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três centavos), conforme Planilha Orçamentária, em anexo.
DOTAÇÃO
ORÇAMENTÀRIA:12.361.0811.2063.3.3.90.39.00.00.12.361.0811.206
3.3.3.90.30.00.00.12.365,0086.2066.3.3.90.39.00.00.12.365.0086,2066
.3.3.90.30,00.00.12.361.0081.2058.3.3.90.39.00.00.12.361.0081.20 58.
3.3.90.30.00.00 DO FORO; Comarca de Balsas. DATA DA
ASSINATURA; 11 de novembro de 2022. ASSINATURAS: Higino Lopes
dos Santos Neto (Contratante) e Domingos Vieira da Silva (Contratada).

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO NS
S92/2022

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N<
592/2022 - SESAU, referente a Dispensa de Licitação n° 031/2022.
PARTES: Secretaria Municipal de Saúde, e a empresa IIMAG
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA, inscrita no CNPJ n*
45.796.247/0001-02. DO OBJETO: O objeto do presente Termo Aditivo
consiste na alteração contratual, com vistas ao acréscimo qualitativo da
prestação de serviços de equipe técnica em regime de plantão 24 horas
por dia, para operação e realização de exames em equipamentos de
tomografia. ACRÉSCIMO QUALITATIVO: Em cumprimento ao disposto
na Cláusula Primeira deste Instrumento, Rca avençada a alteração
qualitativa, a fim de atender as necessidades do CONTRATANTE, que
consiste no serviço de equipe técnica em regime de plantão 24 horas
por dia. para operação e realização de exames em equipamentos de
tomografia, com o acréscimo mensal no valor de R$ 13.000,00 (treze
mil reais) e total de quatro meses no valor de R$ 52.000,00 (cinquenta
e dois mil reais). O vaíor mensal de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil
reais), em decorrência do acréscimo qualitativo, passa a ser de R$
58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), referente aos últimos quatro
meses de contrato, com efeitos financeiros a partir da data de
assinatura deste Termo Aditivo, VALOR DO TERMO AOmvO; O valor
total estimado deste Termo Aditivo é de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois
mil reais), resultante da alteração discriminada na cláusula
anterior. O valor total do contrato após a realização do aditivo,
corresponde a RS 322.000,00 (trezentos e vinte e dois mil reais),
respeitando o limite de até 25% do valor inicial contratado. DATA DE
início dos EFEITOS: As partes pactuam que o acréscimo qualitativo
passa a ser praticado a partir da assinatura do presente aditivo.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.301.1013.2-056.3.3.90.39.00.00 DA
RATIFICAÇÃO As demais cláusulas do contrato originai ficam
Inalteradas e ratificadas pelo presente Termo Aditivo. DO FORO:
Comarca de Baisas/MA. DATA DA ASSINATURA: 11 de novembro de
2022. ASSINATURAS: Raylson Pelix Barros (Contratante) Hela
Figueiredo Perdigão (Contratada).
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RESENHA DO CONTRATO NS 633/2022

