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PREFEITURA DE

BALSAS
A%lSO DERESÜLTADO DF. JULGAMENTO

PREFEraTlA MUNlCrPAI. DE BAÍ.SAS

RESULTADO DE JULGAMENTO- C\RTA CONVITE N«

01/1022. A SccTAam Municipal Punnmenle Ju (icit3(ãu i;
Conlnüos toma pi^Iico u resultado üe julgammto da Carta
Convús. cujo tdtjeio d a CoDlrutaçSo üv cntpma cspedaluada

para a pmtaçilo ilr servido dr Icvaoiamenio topográflcn

pUoialdmétiico urbano dc bairros e rcsuUriMção fundiária
urbana dr lutn no rouDicípio de Balsas - .MA. conromte
n(>eciliti>çOcs, condj<,'Oets c quantidades contidas tit> (enuo de

crfeteoda. Aneau J do Edital. Eniprcsa Cíassificuda; J M
FEITOSA TOPOGIL\FIA ElRELl, CNPJ N» 3.^ 962Ji7-l/0n0l.

08. Vakn Global: RS 291.4.S5.67 (duzentos r norcnU e huni tnll

i|Ufliroccn<n\ c c!ni|acnia c cinco reuu e sustenta c sele
ccataros). Babas - MA. 25 de maio de 2022. Ana Maria Cabral

Uinnardes- Presiiienle tia CPL

PREFEITURA DE

BALSAS
quoQuervmoft

AVISO DE AÜJUDICAÇAO E IIU.VIOLOCAÇÂO

PREFEITURA .MUNICIPAL UE BALSAS

ADJUDICAÇÃO. Após tmaliiitr n LiciUcSo na modalidade Carru
CcDuiir N* 0li2022, objetivando a CuntratarSo de cmprriui
espeeúIUsdü paro ti prcsracáo de serviço dc levancanienln
topopráCko planlaUimótiiin urbano de b.sirros e resuUrUaçáu
fundiária nrbana ile blcs pn rannirfpin de BaUas - .MA,

conlumK cspeuiliimi,-i%es. amiiicOcs e quantidades comidas no
termo de relmencia. .\nexu 1 do prcacnlc Edital. A Preaideme no
uso de soas tiribuicócs legais que ibc s&j confcridaa. tendo em
viua o lesullado apresentado no proceiiso lieitauírío supcaciUidu,
aprova e adjudica o nhjetn uetma á empresa J .M FEITOSA
TOPOGRAFIA ElRELl, CNPJ N- 33.yfi2.57<I 0001-08. ptir ter

apreseuiado o MENOR PREÇO GLOBAL tle RS 291.455.67
(dDreolot t nosrnia e bom mU quatrucrnios e cinqüenta e

clntn reab c «csscnia v sete cvntavusj, segundo laililricis ile
julgamento pré-estabdeeitJos tio ato coni-Duatórío. BaUas - MA.
25 dc maio dc 2022. /Viiti Maria Cnbial Bcmanics • Presidente da

CPL

lERMO DE HOMOUJCUÇAO. A Secretaria dc Finanças da
Prefeitura Mtinicipnl de Balsas, Estado do Mamnháo. no uso das
athbuiçócs do sen cargo, com base no teimo dc adjudieaçüo da
liatsfão na modalidade Caila Ccnvile N" 01/2022, cin

onntbrmidade com o que dispõe a Lei N' 8 66&^.4 e suas
iilteijçiies posleriures, R li. S O 1. V E: HOMOLOGAR o objeto
do presente processo licitalório i cuqncsa: J M FEITOSA

TOPOGRAFIA ElRELl. inscrita no CNPJ N' J3.'»62.574 TjOOI-

08, sediada na Rua do Egito, n.* 824. Hsirro Cenlm. Babas - MA,
CEP: 65.S(W4M0. com pioi*'5ta apresentada no Valor Global tic
RS 291.455.67 (iluzentus c nnvcniu e hum mil quiirocvnius e

rinqucnta * «ineo reab e sessenta r sele centavits). OBJETO;

Contratação dr empresa espeelall/ada pnra a preslaçtla tle
svrsiço de levaatnmenfo íupográfku pLtnlaltlaiêfrieu itrltanu
dc bairros c rcgolartzaçán fundiária urbana de lotes nn

tnuDícipIo de Balsas - MA. s-onfurme «speçil1caç<>es, condiçSvs
e qnaatídadra ccntidns na termo de rcferenein. Anexo I tio
Edital PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS. ESTADO

DO MAIL\NHÂO. 26 DE MAIO DF 2022 CAMIL\
FERRIJRA COSTA - Secretária Municipal dc Finanças,
Plaiicjainenlo e Oestáo Tributaria.

DETRAN-PIFARA PRIMEIRO CONCURSO PUBLICO

DO ÓRGÃO COM VAGAS EM DIVERSOS CARGOS;
CONFIRA PRAZOS

Um acordo tbi fmnado após o Minisicrío Público do
Trabalho no Piauí constalar que o Detran eslava
Icrccirizando serviços dc cargos como analista de

trânsito, ossistimte de trânsito e agente de irânsilo.

O Departamento Estadual dc Transito (Dctran-PI)

realizará o primeiro concurso público para
preenchimento dc vagas cm diversos cargos. A
informação foi divulgada nesta segunda-feira (23)
após o órgão formalizar acordo com o Ministério
Público do Trabalho no Piaui.

O MPT iniciou uma ação após constatar que o
Detran-PI estava terceirizando serviços, que
deveriam ser realizados diretamente por
funcionários do órgão. Conforme o Ministério, os
cargos como analista de trânsito, assistente de
trânsito c agente dc trânsito estão sendo

terceirizados, implicando em pessoalidade e
subordinação direta a prepostos do Detran.

"Não se podem considenir passíveis de terceirização
aquelas fiinçòcs cujas atividades somente podem ser

executadas mediante subordinação direta ao cnic

tomador do serviço, caso verificado em relação aos

três cargos", destacou o procurador do Trabalho,

Edno Moura, autor da ação civil pública.

Durante audiência, o MPT e Detran firmaram um
acordo e estabeleceram prazos o cumprimento das
obrigações, entre elas, a realização do concurso
público. Confira as datas estabelecidas:

Desligamento dos servidores terceirizados: aié 31
dc dezembro dc 2023.

Resultado Qnal: até o dia 29 dejulho de 2023:
Nomeação dos aprovados: até o dia 31 de agosto de
2023

Em caso de não cumprimento do acordo, a multa pode
chegar até RS 1 milhão. Além disso, o Detran também
deverá abster-se de celebrar contratos, convênios ou
instrumentos congêneres, que tenham como objeto a
terceirização dc serviços que impliquem cm
pessoalidade e subordinação direta.
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