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especializados e contínuos de tecnologia de informação, por
meio do Sistema "RADAR - Gestão de Infrações de Trânsito".
DA PRORROGAÇÃO: Em conformidade com a Cláusula 28® do
contrato originário, fica o mesmo prorrogado do período de
01/01/2022 a 31/12/2022. DO VALOR: Considerando o

processamento estimado de 2.000 (duas mil) infrações

processadas/mês e de 16 (dezesseis) horas de consultoria
técnica, o valor estimado mensal é de R$ 38.015,52 (trinta e
oito mil, quinze reais e cinqüenta e dois centavos). DA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
26.782.0191.2132.3.3.90.39.00.00. DA RATIFICAÇÃO:
Permanecem inalteradas e ficam, por este, ratificadas todas as
demais cláusulas do Contrato originário e seus termos, bem
como o teor dos seus anexos, desde que não contraditórios ao
disposto neste Termo. DATA DA ASSINATURA: 30 de
novembro de 2021. DO FORO: Comarca de Balsas/MA.

ASSINATURAS: Lucas Daniel Rodrigues de Araújo
(Contratante) e Jacimar Gomes Ferreira e Anderson Roberto
Germano (Contratada).
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EXTRATO DE CONTRATO

RESENHA DO CONTRATO N® 657/2021 - SEFIN. Referente

à Concorrência Pública N® 006/2021. PARTES: Secretaria

Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária e a
empresa CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E
PAVIMENTAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ n®
10.895.537/0001-10. OBJETO: Contratação de Empresa
Especializada para Serviço de Recuperação e Manutenção de
Pontes de Madeira no Município de Balsas - MA, Sob Demanda
(ordem de serviço). DO FUNDAMENTO LEGAL: Este contrato

tem como amparo legal a licitação na modalidade
CONCORRÊNCIA PUBLICA N® 006/2021 e rege-se pelas
disposições expressas na Lei n® 8.666/93 e pelos preceitos de
direito público. A proposta de preços apresentada passa a
integrar este contrato. DO VALOR CONTRATUAL: Pela
execução dos serviços ora contratado, a Contratante pagará à
Contratada o valor global de R$ 2.993.429,72 (dois milhões
novecentos e noventa e três mil quatrocentos e vinte e nove
reais e setenta e dois centavos). DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA: 04.122.0005.1-110.4.4.90.51.00.00. DA

VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato iniciar-se-á na data
de sua assinatura, com prazo de duração de até 12 (doze)
meses, em observância aos créditos orçamentários, às
necessidades da execução do objeto e aos quantitativos e
prazos máximos estabelecidos. DO FORO: Comarca de Balsas,
Estado do Maranhão. DATA DA ASSINATURA: 06 de

dezembro de 2021. ASSINATURAS: Camila Ferreira Costa

(Contratante) e André Natividade Baptista (Contratada).

RESENHA DO CONTRATO N® 590/2021 - SEFIN. Referente

ao PREGÃO ELETRÔNICO N® 028/2021. PARTES: Secretaria
Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária e a
empresa MEGA EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no
CNPJ n® 10.895.537/0001-10. OBJETO: O objeto do presente
Termo de Contrato é a aquisição de materiais permanentes e
suprimentos de informática, visando atender a grande demanda
da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão
Tributária, Secretaria Municipal de Administração e Recursos
Humanos, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo, Gabinete do Prefeito,
Secretaria Municipal de Esporte. Lazer e Juventude de Balsas,
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos,
Secretaria Municipal de Comunicação Social e Secretaria
Municipal de Agricultura Familiar e Abastecimento do
município de Balsas - MA. conforme especificações e

quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do
Edital. DA VIGÊNCIA: O presente contrato iniciar-se-á na data
de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2021.
DO VALOR CONTRATUAL: O valor do presente Termo de
Contrato é de R$ 370.657,82 (trezentos e setenta mil seiscentos

e cinqüenta e sete reais e oitenta e dois centavos). DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA: 04.122.0051.1-025.4.4.90.52.00.00;
04.122.0051.1-025.3.3.90.30.00.00;

04.122.0041.2-228.4.4.90.52.00.00;

04.122.0041.2-228.3.3.90.30.00.00;

15.452.0005.2-325.4.4.90.52.00.00;

15.452.0005.2-325.3.3.90.30.00.00;

13.392.0401.2-161.4.4.90.52.00.00;

13.392.0401.2-1 61.3.3.90.30.00.00;

04.122.0021.2-212.4.4.90.52.00.00;

04.122.0021.2-212.3.3.90.30.00.00;

27.812.0101.2-165.4.4.90.52.00.00;

27.812.0101.2-165.3.3.90.30.00.00;

20.122.0139.2-345.4.4.90.52.00.00;

20.122.0139.2-345.3.3.90.30.00.00;

18.541.0111.2-316.4.4.90.52.00.00;

18.541.0111.2-316.3.3.90.30.00.00. DO FORO: Comarca de ̂
Balsas, Estado do Maranhão. DATA DA ASSINATURA: 06 de.

dezembro de 2021. ASSINATURAS: Camila Ferreira Costa,
(Contratante) e Adão Gomes Mala (Contratada).
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DECRETO N® 062, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021

Regulamenta a Lei Municipal 1.012, DE 09 DE MAIO DE 2008
QUE Dispõe sobre a criação do Serviço de Inspeção Municipal -
SIM, para produtos de origem animal, e dá outras providências
e revoga o decreto municipal n® 029, de 12 de dezembro de
2013.

O Prefeito Municipal de Balsas, Estado do Maranhão, no uso de
suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 74, II, da Lei
Orgânica do Município e de acordo com o disposto na Lei
Municipal 1.012, de 09 de mêdo 2008 ; e
Considerando a necessidade de atualização da regulamentação
da Lei Municipal n® 1.012, de 09 de maio de 2008, que "Dispõe
sobre a criação do Serviço de inspeção Municipal - SIM, para
produtos de origem animal" que foi regulamentada pelo
Decreto Municipal n® 029, de 12 dezembro de 2013, que se
encontra defasado em decorrência das atualizações legislativas;
e

Considerando o parágrafo único do artigo 133 do Decreto
Federal n® 5.741, de 30 de março de 2006, que estabelece que
"para integrar os Sistemas Brasileiros de Inspeção de Produtos
e Insumos Agropecuários, os Estados e os Municípios ficam
obrigados a seguir a legislação federal ou dispor de
regulamentos equivalentes para inspeção de produtos de
origem animal e vegetal, e de insumos, aprovados na forma
definida por este Regulamento e pelas normas específicas":
DECRETA:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1® O presente Decreto regulamenta o Serviço de Inspeção
Municipal - SIM de Balsas- MA, instituído pela Lei n® 1.012, de
09 de maio de 2008, que dispõe sobre a criação do serviço ,de
inspeção (S.I.M) para os produtos de origem animal, para
estabelecer normas para a inspeção e a fiscalização industrial e
sanitária de produtos de origem animal, destinadas a preservar
a inocuidade, a identidade, a qualidade e a integridade dos
produtos e a saúde e os interesses do consumidor.
Art. 2® O Serviço de Inspeção Municipal - SIM de Balsas será
prestado de acordo com os princípios e regras de sanidade
agropecuária, dentro dos padrões e normas técnicas do Sistema


