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PARECER DO CONTROLE INTERNO 

 

EU 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 n° 028/2018-01 SRP, 

referente a Processo Licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tendo 

por objeto: a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

fornecimento de passagens aéreas e terrestres, incluindo reserva, emissão, 

transferência, marcação/remarcação e reembolso de bilhetes de passagens aéreas 

nacionais, assim como a realização de pesquisa de disponibilidade de hotéis e 

respectivas reservas de hospedagens  locação de veículos e serviços correlatos, 

destinados ao atendimento da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de 

Anapu/PA, através do sistema de registro de preço SRP. Celebrado com a empresa: 

TOP LINE TURISMO LTDA, CNPJ: nº 03.485.317/0001-53. Com base insculpidas 

pela lei n° 8.666/93, lei 10.520/02, Lei Complementar 123/2006 e demais 

Instrumentos legais regras correlatos, pelo que declara, ainda, que o 

referido processo se encontra; 

 

- (X) Revestido de todas as formalidades legais, nas fases de 
habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando aptos a 
gerar despesas para a municipalidade; 
 

 

 

             Segue o termo de homologação para assinatura da Autoridade 

competente Aelton Fonseca Silva, Prefeito Municipal. 

 

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, 21 de Junho de 2018. 
 
 
 
 
 

 

ANTÔNIO DEMILTON DOS SANTOS 

Controlador Interno 

Decr. Munic. 003/2018- SEMAD-
PMA 
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