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EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município de Bacabal - MA. Criado pela Lei Nº 1.241 de 14 de março de 2014,
exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação da Administração Direta deste Município.
ACERVO
As edições do Diário Oficial Eletrônico de Bacabal poderão ser consultadas através da internet, por meio do
seguinte endereço: https://dom.bacabal.ma.gov.br.
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse https://dom.bacabal.ma.gov.br. As consultas,
pesquisas e download são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.
ENTIDADE
Prefeitura Municipal de Bacabal - MA
CNPJ: 06.014.351/0001-38, Prefeito Zé Vieira
Endereço: Travessa 15 de Novembro, 229, Centro - Bacabal - Maranhão - CEP: 65700-000
Telefone: (99) 3621 0533 e-mail: dom@bacabal.ma.gov.br
Site: www.bacabal.ma.gov.br

Licitação

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20170571: PARTES: Prefeitura Municipal de Bacabal - MA, através do Fundo
Municipal de Saúde e a empresa M. LIMA SANTOS - ME. OBJETO: Prestação de Serviços Técnicos de Manutenção
Preventiva e Corretiva de Veículos de Interesse do Fundo Municipal de Saúde do Município de Bacabal/MA.
Conforme especificações contidas no processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº SRP – 012/2017 e proposta
apresentada. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 553/2017 e subsidiariamente, no que couber, as
disposições da Lei nº 8.666/93, a Lei Complementar nº 123/06 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie.
VALOR GLOBAL: R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais). VIGÊNCIA: DE 13 de Fevereiro de 2017 até 31
de Dezembro de 2017 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ORGÃO 02 – Executivo UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 17
- Fundo Municipal de Saúde – AÇÃO – 0217.103010006.2.109 – Manutenção do FMS - NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Sub elemento 3.3.90.30.99, SIGNATÁRIOS: Sra. Patrícia
Flávia Braga Vieira Lins – Secretária Municipal de Saúde, pela Contratante e a Sra. Erotildes Teresa Gonçalves Lima
Santos – Representante Legal, pela contratada. DATA DA ASSINATURA: 13 de Fevereiro de 2017. Bacabal (MA),
em 13 de Fevereiro de 2017. Sra. Patrícia Flávia Braga Vieira Lins. Secretária Municipal de  Saúde.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20170023 - RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL EM SRP Nº
007/2017. OBJETO: Registro de Preços, do tipo menor preço, visando a Contratação de Empresa para Fornecimento de Gêneros Alimentícios,
Perecíveis e Não Perecíveis destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação do
Município de Bacabal/MA. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 938.780,00 (novecentos e trinta e oito mil setecentos e oitenta reais).
PARTES: Prefeitura Municipal de Bacabal e a empresa, REPLETA DISTRIBUIDORA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº
26.689.426/0001-98. LICITAÇÃO: Pregão Presencial em SRP nº 007/2017. BASE LEGAL: O presente registro tem como amparo legal o
Edital da Licitação na modalidade Pregão Presencial em SRP nº 007/2017 e nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto Federal nº 7.892/2013;
do Decreto nº 3.555/00 e Decreto Municipal nº 553/2017; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as demais normas legais
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correlatas. VALIDADE DA ATA: 12 meses. DATA DA ASSINATURA: 03.03.2017. FORO: Comarca de Bacabal/MA. ASSINATURA:
CARLOS ALBERTO FERNANDES GUSMÃO, Secretário Municipal de Educação e REPLETA DISTRIBUIDORA - ME, representada
pelo Sr. Sávio Barbosa de Sousa. (Detentore do Registro de Preços).        

      EMPRESA: REPLETA DISTRIBUIDORA – ME

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UND QUANT
V A L O R
UNTÁRIO

V A L O R
TOTAL

1

AÇÚCAR – Marca CRISTAL: Cristal branco, puro e
natural, embalado em sacos de polietileno transparente,
pacotes de 1 kg.
Acondicionados em sacos de 30 kg, com data de
fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses.
Isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos
animais ou vegetais.

QUILO 15.000 1,05 15.750,00

2

ACHOCOLATADO EM PÓ – Marca: VALE +
 Instantâneo, contendo os seguintes ingredientes
básicos: açúcar, cacau em pó, soro de leite, aroma
natural de chocolate, sem corantes artificiais, sem
glúten. Embalagem: pacote de 400 gramas em
polietileno atóxico, transparente, leitosa ou aluminizada,
resistente, acondicionado em caixa de papelão, com
data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 08
meses.