RESENHA DO CONTRATO N» 633/2022 -SEMED. Referente Dispensa de
Licitação N’ 041/2022. PARTES: Secretaria Municipal da Educação e o
Sr, DANIEL FONTES DO NASCIMENTO, inscrito no CPF sob o n*
022.074.413-00, OBJETO: O LOCAOOR na qualidade de legítimo
proprietário do imóvel localizado na Avenida Florianópolis, Quadra 14,
Lote 12, Bairro Monte Cario - Loteamento Cidade Nova, Balsas-MA, dá
em locação a LOCATÁRIA, o imóvel urbano, em perfeito estado de
conservação, limpo, com instalações elétricas e hidráulicas em pleno
funcionamento para instalações da Escola Municipal Maria do Carmo
Santos de Sousa. PREÇO: O preço da locação é de R$ 5,700,00 (cinco
mil e setecentos reais), perfazendo um valor global de R$ 28.500,00
(vinte e oito mil e quinhentos reais), descontados os encargos legais,
que a LOCATÁRIA se compromete a pagar pontualmente, até o dia 10
do mês subsequente ao ocupado. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
12.361.0811.2063.3.3.90.36.00.00. PRAZO: O prazo de locação será de
05 (cinco) meses, de 01/10/2022 a 28/02/2023, data em que aLOCATÁRIA se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado,
no caso em que o recebeu independentemente de notificação
interpelação judicial, ressalvada a hipótese de prorrogação da locação,
0 que somente se fará por escrito.a) Obriga-se a LOCATÁRIA a renovar
expressamente novo contrato, caso vier a permanecer no imóvel. O
novo aluguel, após o vencimento será calculado mediante índice
determinado pelo governo federal, vigente na ocasião. DO FORO;
Comarca de Balsas. DATA DA ASSINATURA: 30 de setembro de 2022.
ASSINATURAS; Higino Lopes Dos Santos Neto (Locatário) e Daniel
Fontes Do Nascimento (Locadorj.

ou

ine

Pubiicado por TAIANY SANTOS CARVALHO
Código idertt/ficador; eca94fd334dd72260a8233e33c70903

Publicado por TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador e2147416790f0750333f5a4e8ealcdab

TERMO DE DISTRATO BILATERAL DO CONTRATO N« 414/2022

TERMO DE DISTRATO BILATERAL DO CONTRATO N8 414/2022 .
SEFIN. Referente processo administrativo N’ 25411/2022. PARTES:
Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária,
empresa PRISCILLA DOS SANTOS MOREIRA 05186450375, inscrita
no CNPJ n« 45.260.778/0001-78. OBJETO; Pelo presente instrumento de
distrato fica rescindido bilateralmente o contrato n° 414/2022, que tem
por objeto a permissão a título precário de Uso de Espaço Fisfeo
destinado à fins comerciais no ramo de Restaurantes, Bares,
Lanchonetes, Comercialização de Produtos e Prestação de
Serviços, no município de Balsas/MA, observados os princípios e
preceitos legais pertinentes ã Administração Pública DA
JUSTIFICATIVA; A rescisão bilateral do contrato n« 414/2022 justifica-

empresâ em encontrar

RESENHA DO CONTRATO NB 656/2022

RESENHA DO CONTRATO NS 656/2022 -SEFIN. Referente Pregão
Eletrônico N“ 50/2021. PARTES: Secretaria Municipal de Finanças,
Planejamento e Gestão Tributária e a empresa BR TERCEIRIZAÇÃO E
SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o 20.928.415/0Q01-37.
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica com capacidade técnica e
legal para prestação de serviços de mão de obra para "auxiliar de
manutenção predial e instalações", "'artífice em manutenção predial e
instalações" e "agente de recepção e portaria", compreendendo ofornecimento de mão de obra e uniformes necessários ã execução dos
serviços, no município de Balsas/MA, VIGÊNCIA: O presente contrato
iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 12 (doze)
meses. PREÇO: O valor do presente Termo de Contrato é de RS
3.045.254,40 (três milhões quarenta e cinco mil duzentos e
cinquenta e quatro reais e quarenta centavos). DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 04.122.0051.2-014.3.3.90.37.00.00. DO FORO:
Comarca de Balsas. DATA DA ASSINATURA; 09 de novembro dê

