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necessário saber da responsabilidade de se autorizar o funcionamento
de uma escola e que para as mesmas existem requisitos ao seu
funcionamento e que o Sistema precisa de regularização. O
Conselheiro Gleydisson Martins perguntou sobre a diagnose de
funcionamento dessas escolas e se já se tem estipulado prazos para a
autorização de funcionamentos das entidades, com isso foi lido à
resolução nº 001/2018 de 15 de maio de 2018. Assim após a leitura e
análise do diagnóstico e da resolução foi visto a necessidade das
escolas buscarem documentos de autorização para apresentação ao
CME, e explanado que haveria a necessidade de prorrogação do
tempo de regularização das escolas para o CME poder lançar portaria
de aprovação. Ainda foi abordado que os advogados lançarão
atestados relatando a extinção de algumas escolas para o conselho
aprovar. Em seguida houve o questionamento ao representante do
poder legislativos a respeito da LOA se a mesma já estava para
aprovação na Câmara onde o mesmo relatou que se encontra a LDO
para aprovação e que já obteve duas votações e não foi aprovada por
falta de coro. No quarto momento, analisando o PME observou-se que
o mesmo necessita notas técnicas reformulando algumas
inconsistências encontradas em suas Metas e, no entanto será
oportuno que o CME faça as notas técnicas e não os advogados de
assessoria. Continuando com a pauta ficou decidido que o PME será
apresentado em forma de audiência pública no Teatro José Fernandes
de Andrade no dia 29 de novembro de 2019 de 09h00min as
12h00min horas. Assim fica decidido e agendada uma reunião para o
dia 25 de outubro com a comissão de coordenação do PME para
tomada de decisão sobre a audiência pública e que será apresentada
ações a atribuições para todos os conselheiros na reunião do CME do
dia 08 de novembro. Não havendo nada mais a tratar, a presidente deu
por encerrada a reunião e eu, Magdalha Gomes Gonçalves, secretária
lavrei o presente ata que vai assinada por mim e todos os
conselheiros.______________ ________________________
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ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE CEDRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - COMISSÃO
PERMANENTE DE DE LICITAÇÃO - CPL
REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃOALTERAÇÕES NO EDITAL
MODALIDADE: Pregão Presencial-SRP com cota para ME e
EPP
TIPO: Menor Preço Por Item
EDITAL: Processo Licitatório N° 34/2019
Pregão Presencial-SRP N° 29/2019
OBJETO DA LICITAÇÃO: Aquisição de pneus, câmaras de ar e
protetores de aro para o atendimento das necessidades da
Prefeitura Municipal de Cedro-PE.
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Cedro-PE, no uso das
prerrogativas que lhe confere a lei, comunica aos interessados que
foram realizadas alterações no Edital do processo em epígrafe e
comunica também que à audiência de abertura da sessão fica
remarcada para o dia 10 de outubro de 2019 às 13:00 horas, na sala de
sessões da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua Sete
de Setembro, N° 68, Centro, Cedro/PE, onde estará recebendo os
Envelopes de Proposta de Preços e de Habilitação para julgamento do
certame supra citado. Os interessados em participar do respectivo
processo poderão obter o texto integral do Edital na Sede da Comissão
Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE
CEDRO/PE, no endereço acima citado e através do site:
https://cedro.pe.gov.br a partir da publicação deste Aviso, no horário
de expediente das 08:00 às 13:00. Maiores Informações poderão ser
obtidas através do telefone: (87) 3889-1156 e E-mail:
licitacaocedrope@yahoo.com.br.
Cedro/PE, 27 de setembro de 2019.
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ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 063/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 018/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2019
CONTRATO Nº 063/2019
BENEFICIÁRIO: S D DE A FERREIRA & CIA LTDA. Inscrita
no CNPJ sob o nº 26.889.181/0001-42.
OBJETO: Aquisição com entrega parcelada de Equipamentos, Peças
e Suprimentos de Informática para atender as necessidades do
Município de Chã Grande e demais Órgão participantes.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Leis n.º 10.520/02 e 8.666/93 e
demais normas de direito público aplicáveis.
VALOR: R$ 6.099,50, (seis mil noventa e nove reais e cinquenta
centavos).
VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2019.
Chã Grande - PE, 31 de julho de 2019.
DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Prefeito.
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GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 064/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 018/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2019
CONTRATO Nº 064/2019
BENEFICIÁRIO: ASSUNPÇÃO TEC COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA. Inscrita no CNPJ sob o nº
04.473.960/0001-20.
OBJETO: Aquisição com entrega parcelada de Equipamentos, Peças
e Suprimentos de Informática para atender as necessidades do
Município de Chã Grande e demais Órgão participantes.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Leis n.º 10.520/02 e 8.666/93 e
demais normas de direito público aplicáveis.
VALOR: R$ 2.703,00, (Dois mil setecentos e três reais).
VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2019.
Chã Grande - PE, 31 de julho de 2019.
DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Prefeito.
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GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 065/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 018/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2019
CONTRATO Nº 065/2019
BENEFICIÁRIO: COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA
ME. Inscrita no CNPJ sob o nº 15.114.641/0001-44.
OBJETO: Aquisição com entrega parcelada de Equipamentos, Peças
e Suprimentos de Informática para atender as necessidades do
Município de Chã Grande e demais Órgão participantes.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Leis n.º 10.520/02 e 8.666/93 e
demais normas de direito público aplicáveis.
VALOR: R$ 17.815,00, (Dezessete mil oitocentos e quinze reais).
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