

polipropileno injetado com acabamento em prata crome. O 

mesmo é fixado nas mesas através de parafusos e cantoneiras para 

maior segurança   

GEBB WORK 

NEW CITY  

0327 

UND 27 754,27 20.365,29 

46 Mesa em “L” Pé Metálico, medindo: 1350mm X 600mm X 750mm  

(LXPXA), tampos confeccionados em fibra de madeira aglomerada 

de média densidade (MDP) com 15 mm de espessura. Acabamento 

em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão 

(BP). O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda 

PVC 1 mm. A mesa é composta por 02 tampos assim formando um 

“L” e os mesmos sendo fixado a partir de uma chapa metálica 

GEBB WORK 

NEW CITY  

0332 

UND 5 716,14 3.580,70 
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60x40x2,25mm. Coluna de canto em tubo quadrado em aço 1 ½” x 

1,06mm de espessura. Pintura eletrostática em epóxi de espessura 

mínima de 40 microns. Os pés metálicos são compostos por tubo 

20x40x1.2 mm soldados entre si sendo que o superior e inferior de 

forma horizontal e duas colunas em forma vertical formando um 

espaço central para um encaixe central para painel em (MDP) com 

15 mm de espessura. Todos os aços são fina frio SAE1008. Pintura 

eletrostática em epóxi, espessura mínima de 40 mícrons. Nivelador 

de polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através 

de rosca 1/4. Painel Frontal em MDP 15 mm, todos revestidos com 

laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. 

Sistema de fixação (montagem) é feita através de parafusos em 

rosca soberba facilitando a montagem do mesmo. Todas as 

extremidades com acabamentos com ponteiras em polipropileno 

injetado na cor do produto.  

47 Armário  Baixo,  medindo  800mm  X 420mm X  750mm 

(LXPXA),tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada de 

média densidade (MDP) com 15 mm de espessura. Acabamento 

em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão 

(BP). O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda 

PVC 0,45 mm. Corpo em MDP 15 mm de espessura, 

encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45mm, 

Portas em MDP 15 mm de espessura, em todos os topos com fita 

borda PVC 0,45mm, todos revestidos com laminado melamínico de 

baixa pressão (BP) em ambas as faces. Fundo em HDF 3mm 

revestido em uma face. Portas dotadas de dobradiças caneco Ø35 

em aço estampado com abertura de 90°, contendo 04 dobradiças, 

02 em cada portas, fechadura com travamento na porta direita e 

sendo travada a porta esquerda simultaneamente. Puxador alça 

em polipropileno injetado com acabamento em prata crome. 

Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica 

com regulagem para o móvel. Composto por prateleira interna, 

sendo 01 prateleira móvel com possibilidade de regulagem.   

GEBB WORK 

NEW CITY  

0318 

UND 25 404,57 10.114,25 

48 Mesa de reunião retangular medindo: 2000mm X 900mm X 

745mm (LXPXA), tampo confeccionado em fibra de madeira 

aglomerada de média densidade (MDP) com 40 mm de espessura. 

Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de 

baixa pressão (BP). O mesmo é produzido com sistema de 

engrossuramento com pinos em aço zincado 35 mm (compr.) x 1 

mm (esp.) para fixação das travessas. O tampo é encabeçamento 

em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Em seu tampo 

contém uma caixa de tomadas confeccionada em termoplástico 

ABS (antichamas), com acabamento fosco. Possui 01 tampa 

basculante. A caixa contém 04 pontos para rede elétrica, 03 pontos 

com suportes para RJ45 ou RJ11, 02 pontos para HDMI ou USB, 

todos os pontos sem conectores. Painéis laterais em MDP 25 mm. 

Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de 

baixa pressão (BP). Encabeçamento em todos os topos com fita 

GEBB WORK 

START 

SAT2190 

UND 5 1.084,44 5.422,20 
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borda PVC 0,45mm. Painel Frontal duplo em MDP 15 mm, todos 

revestidos com laminado melamínico de baixa pressão (BP) em 

ambas as faces. Encabeçamento nos topos aparentes com fita 

borda PVC 0,45mm. Sistema de fixação (montagem) é feita através 

de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a 

montagem e desmontagem da mesma sem danificar o produto. 

