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Ata nº02/2019 — Reuniram-se na sala de reunião da Secretaria Municipal de Educaçã
14.
Os conselheiros do FUNDEB para uma conferência no sistema SIMEC — PAR 2011-20

eletrônico, e
Para verificar as pendências e fazer as análises. Sendo analisado o pregão
o, sendo
que o contrato com Mercedes Benz do Brasil LTDA, e verificando o seu conteúd

s e trinta mil
fornecido neste contrato um item (01) que totalizou um valor total de duzento
duzentos e
duzentos e dez reais (R$ 230.210,00). Em relação ao termo de compromisso

ão
um milhões seiscentos mil oitocentos e oitenta (201600880) foi realizada uma devoluç
através de uma

GRU

no valor de seis mil quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta

e rescentavos (R$ 6.432,60) proveniente de sobra. No sistema foi realizado a analise
Em relapondido o questionário conforme documentação apresentada aos conselheiros.
zados
ção a questão oito foi colocado que sim, porém somente dois veículos estão regulari
pois foi
e os outros sete estão em andamento. Sendo este termo aprovado com ressalva
de pagamento no
verificada uma divergência entre os documentos apresentados no valor

qual foi declarado no sistema SIMEC de vinte e três milhões e vinte e um mil reais (R$

no presente site,
23.021.000,00), o qual percebemos ter sido um erro de quem declarou

s e trinta mil
mas nos documentos analisados estavam corretos os valores em duzento
Nada mais
duzentos e dez reais (R$ 230.210,00). Respondido o questionários via SIMEC.
s.
havendo encerro esta ata que segue assinada por mim e pelos demais presente

Tania Mariza Strehl
Rafael Rodrigues
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