
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ÊSIADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROTE INTERNO - CCI

O Sro. Àfex Rôberto de Araújo Lima, Controlador de Contro].ê
Intêrno responsável pelo Cotttrolê Intelno do Município de
Iteituba/Pa, nomeado nos termos do Decreto Municipal
n"AO60/2Aú, declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal
de Contas dos Municipios do Estado do Pará, nos termos do §1",
do art. 11, da RESOLÜçÁO N". 11.410/rC[í de 25 de fevereiro de
2oL4, que anal.isou lntegl:almente o Processo no. 036/2A2A
r€ferente à Pregão Efetrônico n'.001 /2020, tendo por objeto a

aquisição de ci-mento, para atender as necessidades das
Sacretarias, Eundo Municipal de Assistênci-a Social, EducaÇão,
Saúde e Município de ltaituba, com base nas regras insculpidas
pila Lei n." 8.666/93 e demais instrumentos legais correfatos,
pr Lo que declara, ainda, que o referido processo se encontra:

(. ) Revestido de todas as formalidades fegais, nas
h.,bilitação, julgamento, publicl-dade e contrataÇão,
ar to a gerar despesas para a municipalldade; 1

fases de
estando

( ) Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases
de habilitaÇão, julgamento, publicidade e contrataÇão, estando
al to a gerar despesas para a municipalidade, com as ressafvas
erLumeracias no parecer de controle interno, encaminhado como
ai rexO .

( ) Revestido de falhas de natureza qrave, não estando apto a
gerar despesas para a municipalidade, conforme impropriedades
oLi ileqalidades enumeradas no Parecer de Controle Interno,
encamlnhado como anexo. Declara, por fim, estar ciente de que
as informaÇões aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por
tc,dos cs meios legais admitidos, sob pena de crime de
ri: spons abi l idade e comunicação ao Ministérj.o Priblico Estadual,
pira as providências de a1çada. Itaituba, 16 de junho de 2020.
R,.sponsável pe.Io Controle Interno:

Assinatura

Alex Ro fu A.üna
acnúoladoÍ'a de contÍole
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