Conjunto de bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado 

e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. 

49 Mesa reunião retangular com acabamento oval, medindo 1600mm 

X 1100mm X 740mm (LXPXA): tampo confeccionado em fibra de 

madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 25 mm de 

espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado 

melamínico de baixa pressão (BP). O tampo é encabeçamento em 

todos os topos com fita borda PVC 2 mm. Painéis laterais em MDP 

25 mm. Acabamento em ambas as faces, com laminado 

melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nas laterais 

com fita borda PVC 0,45mm. Painel Frontal em MDP 15 mm, 

encabeçamento nos topos aparentes com fita borda 0,45mm, 

todos revestidos com laminado melaminico de baixa pressão (BP) 

em ambas as faces. Produto dotado de painel frontal duplo. 

Sistema de fixação (montagem) é feita através de bucha e parafuso 

com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da 

mesma sem danificar o produto. Conjunto de bucha e sapata 

niveladora em polipropileno injetado e haste metálica com 

regulagem através de rosca 5/16.   

GEBB WORK 

LEXUS – LEX1611 

UND 5 872,39 4.361,95 

51 Mesa monobloco, formato quadrada fabricada em polipropileno 

na cor branca, com dimensões mínimas de 68cm X 68cm x 72cm 

710mm, Produto aditivado com anti-UV, ou seja, resistente aos 

raios solares e de fácil limpeza. Produto resistente e empilhável.  

TRAMONTINA 

TAMBAÚ 

UND 15 146,95 2.204,25 

52 Cadeira fixa estofada, tipo longarina com capacidade para 03 

lugares, sem braço, espaldar baixo, com assento e encosto 

acolchoado. Estrutura fabricada em tubos de aço carbono tipo 

ABNT 1008/1020, tratamento de toda a superfície metálica em 

nanotecnologia com revestimento eletrostático em epóxi pó. 

Estrutura desenvolvida em tubo industrial de construção mecânica 

na configuração retangular de aço carbono ABNT 1008/1020 com 

as dimensões de 60x40 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas 

extremidades, com 2 (duas) luvas conificadas de 30x60 mm e 

espessura de 1,9 mm para que se unam ao apoio vertical, 2 (dois) 

suportes para cada assento produzidos em chapas de aço carbono 

ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na 

espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de 

soldagem (MIG). Deverá possuir ainda 2 (dois) calços de 5 mm, 

injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de 

Polipropileno) para cada suporte. Os pés se unem à travessa por 

meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 

29x58 com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e 

PLAXMETAL 

OPERATIVA PLUS 

60021 

UND 26 1.622,94 42.196,44 
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soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). As 

extremidades da longarina deverão ser compostas por ponteiras, 

desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e 

fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico 

denominado Polipropileno (PP). Deverá apresentar tratamento de 

toda a superfície metálica em nanotecnologia com revestimento 

eletrostático em epóxi pó. Assento com dimensões aproximadas: 

420mm X 380mm, fabricado a partir de lâminas de eucalipto e 

pinnus espessura mínima de 10mm, sendo fixada 01 espuma 

injetada ergonômica e flexível à base de poliuretano (PU) com 

densidade de 45kg/m³, conjunto revestido em tecido na cor preta. 

Encosto fabricado em estrutura injetada em copolímero de 

polipropileno, reforçada com fibra de vidro, dimensões 

aproximadas: 360mm X 270mm, acabamento em blindagem 

termoplástica injetada em polipropileno, proporcionando encaixe 

à estrutura e dispensando o uso de parafusos, com espuma 

injetada ergonômica e flexível à base de poliuretano (PU) com 

densidade de 45kg/m³, conjunto revestido em tecido na cor preta. 

A proponente deverá apresentar ficha técnica do produto com 

descrição de todas as especificações e imagem do produto, a fim 

de facilitar a análise pelo setor demandante.  

