
REPÚBLICA FEDE RATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PREFE ITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

CONÍROLADORIA DE CONÍROLE INTERNO - CCI

o Sr AIex Roberto de Araújo Lima I Controlador de Controle
rnterno responsáve.L pe1o Controle Interno do Município de

Itaituba/Pa, nomeaaó nos termos do Decreto Municrpal
'AAt)/?O!l,declara,paraosdevidosfins,juntoaoTribunal

:.:-. C rtas dos Municípios do Estado do Pará ' nos termos do

s1", do art. 11, da RESOLUçÃO N". 11.410/TCM de 25 de

fevereiro de 2O!4, que analisou integralmente o Processo n"'
'9/- t2O referente à Pregão Eletrônlco n"' 003/2020' tendo
.)r bjeto a aquisição obieto a aquisição de notebÔÔk

luc :ionaL - EDUCAÇÃO CONECTADA para atender a demanda do

Lrncl, Munrcipal de Educação, nos termos de Compromisso PAR

' : i405098/Emenda Parlamentar n" 16070006/2016' com base

' :1s egras insculpidas pela Lei n' " 8 '666/93 e demais

nstr rmántos legais correlatos, pelo que declara, ainda, que

re: :rido processo foi dectarado REVOGADo:

de todas as formalidades legais, nas
j ulgamento, publicidade e contrataÇão'
despesas Para a municiPalidade; 1

) F vestido parcialmente das formalidades legais' nas Íases

lÊ i rbrlitação, julgamento, publicidade e contrâtaÇào'

star lo apto a gerar despesas para a municipalidade' ccm as

.:s.-q vas enumeradas I'rO parecer de controle interno'
'rcai i nhado como anexo'

) i :vest ido
.rbi :taÇão,

fases de
estando

r , .7êstido de faLhas de natureza ?titt' não estando apto

I t:ar despesas para a munlclpaliciade' conÍorme

'-,pr rieAuae. 
'ou ileqaliCades enumeradas no Parecer de

-.rl le Interno, encaminhado como anexc' Declara' por f im'

ir:1 ciente de que as informaçÕes aqui prestadas estão

,il e as à comprovação pcr todos os mer.os 1e9a,'-: 
-"."11'^:.Tt::,, ena de crime de responsabiLidade e coRUIlleàÇclo du

Ministério Público Estadual, para as providêncías de alcada'

rt,air rba, l8 de maio de 2A2A '

:sF rsáveI Pelo Cont'role Interno:

''rss i I r tura

t,moA.&etloRoÂlex cootlpledeladoíiontroc
lnteÍn 1I0060120NXunDecÍ.to
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2) Saída para porta VGA pdrd Monitor Efierrut '
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3) Leitor tle cartões de memória 
j ett I (padrões r\'1S r' SD i lvÍl[O - remoret o

leitor tlc urtões
céltias - ctlterur Puru J

4) Batetia de Litltiun-lon , com no núnimo 4 Quatro)

célula's

5) Possuir lravas eiou conexões que permittutt a rentoção tlu bueritt - t'!/n()\:tt'

essc exigência

6) Certi.ficaçiio EPE.lT mt L'lteNo^rit "'l!.:.::,f,:;')"i,';"!r',':;;,r'),:ff;":';l';"',,r1r""àlú' 
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2, Dec, aro u .* i., itlqlTJT.,H: í" "ü,J.:a 
: lti* f :;Í: l,;,#*frá{ :1""ã I

fi:ffl5'f::'J.,§;'i:.:d; 'i'-*ii^-"p*"n''u§,i.u-1r da prereitura Munrcrpar de

solicitação de parecer exarado pelo Técnico de lntormí

Itaituba, declara que:
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

MUNICÍPIO DE ITAITUBA

efercncia Darü quisilã le notehook.liti
"Ilinisrério do Educol'ão' Contutlo' Jiti

,J

olaborudt no att Wl e'
autorizada a abertt lru de

,,Á4 5 ''..

Ã*'

"O 'l'crmo cle R

aprovadas.

Cont o publicação do edital de ticilação na modalidade pregão eleltônicos' por força

de questiotruntentos de ';;;;;. 
interess-adu' rtcou co"statfldo que algumas

*p):íírriiii it,ao obsoletai e não nnis disponíveis no mercado otuülnte"te' que

são eks;

a) 1. No itent 3 Pluca-ntãe (MOTHERBOARD).'.a\íIea b) Banco de memoria: I
- i;;i; sio,ts padrão DDI ou 'up"in'' 

Desconsitlerar a etigência de dois slots'

b) 2. Substituir a exigência de cartõe§ de mentoria 3 em 1 (padrão tlÍS/SD/ltíLIC)

constante no item 6. turcínii, iinua J), n atttendo apen6 a exigêncitt de leitor

de catíões SD.

c) 3. Retirar u exigência de travas e/ou conexões que permitam u temoção da

baíeriu constant, ,o u'ii t-i"-giuria alhtea c) visio que alguns fabricantes não

uÍilitam mak essa curacteristica que timita as opções disponíveis'

d) 3, Retirar a e.xigência de suída J1GA para mo!11-11terno' constante no item 7'

lnterfoce grrífica, atinea fl, 'tma 
vez que' os equip-omcntos não vem mois de

j;;;í;;;r". ís,o 
'o"liguioçúo' 

mantendo a saídu HDtu{I'

e) 4. Reliror o exigêncio de lravas e/ou cone'Yí'et que pern tom o remoção de

hoteÍi(t conslunt" uo u"' t-i' Bateria nlínea c) vilito que ulguns 'l-uhri<'ontts 
niitt

utilizunt nrais essa caÍacíerí§ticu que timila us opções disponíveis"'

2.2.ComoresultadofrnaldojulgamentodoRequerimentodePedidodelmpugnação'Sr.
Pregoeiro, po, ,".o,hetlti-!-*- u t-pt"ta impugnante' estar provida de rtzào'

conforme ele mesmo declarou:

" Esratrfui contprovttdos os quesüonamentos tlu enrpresLt licitan-te' medianÍe tt

parecer,JttstiJictttivq técnica do Setor de 7-l e assinacla pcb Se-nhttr lí'turicio Rogério

'iiruroir,r, 'iérrricr, 
"m 

Informatica' cla PreJbiura ,lhmicipttl de Itaituhu-' 
.Ltnex.a 

ne\te

julgÜrnertÍo,. recomendo ,'" "1u't''li't"'l' 
C'»tpetenre tlu Set:retaria lv[unicipLtl de liluc'tçi't

rcpresentada ptlo s' )i'nitt"'l' 'l'eixeíra Pintn' I|EL/OGÁR o Prrtt:edimcnrtt

Lici.ratLirkt.ll'k alittactr: tJe i).egão Eltrrônico n" 003i20)0, com bose rut ,4rt. '19 du I ei n''

8.(,66i9i e altertrçõct vigentes " '

especificações constantes na SDiSEIçíED N' 001Ri2020

aría, dererá scr atlequada com base na Juslificativu 'l'écnicu

io Rogério llonteiró, Técttit:<t em hlformtitictt dLt Pre.feirttra

oprovada Pelo
licitação aPertts ent dezembro de 2019, sendo mantidas {6 mesrnus t'ottfigurações

" Reconrcnda uinda que as

encttmüthacla Por es\a Secret

ex.tradd pelo Senhor \'Iauric
,\.1 unic iTral de I ui ntb a ".
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Itaituba-PA, 14 de maio de 2020'

XEIRAPNHO
de Educação

l\rbÍrca
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