 

GRAMA
 

17.000 1,50 25.500,00

3

ARROZ PARBOILIZADO – Marca PRINCESA, Longo
fino tipo 01, constituído de grãos inteiros com no
máximo 14% de umidade, isento de sujidades, materiais
estranhos, toxinas, parasitas e larvas, com rendimento
após o cocção de no mínimo 2,9 vezes. Pacotes
transparentes com identificação do produto e peso
líquido de 1 Kg, acondicionados em fardos de plástico
resistente, de 30 kg, com data de fabricação e prazo de
validade de no mínimo 06 meses, a partir da data do
recebimento, com registro do Ministério de Agricultura.

QUILO 15.000 1,00 15.000,00

4
AVEIA – Marca: QUAKER Em flocos finos de 1ª
qualidade, em caixa de 200g.

GRAMA 9.000 1,55 13.950,00

5

BISCOITO SALGADO – Marca: TRIUNFO, Tipo "cream
cracker". O biscoito deverá ser fabricado a partir de
matéria prima sã e limpo, em perfeito estado de
conservação sem apresentar excesso de dureza e nem
quebradiço. Embalado em saco plástico, pacotes de
400g (3 x 1) acondicionados em caixas de papelão.
Prazo de validade de no mínimo 08 meses a partir da
data do recebimento.

GRAMA 9.000 0,95 8.550,00

6

BISCOITO DOCE - Marca: MABEL, Tipo “Maria”,
consistência crocante, sem corantes artificiais;
embalagem primária em pacotes impermeáveis lacrados
com peso líquido de 400g (3 x 1), acondicionados em
caixas de papelão.
Prazo de validade de no mínimo 08 meses a partir da
data do recebimento.

GRAMA 9.000 1,20 10.800,00

7

CAFÉ EM PÓ - Marca: DO REINO Torrado e moído,
empacotado á vácuo, pacote de 250g, acondicionado
em caixa de papelão.
Selo de pureza ABIC.

GRAMA 300 1,90 570,00
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8

COLORAU – Marca: DO REINO, Produto obtido a partir
do urucum, sem adição de sal, embalado em pacotes de
100g, acondicionado em fardo de 01 kg. Constar data
de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06
meses.

GRAMA 2.800 0,40 1.120,00

9
ERVILHA - QUERO, Em conserva, em latas de 300g,
acondicionadas em caixas; com data de fabricação e
validade.

GRAMA 2.500 1,40 3.500,00

10

FARINHA DE MILHO – Marca: MARATÁ Em flocos,
pré-cozida, embalada em pacote com 500g,
acondicionada em fardos de 10 kg. Constar data de
fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses.

GRAMA 19.000 1,25 23.750,00

11

FEIJÃO – Marca: QUERO, Novo, grão inteiro, aspecto
brilhoso, liso, isenta de matéria terrosa, pedras ou
corpos estranhos, fungos ou parasitas e livre de
umidade; em pacotes de 1 Kg, acondicionados em
fardos de 30 kg; data de fabricação e prazo de validade
de no mínimo 12 meses, com registro no Ministério da
Agricultura.

 

QUILO 3.000 6,34 19.020,00

12
LEITE EM PÓ – Marca: ITALAC, Embalagem
aluminizada, pacote de 200g, acondicionado em caixas
de 50 Kg, com data de fabricação e validade.

GRAMA 70.000 3,70 259.000,00

13

MACARRÃO – Marca: FORTALEZA, Fino, tipo
espaguete de semolina ou sêmola, com ovos, embalado
em pacotes de 500g, acondicionado em fardo de 10 kg,
com data de fabricação e prazo de validade de no
mínimo 06 meses. Fabricado a partir de matérias-primas
sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasita.

GRAMA 3.500 2,15 7.525,00

14

MARGARINA VEGETAL – Marca: PRIMOR, Cremosa,
com sal, no mínimo 65% de lipídeos e 0% de gorduras
trans, embalada em potes de plástico de 250g,
enriquecida de vitaminas; apresentação, aspecto,
cheiro, sabor e cor peculiares, isenta de ranço e de
bolores; embalagem primária com identificação do
produto, especificação dos ingredientes, informação
nutricional, prazo de validade, peso líquido e rotulagem
de acordo com a legislação.