53 Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012, 

predominantemente em chapa #26 (0,45 mm) com dimensões de 

1330 x 470 x 500 mm (A x L x P), 3 reforços ômega internos 

verticais em chapa #24 (0,60 mm), soldados em cada estrutura 

lateral, 4 gavetas com sistema de deslizantes de nylon, puxadores 

estampados na própria estrutura da gaveta, varetas laterais para 

sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria 

estrutura de aço, fechadura redonda com 2 chaves. O produto 

deverá   

W3 

OFCL-4/500 

UND 16 1.021,19 16.339,04 

54 Microfone duplo de mão, sem fio. Potência 10MW, frequência UHF 

banda alta. Alimentação: 02 pilhas AA. o produto deve 

acompanhar receptor.   

LESON 

LS902-UHF-HT/HT 

UND 10 822,16 8.221,60 

55 Purificador de água com reservatório em polipropileno atóxico. 

Deverá possuir gabinete e base em plástico polipropileno, 

incluindo tampa, aparador de copos e lente frontal em plástico. 

Conexões hidráulicas internas atóxicas. Com torneira em plástico 

ABS de alta resistência, sendo uma para água natural e outra para 

água gelada. Apresentar sistema interno de filtragem de tripla 

ação, termostato fixo externo para ajuste de temperatura. O 

produto deverá apresentar ainda refrigeração por compressor 

hermético.   

LIBELL 

AQUAFLEX 

HERMÉTICO 

UND 5 753,34 3.766,70 

56 Quadro branco confeccionado em laminado melamínico com 

moldura em alumínio medindo 200cm x 120cm.   

SOUZA 

REF 5308 

UND 50 352,00 28.864,00 
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57 Relógio de parede analógico adequado para exposição em 

ambientes profissionais, numerais grandes para visualização a 

média distância.     

HERWEG 

6126-021 

UND 30 187,87 5.636,10 

59 Smart TV 40" com resolução Full1920x1080. O produto deverá 

possuir no mínimo 02 entradas HDMI e 01  entrada USB. 

Classificação energética tipo A, compatível com suporte de parede 

tipo VESA. Acompanha controle remoto e manual em português.   

SAMSUNG 

UN40T5300AGXZD 

UND 22 2.938,96 64.657,12 

60 Ventilador de coluna 60 CM, oscilante, com 03 hélices, deverá 

possuir 03 velocidades, potência mínima de 200w, grade removível 

em aço e acabamento em pintura preta, tensão 110/220v (bivolt). 

O produto deverá possuir regulagem de altura manual entre 

120cm e 175cm.   

VENTISOL 

COMERCIAL/ 

COL 

UND 19 327,45 6.221,55 

61 Ventilador de parede oscilante 60cm, com 03 hélices, deverá 

possuir 03 velocidades, motor potência mínima de 200w, grade 

removível em aço e acabamento em pintura preta, tensão 

110/220v(bivolt). O produto deverá possuir regulagem dê 

inclinação ajustável. Acompanha chave de controle deslizante de 

velocidade.   

VENTISOL 

COMERCIAL/ 

PAR 

UND 71 313,20 22.237,20 

VALOR TOTAL LOTE I: R$ 1.411.887,72 (um milhão, quatrocentos e onze mil, oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e dois 

centavos)  

Penalva/MA, 28 de dezembro de 2021. Ronildo Campos Silva - Prefeito Municipal. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA/MA 

TERMO DE ADESÃO A ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2021, 013/2021,  

014/2021 E 015/2021-PMB 

(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 33/2021-SEMAD) 

A Prefeitura Municipal de Penalva/MA torna público que aderiu às Atas de Registro de Preços n° 012/2021, 013/2021, 014/2021 e 015/2021, 

decorrente do Pregão Eletrônico nº 007/2021, objeto do Processo Administrativo n° 014/2021, realizado pela Prefeitura Municipal de Bacabeira/MA, 

em que foram registrados os preços da empresa ACM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº  23.125.894/0001-41, com sede na 

