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Balsas-MA. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste termo de
contrato è aquele fixado no termo de referência, com inicio na
data de sua assinatura e encerramento em 31/12/2022,
prorrogável na forma do art. 57. II, da Lei n“ 8,666. de 1993.
PREÇO: O valor do presente termo de contrato é de RS
33.080,00 (trinta e três mil. e oitenta reais). DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA: 12.361.0086.2-069.3.3.90.39 00.00. DO
FORO: Comarca de Balsas. DATA DA ASSINATURA; 13 de
julho de 2022. ASSINATURAS; Higino Lopes dos Santos Neto
(Contratante) e Rodngo Botelho Melo Coelho (Contratada)

RESENHA DO CONTRATO N® 538/2022

RESENHA DO CONTRATO N» 538/2022 - SEFIN. Referente ao
Pregão Eletrônico N“ 50/2021. PARTES: Secretaria Municipal
de Finanças, Planejamento e Gestào Tributaria e a empresa BR
TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELl, inscrita no CNPj sob
0 n« 20.928.415/0001-37. OBJETO; O objeto do presente Termo
de Contrato é a 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 o fornecimento de mão de obra e
uniformes necessários a execução dos serviços, no município <te

Balsas/MA. VIGÊNCIA; O presente contrato iniciar-se-á na data
de sua assinatura e terá vigência de 12 (doze) meses, podendo
ser prorrogado mediante termo aditivo. PREÇO: O valor do
presente Termo de Contrato é de RS 183.902,40 (cento e
oitenta e três mil, novecentos e dois reais e quarenta

ORÇAMENTARIA:
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RESENHA DO CONTRATO N» 343/2022

RESENHA DO CONTRATO N» 543/2022 - SEMED. Referente a

Inexlgibllldade14/2022 PARTES: Secretaria Municipal de Educação e a
empresa FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO - FAPEAD, inscrita no CNPJ sob o n«
06.145.017/0001-13. OBJETO: O objeto deste contrato refere-
se à contratação de serviço de assessoramento técnico e
pedagógico, no qual tem por objetivo apoiar, dinamizar e
fortalecer as diretrizes pedagógicas da Secretaria Municipal de
Educação do município de Balsas-MA. VIGÊNCIA: O presente
contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da sua
assinatura. VALOR: Este instrumento contratual tem como
valor global o montante de RS 143.880,00 (cento e quarenta e
três mil, oitocentos e oitenta reais), que correrá sob as
seguintes dotações orçamentárias
ORÇAMENTARIA:
12.365.0086.2-100.3.3.90.35.00.00.12.361.0086.2-059.3.3.90.3
5.00.00. DO FORO: Comarca de Balsas. DATA DA
ASSINATURA: 05 de julho de 2022. ASSINATURAS: Higino
Lopes dos Santos Neto (Contratante) e José de Ribamar Lisboa
Moura (Contratada)

DOTAÇAOc e n t avo s).
13.392.0401,2-087.3.3.90.39.00.00. DO FORO; Comarca de
Balsas. DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2022.
ASSINATURAS: Camila Ferreira Costa (Contratante) e Rafael
Aranha Araújo (Contratada).
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RESENHA DO CONVÊNIO N'^ 05/2022 - SESAU

05/2022N®CONVÊNIORESENHA
SESAU. PARTES: Secretaria Municipal de Saúde e a
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, inscrita no

CNPJ sob 0 n' 60.975.737/0022-86. OBJETO: O presente
convênio tem por objeto adotar medidas destinadas a assegurar
a melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade da
assistência à saúde, visando garantir a atenção integral à saúde
da população de Baisas-MA, manter integrado o Hospital do
Sistema Ünico de Saúde - SUS, definir sua inserção na rede
regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde,
visando à garantia da atenção integral à saúde dos munlclpes
que integram a região de saúde na qual o Hospital está
inserido, e conforme Plano Operativo previamente definido
entre as partes. DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente
instrumento tem sua fundamentação legal na Lei Orgânica do
Município, disposições da Constituição Federal e Estadual
aplicáveis a espécie. VALOR DO CONVÊNIO E DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Para execução do Convênio o município de
Balsas, repassará o valor mensal de R$ 205.000,00 (duzentos e
cinco mil reais), e global/anual de RS 2.460.000,00 (dçis

DO
DOTAÇÃO
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RESENHA DO CONTRATO N® 535/2022

RESENHA DO CONTRATO N® 535/2022 - DMT. Referente ao
Pregão Eletrônico N" 48/2021. PARTES: Departamento
Municipal de Trânsito e a empresa SANTOS COELHO
COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n“
27.800.493/0001-09. OBJETO: O objeto do presente Termo de
Contrato é a aquisição de materiais para sinalização temporária
e materiais para confecção de placas de sinalização para serem
utilizadas nas vias urbanas do Município de Balsas/MA.
VIGÊNCIA: O presente contrato miciar-se-à na data de sua
assinatura, e terá vigência até 31 de dezembro de 2022, em
observância aos créditos orçamentários, as necessidades da
execução do objeto e aos quantitativos máximos estabelecidos.
PREÇO: O valor do presente Termo de Contrato é de RS
20.322,40 (vinte mil trezentos e vmte e dois reais e quarenta
centavos).26.782.0191.2-091.3.3-90.30.00.00. DO FORO: Comarca de
Balsas. DATA DA ASSINATURA: 13 de julho de 2022.
ASSINATURAS: Lucas Daniel Rodrigues de Araújo
(Contratante) e Kleiton Silva dos Santos (Contratada)
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sessenta mil reaimilhões, quatrocentos e10.301.1013.2-056.3.3.90.39.00.00. PRAZO: O prese
convênio terá vigência de 12(doze) meses, tendo inicio em
de julho de 2022 e término em 30 de junho de 2023, podendo
ser prorrogado, a critério das partes, mediante termo aditivo
devidamente Justificado. DO FORO: Comarca de Balsas, Estado
do Maranhão. DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2022.
ASSINATURAS: Raylson Fehx Barros (Contratante) e
Francisco Gomes da Silva (Contratada).
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