 
 

GRAMA
 

5.000 1,09 5.450,00

15
MILHO VERDE – Marca: QUERO, Em conserva, em
latas de 300g, acondicionadas em caixas; com data de
fabricação e validade.

GRAMA
 

2.500 1,61 4.025,00

16

ÓLEO VEGETAL– Marca: LIZA MILIMETRO, Refinado,
obtido de matéria prima vegetal, isento de substâncias
transgênicas à sua composição.
Aspecto límpido e isento de impurezas, cor e odor
característicos; garrafas plásticas transparentes de 900
ml, acondicionado em caixas com 20 unidades; data de
fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses.

 
 

MILIMETRO
 

3.500 3,90 13.650,00

17

SAL – Marca: LEBRE, Refinado, iodado, com
granulação uniforme e com cristais brancos, não
pegajoso ou empedrado, embalado em pacotes de 01
Kg, acondicionados em fardos de 30 kg. Embalagem
com data de validade.

 

QUILO
 

1.200 1,00 1.200,00
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18

SARDINHA  – Marca: FORTALEZA, Em lata,
acondicionada em lata de 125g, cor e odor
característicos, livre de contaminação física, química ou
biológica, acondicionado em caixas com 50 unidades;
data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12
meses.

 

GRAMA 7.000 1,95 13.650,00

19
VINAGRE DE VINHO TINTO – Marca: CASTELO,  Com
acidez mínima de 4%, garrafa plástica com 500 ml,
acondicionado em caixa de papelão com 12 unidades.

5 0 0  m l
MILIMETRO
 

1.600 1,35 2.160,00

20

COCO RALADO – Marca: SOCOCO, Acondicionado em
embalagem aluminizado, pacote de 100 g, branco,
característico adocicado, sem sabores estranhos, nem
acido, amargo ou outros defeitos. Prazo de validade 06
meses a partir do recebimento.

GRAMA 6.000 1,85 11.100,00

21
MILHO PARA MINGAU – Marca: YORK, Embalagem
transparente, pacote de 500g, acondicionado em caixas
de 10 kg, com data de validade.

GRAMA 6.000 3,14 18.840,00

22

TEMPERÃO – Marca: ORUAM, A base de: alho, sal,
cebola, salsa, coentro e outros ingredientes
mencionados em embalagem. Pote plástico de 0,30 ou
1 kg. validade mínima de 06 meses na data da entrega.

GRAMA 4.000 1,95 7.800,00

23
EXTRATO DE TOMATE – Marca: QUERO, Em polpa
uniforme, em embalagens de 190g, acondicionadas em
caixas com data de fabricação e validade.

GRAMA 3.500 1,09 3.815,00

24

ALHO – Marca: IN NATURA, Aparência fresca e sã,
colhidos ao atingir o grau de evolução completo e
perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e
defeitos de natureza física ou mecânica, terra aderente,
sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas.
Pacote de 0,50 ou 1 kg. validade mínima de 06 meses
na data da entrega.

QUILO 400 19,80 7.920,00

25

MAISENA  – Marca: DURYEIA, As embalagens
individuais devem estar em bom estado de
conservação, livre de sujidade e ré embaladas em caixa
de papelão íntegra. Prazo de validade de no mínimo 06
meses a partir da entrega do produto. Caixa com 200g.

GRAMA 2.500 1,59 3.975,00

26

CARNE BOVINA CONGELADA – MÚSCULO – Marca:
KORIN, Carne Bovina moída congelada – músculo -
com no máximo 3% de água, 10% de gordura, e 3%
aponevroses cor própria sem manchas esverdeadas,
cheiro e sabor próprio, com ausência de parasitas e
larvas, deve ser isenta de cartilagens e de ossos.
Embalagem atóxica em filme de PVC transparente ou
saco plástico transparente, flexível e resistente, que
garanta a integridade do produto até o momento do
consumo, acondicionados em caixas lacradas de 10 kg,
em pacotes de 1 kg. Na embalagem devem constar
dados de identificação e informações nutricionais do
produto, validade mínima de 30 dias a partir da data da
entrega, nº do registro no SIF, SIE ou SIM.