Avenida São Sebastião, nº 1542, Sala2, Bairro Cruzeiro do Anil, São Luís/MA, CEP: 65.060-700, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em 

fornecimento e recarga de toner e cartuchos, referente aos itens abaixo relacionados, que ora aderimos: 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2021 

LOTE I- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UND QUANT VALOR 
UNITÁRIO 

 VALOR 
TOTAL 

1 Refil cor PRETO para impressoras: EPSON L396, EPSON 
L380 e EPSON L375. Caixa lacrada – original ou 
compatível. 

MASTERPRINT UND 150 14,90 2.235,00 

2 Refil cor AMARELO para impressoras: EPSON L396, 
EPSON L380 e EPSON L375. Caixa lacrada – original ou 
compatível. 

MASTERPRINT UND 125 14,90 1.862,50 

3 Refil cor CIANO para impressoras: EPSON L396, EPSON 
L380 e EPSON L375. Caixa lacrada – original ou 
compatível. 

MASTERPRINT UND 125 14,90 1.862,50 

4 Refil cor MAGENTA para impressoras: EPSON L396, 
EPSON L380 e EPSON L375. Caixa lacrada – original ou 
compatível. 

MASTERPRINT UND 125 14,90 1.862,50 

5 Toner cor PRETO para impressoras: HP LASERJET PRO 
MFP M426w, BROTHER DCP -1617NW e BROTHER HL 
1212w. Caixa lacrada – original ou compatível. 

MASTERPRINT UND 40 54,50 2.180,00 

6 Recarga de toner cor PRETO para impressoras: HP 
LASERJET PRO MFP M426w, BROTHER DCP -1617NW e 
BROTHER HL 1212w. 

PREMIUM UND 50 44,80 2.240,00 

VALOR TOTAL R$ 12.242,50 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 013/2021 

LOTE II- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UND QUANT VALOR 
UNITÁRIO 

 VALOR 
TOTAL 

1 Refil cor PRETO para impressoras: EPSON L375, EPSON L380, 
EPSON L3150 e EPSON L395. Caixa lacrada – original ou 
compatível. 

MASTERPRINT UND 175 18,75 3.281,25 

2 Refil cor AMARELO para impressoras: EPSON L375, EPSON 
L380, EPSON L3150 e EPSON L395. Caixa lacrada – original 
ou compatível. 

MASTERPRINT UND 150 18,75 2.812,50 

3 Refil cor CIANO para impressoras: EPSON L375, EPSON L380, 
EPSON L3150 e EPSON L395. Caixa lacrada – original ou 
compatível. 

MASTERPRINT UND 150 18,75 2.812,50 

4 Refil cor MAGENTA para impressoras: EPSON L375, EPSON 
L380, EPSON L3150  e EPSON L395. Caixa lacrada – original 
ou compatível. 

MASTERPRINT UND 150 18,75 2.812,50 

5 Toner cor PRETO para impressoras: HP LASERJET P1102w, 
HP LASERJET PRO P1102 e BROTHER LASER DCP-1602. Caixa 
lacrada – original ou compatível. 

MASTERPRINT UND 50 79,00 3.950,00 
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6 Recarga de toner cor PRETO para impressoras: HP LASERJET 
P1102w, HP LASERJET PRO P1102 e BROTHER LASER DCP-
1602. 

PREMIUM UND 100 50,00 5.000,00 

VALOR TOTAL R$ 20.668,75 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 014/2021 

LOTE III- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UND QUANT VALOR 
UNITÁRIO 

 VALOR 
TOTAL 

1 Refil cor PRETO para impressoras: EPSON EPSON L3150, 
EPSON L395 e HP DESKJET - JT 5822. Caixa lacrada – original 
ou compatível. 

MASTERPRINT UND 250 18,75 4.687,50 

2 Refil cor AMARELO para impressoras: EPSON EPSON L3150, 
EPSON L395 e HP DESKJET - JT 5822. Caixa lacrada – original 
ou compatível. 

