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Rua Santa Luzia, n 102, Bairro Centro, CEP: 68.365-000, Anapu – Pará 
 

 

O Sr. SANDRO MACEDO DO NASCIMENTO, portador do CPF; 340.417.292-00, responsável pelo 
Controle Interno da Câmara Municipal de Anapu-PA nomeado nos termos da Port. Municipal 
005/2017-GP/C.M.ANAPU, 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° 001/2017, referente a Processo Licitatório na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tendo por objeto Contratação de empresas do ramo pertinente 
para fornecimento de materiais de consumo e permanentes, fornecimento de passagens aéreas, 
combustível, Locação de veículos, prestação de serviços terceirizados, gêneros alimentícios, materiais de 
limpeza e copa e cozinha, materiais de Expediente, Equipamentos e suprimentos de informática, serviços 
de manutenção de computadores e impressoras, compra e serviços de manutenção de central, peças, 
pneus, câmaras de ar e serviços para manutenção de veículos, e prestação de serviços de sonorização 

destinados ao funcionamento e desenvolvimento da Câmara Municipal de Anapu, conforme anexo I, 

celebrado com as empresas: BCL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME, cnpj: 12.775.566/0001-74; F. S DA 

COSTA SILVA E CIA LTDA, cnpj: 10.737.233/0001-25, D DA SILVA LIMA EIRELI, cnpj: 13.0303.406/0001-30; JOÃO 

BATISTA FERREIRA DE SOUZA 48668583204, cnpj: 14.303.632/0001-39; SERGIO CARLOS LEITE TORRES –LTDA, 
cnpj: 12.518.604/0001-30; TOP LINE TURISMO LTDA, cnpj: 03.485.317/0001/53; AUTO POSTO RIO ANAPU LTDA, 

cnpj: 05.368.599/0001-34; INFORPRINT COMDE MATERIAIS DE NFORMÁRTICA, cnpj: 22.980.346/0001-36; 
BRASIL AUTO CENTER PECAS E ELETRICA LTDA-ME, cnpj: 09.666.484/0001-87; CICERO F. DA SILVA COMERCIO, 

cnpj: 23.122.685/0001-44, 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, na fases de habilitação, julgamento, publicidade 
e contratação, estando aptos a gerar despesas para a municipalidade;  
  

- (  ) Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, 
publicidade e contratação estando apto a gerar despesas para a municipalidade, com as ressalvas 
enumeradas no parecer de controle interno, encaminhado como anexo.  

- ( ) Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a gerar despesas para a munici-
palidade, conforme  impropriedades ou ilegalidades enumeradas no parecer do controle Interno, en-
caminhado como anexo.    

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 providencias de alçada.    

Anapu/PA, 17 de fevereiro de 2017. 
 

_____________________________ 
SANDRO MACEDO DO NASCIMENTO 

Controlador Interno 
Port. Munic. 005/2017-GP/C.M.ANAPU 
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