Manaus, sexta-feira, 22 de março de 2019
6. PRAZO: O presente termo vigerá durante o exercício de 2019, a
contar da data de sua assinatura, e poderá chegar ao seu termo final
com a entrega de todo o seu objeto.
Manaus, 14 de fevereiro de 2019.

5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
aditamento foram empenhadas sob o n.º 2019NE00470, de 26/02/2019,
à conta da seguinte rubrica orçamentária 18101.12.365.0066.2067.0000.
01010000.33903917, no valor de R$ 22.429,56 (vinte e dois mil,
quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos); n.º
2019NE00471, de 26/02/2019, à conta da seguinte rubrica orçamentária
18101.12.361.0051.2118.0000.01010000.33903917, no valor de
R$86.868,20 (oitenta e seis mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte
centavos); restando ainda o saldo remanescente a ser empenhado
durante o exercício de 2019 nas fontes: 0100, 0101, 0118, 0121 ou 0318
6.PRAZO: O prazo do presente aditivo será de 06 (seis) meses, a contar
de sua assinatura.
Manaus, 01 março de 2019.

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Contrato de Aquisição nº 011/2019, celebrado em
24/02/2019.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus através da Secretaria
Municipal de Educação e a empresa F N DE ALMEIDA - EPP.
3. OBJETO: Este Contrato tem por objeto a aquisição de mobiliário para
atender as necessidades das Creches Municipais das áreas 12, 17, 18,
25, e 56, localizadas respectivamente nos Bairros Nova Cidade, Cidade
Nova, Cidade de Deus, Cidade Nova e Santa Etelvina, através do
Programa de Ações Articuladas – PAR, identificados no Termo de
Referência (fls. 04/14) e conforme Memorando nº 039/2019 (fl. 01);
Pregão Eletrônico nº 333/2018-CML/PM (fls. 25/54); Parecer Final –
DJCML/PM (fls. 80/84); Despacho de Homologação (fls. 85/86); Nota de
Empenho (fls. 127/130) e demais documentos constantes no processo
nº 2019/4114/4208/00029.
4. VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato é de
R$ 141.650,00 (cento e quarenta e um mil, seiscentos e cinquenta reais).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
contrato foram empenhadas sob nº 2019NE00436, datada de
24/02/2019, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.365.
0066.2067.0000.06240124.44905242, no valor de R$ 141.650,00 (cento
e quarenta e um mil, seiscentos e cinquenta reais), na fonte 06240124.

ERRATA
Errata ao Extrato do Contrato de Locação de Imóvel nº 086/2018,
celebrado entre o Município de Manaus, através da Secretaria Municipal
de Educação e a empresa F A S Empreendimentos e Participações
LTDA-EPP, publicado em 05.12.2018 – Edição 4492, constante no
Processo nº 2017/4114/4238/00573.
ONDE SE LÊ:
6. PRAZO: O prazo do presente contrato será de 60 (sessenta) meses,
a contar de 01.11.2018.
LEIA-SE.
6. PRAZO: O prazo do presente contrato será de 60 (sessenta) meses,
a contar de 06.11.2018.
Manaus, 14 de março de 2019.

6. PRAZO: O presente termo vigerá por 30 (trinta) dias úteis a contar da
data do recebimento da Nota de Empenho.
Manaus, 24 de fevereiro de 2019.

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 052/2015, celebrado
em 01/03/2019, referente ao processo nº 2019/4114/4147/00153.
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal de Educação – SEMED e a empresa PALACIO DE
MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA.
3.OBJETO: Dilação do prazo do Contrato n.º 052/2015, por mais 06
(seis) meses, referente à prestação de serviços de instalação e
desinstalação de aparelhos condicionadores de ar, com fornecimento e
instalação de acessórios, para atender as necessidades da Secretária
Municipal de Educação, conforme Memorando n.º 006/2019DACC/SEMED (fl. 01/01v); Cópia do Termo de Contrato nº 52/2015,
Termos Aditivos, Extratos e Publicações (fls. 02/22); Justificativa (fls. 35);
informação sobre Dotação Orçamentária (fls. 117/119); Parecer Jurídico
nº 490.02.2018 – ASSTEC/SEMED e Despacho do Subsecretário de
Administração e Fianças (fls. 121/124); Nota de Empenho (fls. 134/135)
e demais documentos atinentes ao Processo nº 2019/4114/4147/00153.

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019
Instituições de Educação Infantil sem Credenciamento e Autorização de
Funcionamento
O Conselho Municipal de Educação de Manaus/AM, com
sede na Rua Ramos Ferreira, nº 1590, Centro, representado pela
Presidente Maria das Graças Alves Cascais, e considerando o disposto no
art. 21 da Resolução nº 027/CME/2018, publicada no DOM/ Edição
4515/Páginas 24 a 28, vem realizar Chamada Pública às Instituições de
Educação Infantil sem Credenciamento e Autorização de
Funcionamento para apresentarem a documentação necessária conforme
os artigos 10,11 e 12 da referida resolução.
As Instituições de Educação Infantil sem Credenciamento e
Autorização de Funcionamento deverão apresentar a documentação
para regularização no período de 01 de abril a 01 de junho de 2019, na
sede deste Conselho.

4.VALOR GLOBAL: O valor global do presente aditivo importa a quantia
de R$ 322.359,10 (trezentos e vinte e dois mil, trezentos e cinquenta e
nove reais e dez centavos).
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