MASTERPRINT UND 175 18,75 3.281,25 

3 Refil cor CIANO para impressoras: EPSON EPSON L3150, 
EPSON L395 e HP DESKJET - JT 5822. Caixa lacrada – original 
ou compatível. 

MASTERPRINT UND 175 18,75 3.281,25 

4 Refil cor MAGENTA para impressoras: EPSON EPSON L3150, 
EPSON L395 e HP DESKJET - JT 5822. Caixa lacrada – original 
ou compatível. 

MASTERPRINT UND 175 18,75 3.281,25 

5 Toner cor PRETO para impressoras: HP LASERJET P1102, HP 
LASERJET P1132, BROTHER DCP 8112DN. Caixa lacrada – 
original ou compatível. 

MASTERPRINT UND 100 79,00 7.900,00 

6 Recarga de toner cor PRETO para impressoras: HP LASERJET 
P1102, HP LASERJET P1132, BROTHER DCP 8112DN. 

PREMIUM UND 150 50,00 7.500,00 

VALOR TOTAL R$ 29.931,25 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 015/2021 

LOTE IV- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UND QUANT VALOR 
UNITÁRIO 

 VALOR 
TOTAL 

1 Refil cor PRETO para impressoras: EPSON L380, EPSON 
L3150, EPSON L3110 e EPSON L475. Caixa lacrada – original 
ou compatível. 

MASTERPRINT UND 200 18,75 3.750,00 

2 Refil cor AMARELO para impressoras: EPSON L380, EPSON 
L3150, EPSON L3110 e EPSON L475. Caixa lacrada – original 
ou compatível. 

MASTERPRINT UND 150 18,75 2.812,50 

3 Refil cor CIANO para impressoras: EPSON L380, EPSON 
L3150, EPSON L3110 e EPSON L475. Caixa lacrada – original 
ou compatível. 

MASTERPRINT UND 150 18,75 2.812,50 

4 Refil cor MAGENTA para impressoras: EPSON L380, EPSON 
L3150, EPSON L3110 e EPSON L475. Caixa lacrada – original 
ou compatível. 

MASTERPRINT UND 150 18,75 2.812,50 

5 Toner cor PRETO para impressoras: HP LASERJET 
M1132MFP, BROTHER DCP -7060D, BROTHER DCP-1512, 
BROTHER MFC-8712DW, BROTHER DCP-8157DN, BROTHER 
DCP-L5502DN, KYOCERA-M3040IDN, SAMSUNG ML2851ND. 
Caixa lacrada – original ou compatível. 

MASTERPRINT UND 125 79,00 9.875,00 

6 Cartucho cor PRETO para impressoras: HP DESKJET 1015, HP 
DESKJET 1015 e HP DESKJET 4646. Caixa lacrada – original ou 
compatível. 

PREMIUM UND 75 59,00 4.425,00 

7 Cartucho cor COLORIDO para impressoras: HP DESKJET 1015, 
HP DESKJET 1015 e HP DESKJET 4646. Caixa lacrada – original 
ou compatível. 

PREMIUM UND 75 69,00 5.175,00 

8 Recarga de toner cor PRETO para impressoras: HP LASERJET 
M1132MFP, BROTHER DCP -7060D, BROTHER DCP-1512, 

PREMIUM UND 150 50,00 7.500,00 
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BROTHER MFC-8712DW, BROTHER DCP-8157DN, BROTHER 
DCP-L5502DN, KYOCERA-M3040IDN, SAMSUNG ML2851ND. 

