REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Pará
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Requerente: Pregoeiro.
Assunto: PREGÃO PRESENCIAL SRP 032/2018-01PMA/FME

E U Sr. ANTÔNIO DEMILTON DOS SANTOS, portador do CPF: 396.154.482-49,
responsável pelo Controle Interno da Prefeitura Municipal de Anapu-PA,
nomeado nos termos do Dec. Municipal 003/2018 SEMAD-PMA, declara, para os
devidos fins, juntos ao Tribunal de Contas dos Municípios do estado do Pará,
nos termos do art. 11, da resolução n/11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014,
que analisou integralmente o processo SRP n° 032/2018-01 PMA/FME, referente
a Processo Licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tendo por objeto:
a Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos de climatização disposto no
Termo de compromisso (TC) nº 201405096, Emenda Parlamentar nº 16070006/2013, referente as ações
delimitadas no Plano de Ações Articuladas - PAR, para climatização das unidades escolares da Rede
Municipal de Ensino Infantil do Município de Anapu/PA, conforme Anexo I - Termo de Referência.
(X) Revestido de todas as formalidades legais, na fase de preparação do
instrumento convocatório, tais documentos demonstram o fiel atendimento
previstos na Lei de Licitações ( Lei 8.666/93). O instrumento define todos
os procedimentos a serem adotados pelos Licitantes e pela administração na
condução do certame, traz claramente o objeto a ser licitado prazo de
execução, condição e forma de pagamento anexos obrigatórios.
Estando o
objeto, pois apto a ser licitado.

Segue o instrumento convocatório para instauração do processo
Licitatório.
Declara, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas
estão sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena
de crime de responsabilidade e comunicação ao Ministério Público Estadual,
para as providências de alçada.

Anapu- Pará, 24 de Julho de 2018.
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