QUILO 10.000 5,51 55.100,00
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27

CARNE BOVINA ACÉM OU MÚSCULO – Marca:
KORIN, Congelada em peças, com no máximo 3% de
água, 10% de gordura e 3% aponevroses, cor própria
sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com
ausência de parasitas e larvas, deve ser de cartilagens.
Embalagem a vácuo, em saco plástico transparente e
atóxico, flexível e resistente, que garanta integridade do
produto até o momento do consumo. Em pacotes de 1
kg, acondicionados em caixas lacradas de 10 kg. Na
embalagem devem constar dados de identificação e
informações nutricionais do produto, validade mínima de
30 dias a partir da data da entrega, nº do registro no
SIF, SIE ou SIM.

QUILO 10.000 12,30 123.000,00

28

FÍGADO BOVINO – Marca: KORIN, Tipo víscera,
congelado, sem excessos de gorduras, cartilagens e
aponevroses. Características adicionais: firme, não
pegajoso, isento de manchas esverdeadas, com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, validade mínima
de 180 dias. 1ª qualidade, embalagem em filme de PVC
transparente, ou saco plástico transparente, em pacotes
de 2kg, contendo identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, data de fabricação,
marcas e carimbos oficiais, de acordo com as  portarias
do Ministério da Agricultura e DSPOA.

QUILO 5.000 11,22 56.100,00

29

FRANGO (PEITO) – Marca: NUTRIZA, Congelado, com
adição de água de no máximo 6%, aspecto próprio, não
amolecido, e nem pegajoso, cor própria sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de
sujidades, parasitas e larvas. Embalagem em saco de
polietileno transparente, atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do produto até o
momento do consumo, contendo pacotes de 1 kg,
acondicionados em caixas lacradas com10kg. Deverá
constar na embalagem dados de identificação,
informação nutricional data de validade, quantidade do
produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM, com prazo
de validade mínimo de 30 dias a partir da data de
entrega.

QUILO 20.000 5,80 116.000,00

30

SALSICHA – Marca: SEARA, 1ª qualidade, congelada,
aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor
própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor
próprio, com ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Embalagem em saco polietileno transparente, atóxico,
limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade
do produto até o momento do consumo, contendo
pacotes de 3 kg.
Deverá constar na embalagem dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, nº de lote, data
de validade, quantidade do produto, nº do registro no
SIF, SIE ou SIM, com prazo de validade mínimo de 30
dias a partir da data de entrega.

QUILO 4.000 4,50 18.000,00

31

OVO DE GALINHA ,  – Marca: GRANJA, Sem
rachaduras,  tamanho médio,  com peso de
aproximadamente 60g, embalagem em lâminas de
papelão forte, inodoros e secos, em caixilhos ou
divisórios celulares para 30 unidades com certificação.

CARTELA 3.000 8,50 25.500,00
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32

BATATA INGESA – Marca: IN NATURA, De 1ª
qualidade, íntegra e fresca, sem ruptura, tamanho
médio, acondicionadas em sacos de polietileno frestado,
com etiqueta de pesagem de acordo com o solicitado
pela SEMED.

QUILO 3.000 3,67 11.010,00

33

BETERRABA – Marca: IN NATURA, 1ª qualidade,
tamanho médio, sem rupturas, acondicionada em sacos
de polietileno frestado de acordo com o solicitado pela
SEMED com etiqueta de pesagem.

QUILO 3.000 3,30 9.900,00

34

CENOURA – Marca: IN NATURA, 1ª qualidade,
tamanho médio, sem rupturas, acondicionada em sacos
de polietileno frestado de acordo com o solicitado pela
SEMED com etiqueta de pesagem.

QUILO 3.000 2,95 8.850,00

35

CEBOLA – Marca: IN NATURA,1ª qualidade, tamanho
médio, sem rupturas, acondicionada em sacos de
polietileno frestado de acordo com o solicitado pela
SEMED com etiqueta de pesagem.

QUILO 3.000 2,85 8.550,00

36

TOMATE – Marca: IN NATURA, De 1ª qualidade, de
tamanho médio, com aproximadamente 80% de
maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem
manchas, com coloração uniforme e bri lho,
acondicionados em sacos de polietileno frestados de
acordo com o solicitado pela SEMED com etiqueta de
pesagem.

QUILO 3.000 3,05 9.150,00
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