9 Recarga de cartucho cor PRETO para impressoras: HP 
DESKJET 1015, HP DESKJET 1015 e HP DESKJET 4646. 

PREMIUM UND 125 20,00 2.500,00 

10 Recarga de cartucho cor COLORIDO para impressoras: HP 
DESKJET 1015, HP DESKJET 1015 e HP DESKJET 4646 

PREMIUM UND 100 25,00 2.500,00 

VALOR TOTAL R$ 44.162,50 

Penalva/MA, 28 de dezembro de 2021. Ronildo Campos Silva-Prefeito Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA/MA 
TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/202-PMR  

(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 34/2021-SEMUS) 
A Prefeitura Municipal de Penalva/MA torna público que aderiu à 
Ata de Registro de Preços n° 005/2021, decorrente do Pregão 
Eletrônico nº 014/2021, objeto do Processo Administrativo n° 
079/2021, realizado pela Prefeitura Municipal de Rosário/MA, em 
que foram registrados os preços da empresa DIFE 
EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o 
nº  01.183.733/0001-71, com sede na Rua Rio de Janeiro, nº 364, 
Sala 01, Bairro Entroncamento, Imperatriz/MA, CEP: 65.903-030, 
cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de 
peças e acessórios em equipamentos e aparelhos hospitalares, 
referente aos itens abaixo relacionados, que ora aderimos: 

EMPRESA: DIFE EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA. 

CNPJ: 01.183.733/0001-71 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR 
UNITARIO 

VALOR  
TOTAL 

01 Prestação de serviços de 
manutenção preventiva e 
corretiva com reposição de 
peças e acessórios em 
equipamentos e aparelhos 
hospitalares. Por 06 meses 

Hora 1.200 290,00 348.000,00 

02 Fornecimento de Peças – 
estimativa de despesa 
mensal 

Mês 06 39.900,00 239.400,00 

VALOR TOTAL 587.400,00 

 

Penalva/MA, 28 de dezembro de 2021. Ronildo Campos Silva-Prefeito 
Municipal. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA/MA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 06/2021 TERMO DE 

RATIFICAÇÃO 
Consoante parecer da Procuradoria Jurídica do Município e o 
reconhecimento pela Secretária Municipal de Saúde, ratifico e 
autorizo a Dispensa de Licitação Eletrônica n° 06/2021, com fulcro 
no Art. 75, inciso II, da Lei Federal n° 14.133/2021, para aquisição de 
equipamentos odontológicos, objeto do Processo Administrativo n° 
35/2021-SEMUS, em favor das seguintes empresas: 
3. MF de Almeida & Cia. Ltda., inscrita no CNPJ n° 
05.021.932/0001-34, vencedora do Item 1, no valor total de R$ 
34.897,06 (trinta e quatro mil, oitocentos e noventa e sete reais e 
seis centavos); 
4. Olga Silva Cordeiro, inscrita no CNPJ n° 31.655.973/0001-
92, vencedora do Item 2, no valor total de R$ 5.572,00 (cinco mil e 
quinhentos e setenta e dois reais). 
Importa a presente dispensa de licitação no valor total de R$ 
40.469,06 (quarenta mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e seis 
centavos). 
Penalva/MA, 29 de dezembro de 2021. Ronildo Campos Silva-
Prefeito. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA/MA 

DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 06/2021  

RESULTADO 

A Prefeitura Municipal de Penalva/MA torna público que foram 

vencedoras da Dispensa de Licitação Eletrônica n° 06/2021, com 

fulcro no Art. 75, inciso II, da Lei Federal n° 14.133/2021, para 

aquisição de equipamentos odontológicos, objeto do Processo 

Administrativo n° 35/2021-SEMUS, as seguintes empresas: 

1. MF de Almeida & Cia. Ltda., inscrita no CNPJ n° 

05.021.932/0001-34, vencedora do Item 1, no valor total de R$ 

34.897,06 (trinta e quatro mil, oitocentos e noventa e sete reais e seis 

centavos); 

2. Olga Silva Cordeiro, inscrita no CNPJ n° 

31.655.973/0001-92, vencedora do Item 2, no valor total de R$ 

5.572,00 (cinco mil e quinhentos e setenta e dois reais). 

Importa a presente dispensa de licitação no valor total de R$ 

40.469,06 (quarenta mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e seis 

centavos). 

Penalva/MA, 29 de dezembro de 2021. Freud Norton Moreira dos 

Santos-Presidente/CPL. 
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