2022. ASSINATURAS: Camila Ferreira Costa (Contratante) e Rafael
Aranha Araújo (Contratada),

ea

se em razão da extrema dificuldade da
profissionais qualificados para desempenhar as funções laborativas
estabelecimento da empresa. Diante disso, a empresa enviou
solicitação de rescisão contratual ao Diretor do Mercado Público,
prontamente comunicou o pedido por meio da Cl n® 039/2022 à
Secretaria de Finanças. Portanto, em resposta à solicitação da empresa
e considerando que a rescisão do contrato não gerará qualquer ônus à
esta municipalidade, este poderá ser rescindido sem maiores
problemas. DOS EFEITOS DA RESCISÃO: O presente distrato

no

que

operaseus efeitos a partir de sua assinatura, declarando para todos os efeitos
legais, nada mais haver uma da outra relativamente ao ajuste ora
distratado, dando-se plena, rasa e geral quitação entre as partes, bem
como atinente a qualquer pretensão, quer seja por via administrativa.
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habitacionais para o atendimento aos idosos e 3% (três por cento) para
0 atendimento às pessoas com deficiência, conforme o disposto nas
Leis federais n< 10.741, de 1< de outubro de 2003, e n° 13,146, de 6 de
julho de 2015, respectívamente,
Art. 12, A presente Lei poderá ser regulamentada por Decreto do Poder
Executivo Municipal.
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se todas as disposições contrárias.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e
execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo
Senhor Chefe de Gabinete, a faça publicar, registrar e correr.
GABINETE DO PREFEITO DE SALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, EM 07 DE
NOVEMBRO DÊ 2022.

autorização de doação da área.
§1’ A empresa contratada deverá adquirir a área na qual serão
construídas sem qualquer ônus para o benehciáno e para o município.
§2« Quando as famílias possuírem terreno próprio deverá comprovar
mediante apresentação da Escritura Pública e Matrícula, contrato de
compra e venda do imóvel. Título de Aforamento, onde será construída
a casa.
Art. A construção das unidades habitacionais deverá obedecer aos
seguintes parâmetros técnicos:
I - a tipologia das unidades habitacionais será de casas térreas e o
empreendimento poderá ter mais de uma tipologia:
II - as unidades habitacionais térreas deverão ser implantadas em
terrenos com fração mínima e com frente mínima estabelecida em
projeto aprovado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, em
observância a legislação municipal;
III - 0 empreendimento deverá possuir infraestrutura básica que
permita ligações domiciliares de abastecimento de água e de energia
elétrica, iluminação pública e vias de acesso;
IV - 35 unidades habitacionais deverão possibilitar condições de
habitabilldade, salubridade e segurança estrutural, também garantir
padrões mínimos de acessibilidade e desempenho: e
V - na elaboração dos projetos de arquitetura e complementares e na
execução do empreendimento deverão ser observadas as
especificações estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT.
Art. 6® Para fins de implementação do Programa "CASA QUERIDA'' e a
critério do Poder Executivo Municipal, a construção de casas populares
será realizada através de contratação de empresa de engenharia pagos
pelo Município para executar os serviços licitados.
Art. 7® Fica vedada a alienação da casa popular a terceiros pelo período
de 10 anos quando o beneficiãrio a receber em doação no âmbito do
programa "CASA QUERIDA", sob pena de ser revertida a doação
independentemente intervenção judicial,
ãl® Os imóveis de que trata esta Lei deverão ter destinação exclusiva
para moradia, não se destinando ao exercício de qualquer atividade
comercial ou industrial.
§2® Fica vedado ao beneficiário destinar ã locação os imóveis recebidos
através do referido Programa, sob pena de revogação da doação.
§3® Os imóveis objeto da referida doação serão gravados com clausula
de inalienabilidade e impenhorabilidade pelo prazo de 10 (dezl anos, a
contar da escritura pública de doação, norma que se obrigam os
eventuais herdeiros e/ou sucessores.
Art. 8® A família beneficiada com o Programa "CASA QUERIDA" assume
responsabilidade pelo benefício recebido, através de Termo de
Responsabilidade e Termo de Recebimento, expedidos pela Secretaria
Municipal de Habitação e Cidadania, que será assinado pelos
beneficiários.
§1® Assinados os Termos referenciados no caput, o beneficiário assume
a responsabilidade exclusiva pela guarda, conservação e efetiva
utilização do bem recebido, ficando expressamente vedada a sua
comercialização, permuta ou doação a terceiros, pelo prazo de 10 (dez)
anos, sob pena de imputação automática do impedimento de receber
novos benefícios do Setor de Habitação e retorno automático do bem
ao município, além de outras sanções legais cabíveis expressas nos
referidos termos.
§2® Após a conclusão e a entrega da obra pelo Município, qualquer
alteração na estrutura original do imóvel será de Inteira
responsabilidade do beneficiário.
Art. 9® Para fazer ás despesas resultantes dessa Lei serão utilizados
recursos do orçamento vigente conforme dotação orçamentária própria
prevista na Lei Orçamentária Anual e suplementares se necessário a
critério do Poder Executivo.
Art. 10. O beneficiário direto ou indireto que descumprir as normas
estabelecidas, que utilizar-se de informações falsas para beneficiar-se,
ou gue prestar informações equivocadas para obter vantagens, ficará
impedido de receber novos benefícios pelo prazo de OS (cinco) anos,
além de ser obrigado, sob as penas da Lei. a devolver ao município o
bem recebido com todos os custos e valores despendidos pelo Ente
Público.
Art. 11. Deverá ser destinados 3% (três por cento) das unidades

