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\\TERMO DE \¡ERIFICAçÁO'

ORGÃO: PREFEITUR;A MUNICIPAI DE APIAÍ

E)(ERCÍCrO: 20L6

Nesta data, a funcionária do Tribunal- de Contas do Estado
de são Pauro abaixo assinada procedeu à verificação, por
amostragem, dos Processos de DISPENSA E INEXIGIBILIDADE real-izados
no exercicio em exame, apurando-se, âs seguintes ocorrências:
Fa].has na forma]-izacão eß procedimentos ].icitatórios
1

e contratos

Ausência, nos autos:
a. De pedido do setor para a realização da despesa;
b. Da justificativa da autoridade competente da necessidade
cont ratação /de spe sa,'

c. De revantamento de preÇos de mercado: não há cotação
processos;

de

nos

d. De autorização para a realização da despesa por Dispensa
Inexigibil-idade;
e. De quaisquer outros documentos, sal-vo notas de empenho e
rel-ativos à liquidação da despesa.

ou
os

A presente verificação foi realizada a vista do Setor
Jurídico do Municipio, cujo responsável também assina o presente
termo, lavrado em 02 (duas) vias, do qual recebeu uma cópia.
APIAÍ,

em 18

nne

P

de agosto de 2011.

ezzotlo Kitakawa Lima

Agente da Fiscalização

Ciente.
\t:-.

Em

1

)

ENDEREÇO: Av. Rangel Pestana, 315
Centro
- qov. br- SP
INTERNET: wr.rryv'.tce.sp.

-

CEP: 01017-906 PABX (01 t)3258-3266

E-MAIL: gp@tce.sp.gov.br
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE ITAPEVA - UR.I6
Acácio

Prefeitura do Municþìo de Apiaí

DECI-ARAçÁo

Declaro para os devidos fins, ao Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, em atendimento a Requisição n' 2ol2o17 JPKL, item no 16, acerca da
Dispensa que justificou a locação de imóvel do Sr. Sebastiáo Benedito Garcia,

Declaramos que na gestão do exercício anterior, não houve processo de
Dispensa para justificar a referida locação.
Por ser verdade, firmo o presente para que surte seus efeitos legais

Apiaí, 16 de agosto de 2017.

LUCIANO POLACZEK NETO

Prefeito do Município de Apiaí

cN PJ 46.634.2
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Estado de São Paulo

Estado de São Paulo

DEcT.ARAçÃo

Declaro para os devidos fins, ao Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, em atendimento a Requisição n" zolz}iT
-JPKL, item n" 1s, acerca do
processo que justificou a contratação da "Mafre Vera Cruz Seguradora
S/A",

Declaramos que na gestão do exercício anterior, näo houve processo licitatório
para justificar a referida contratação.
Por ser verdade, firmo o presente para que surte seus efeitos legais

Apiaí, 17 de agosto de2017.

LUCIAN

I..ACZEK NETO

Prefeito do Município de Apiaí

cNPJ 46.634.2421OO01
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