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PARECER CONTROLE INTERNO  

CESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2021-PMLA

CHAMADA PÚBLICANº 01/2021 –PMLA 

DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTU
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r o cumprimento das metas previstas no plano pluri

overno e dos orçamentos da União;  

provar a legalidade e avaliar os resultados, qua
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§ 2º Qualquer cid

legítima para, na forma d

Tribunal de Contas da União.
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pública tais como, legalidade,

DA MODALIDADE

A modalidade adotada no pr

PMLA, com base nas Lei 8.6
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2 de abril de 2015). 

DA ANÁLISE DOS 

Após análise dos at

presente Processo Licitatór

11.947/2009. 
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Em atendimento à de
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alquer cidadão, partido político, associação ou s

forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegali

 da União. 
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DADE: 
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TÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E D
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que participou. Com base nas

e demais instrumentos leg

Processo Licitatóriose enco

( x ) Revestido parcialme

julgamento, publicidade e 

municipalidade, embora ap

exigências da resolução ad

de 2017 do Tribunal de 

licitação seja publicada n

Licitações do site do TCM

obrigatórios, contendo a

obedecendo os critérios da

após a formalização do con

Salvo melhor juízo, este C

supramencionado se encon

pública dar sequência a realiz

DECLARA estar ciente de 

comprovação por todos o

responsabilidade e comunica

alçada. 

 

Desta forma fica a d

etapas subsequentes pós sana

É o parecer. 

Limoeiro do Ajuru, 28 de 
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 base nas regras insculpidas pela(s) Leis nº 8.666/9

entos legais correlatos, pelo que declara, ainda,
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 certificação digital, 
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al, para as providências de 
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ublicidade a todos os atos. 
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