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Ata nº01/2019 — Reuniram-se na sala de reunião da Secretaria Municipal de Educação, 

Os conselheiros do FUNDEB para uma conferência no sistema SIMEC — PAR 2011-2014. 

Para verificar as pendências e fazer as análises. Sendo analisado o pregão cento e vinte 

e um de dois mil e treze (121/2013), e que O contrato com Andrei Lorenzine — ME e verifi- 

cando o seu conteúdo, sendo fornecido neste contrato trinta e seis itens (36) que totaliza- 

ram um valor total de trinta e oito mil cento e vinte e três reais e setenta centavos (R$ 

38.123,70). Em relação ao termo de compromisso nove mil cento e sessenta e três (9163) 

foi realizada uma devolução através de uma GRU no valor de trinta e dois mil duzentos e 

cinquenta e dois reais e treze centavos (R$ 32.252,13) ao qual encontrava-se vencido. No 

sistema foi realizado a analise e respondido o questionário conforme documentação apre- 

sentada aos conselheiros. Em relação a questão oito foi colocado que sim, porém somen- 

te dois veículos estão regularizados e OS outros sete estão em andamento. Termo de 

compromisso duzentos e quatorze milhões quatrocentos e dois mil novecentos e setenta 

e oito (201402978) referente ao pregão eletrônico dezesseis barra dois mil e treze 

16/2013 com o contratante João Roberto Daviglio - ME, sendo fornecido neste contrato 

conjunto de mesa aluno e professor, somando quatrocentos e quarenta e três itens, no 

valor total de sessenta e nove mil seiscentos e setenta e sete reais e dez centavos (R$ 

69.677,70) e que o município realizou uma devolução através de uma GRU no valor de 

dois mil trezentos e noventa e três reais e sessenta e um centavos (R$ 2.393,61). Termo 

de compromisso duzentos e um milhão quatrocentos e um mil trezentos e trinta e cinco 

(201401335) referente ao pregão quarenta e nove barra dois mil e quinze (049/2015) para 

aquisição de equipamentos e mobiliário para a adequação das instalações da Escola 

Educação Infantil da rede Municipal, com a contratada (C.S. Teixeira — ME) no valor de 

quinze mil oitocentos e vinte e dois mil reais (R$ 15.822,00). Com a contratado Violacer 

moveis e equipamentos ltda, no valor de dezenove mil quinhentos e quarenta e sete reais 

(R$19.547,00). Com a contratada G.L. Enz — ME no valor de cinco mil novecentos e qua- 

tro reais no valor de cinco mil nocentos e quatro reais (R$ 5.904,00). Contratada Gesul 

Comercial LTDA — ME no valor de vinte e dois mil oitocentos e cinquenta e sete reais (R$ 

22.857,00). Contatada Mário A. R. d Silva r Cia LTDA — ME no valor de dezoito mil trezen- 

tos e setenta e cinco reais (R$ 18.375,00). Contratada Olmir Luis Peccin — ME, no valor 

de onze mil quatrocentos e setenta e cinco reais (R$ 11.475,00). Somando um valor total 

de cento e seis mil oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos ( R$ 

106.866,49) e que foram devolvidos através de uma GRU o valor de quinze mil trezentos 

e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos (R$ 15.387,99). Sendo este termos
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aprovados e respondido os questionários via SIMEC. Nada mais havendo encerro esta 

ata que segue assinada por mim e pelos demais presentes. 

Tania Mariza Strehl 1 LDO: Ituh) 

Rafael Rodrigues NM ha ed; 
/ 

Marizete Bonfanti E A UU 

Rosane Dolores Jope Wollmer SA 

Daiana Vitorina, od Ei A ) 

Cristiano Junior Bertramelli ) / 
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Alexandra Parmigiani Dallabrida Cssrandro CcALo Nado 

Ivonete Dal Bosco Bevilaqua EM Oo 

Lucia Janete Szekut Miotto 
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