ERÍK AUGUSTO COSTA E SILVA
Prefeito Municipal de Balsas
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RETIFICAÇÃO - PORTARIA N° 567/2022

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, por meio de suas
atribuições legais. RETIFICA a publicação no D.O.M., Ano XVI, N< 2978,
São Luís. 14 dfl novembro de 2022. página 9. PORTARIA N"
567/2022 - SEFIN. Onde se 14; 09 de novembro de 2022. LeIa-se: 01
de novembro de 2022. Balsas, 16 de novembro de 2022. Ana Maria
Cabral Bernardes / Secretaria Executiva.
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RETIFICAÇÃO • RESENHA 00 CONTRATO N° 656/2022

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, por meio de suas
atribuições legais. RETIFICA a publicação no O.O.M.. Ano XVI, N* 2978,
São Luís. 14 de novembro de 2022, página 10, RESENHA DO
CONTRATO N° 656/2022 - SEFIN. Onde se 14: Data da assinatura:
09 de novembro de 2022. Leia-se: Data da assinatura: 01 de
novembro de 2022. Balsas, 16 de novembro de 2022. Ana Maria Cabral
Bernardes / Secretaria Executiva.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

EXTRATO DO CONTRATO N? 185/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO
N’ 029/2022

EXTRATO DO CONTRATO N» 185/2022
EXTRATO DO CONTRATO N» 185/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO N‘
029/2022. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ:
11.463.289/0001-00. CONTRATADA: A R L LEAL RODRIGUES LTOA , CNPJ

N° 33.961.610/0001-00. Fundamento Legal: Lei n‘ 8.666/93, e
alterações. OBJETOcontratação de empresa para Aquisição de aquisição
de Medicamento e Material de uso em geral (Farmácia Básica,
Medicamentos Injetáveis, Insumos. Odontolõgicos, Laboratoriais e
Psicotrópicos), para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de
Buriti/MA. Prazo de vigência: 12 IDOZE) meses. Data da Assinatura: 11
de novembro de 2022. UNIDADE OflÇAMÊIvrÁfiM; 02.06,00 - Sec. Mun.
de Saúde e Saneamento: 02.12.00 - Fundo Mun. de Saúde - FMS;
PROJ/ATIVIDADE: 10.301.0075.1010.0000 - Manut. e Fun. Da Sec. Mun.
de Saúde: 10.301.0075.2104.0000 - Manut. do Fundo Mun. de Saúde -
FMS; 10.302.0075.1011.0000 - MANUTFUNC.REDE HOSP.AMBUL.FUS -

AIHS: ELEMENTO/DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO:

â CERTIFICADO D1QITAL7/1ENT6
E LOfã CARIMBO DE TEMPO www.famem.org.br 8/79


