
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESIADO DO PARÁ

PREFEITU RA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONÍROLE INÍERNO . CCI

o Sro. Alex Roberto de Araújo Lima, Controlador de Controle
Intêrno responsável Pelo Controle Interno do Município de
ftaituba/Pa. nomeado nos termos do Decreto Municipal
no0060/2017, declara, para os devidos fins, iunto ao Tribunal
de Ccntas dos Municipios do Estado do Pará, nos termos do
s1", do art. 11, da RESOT,UçÃO No. 11 .410/TCl{ de 25 de
fevereiro ée 2Ot4, que analiscu integralmente o Processo
Carona n " 0 01/ 2 018 -C- PMI - PA referente a ATA de Registro de
PreÇos OBl/201,8 e Processo n' 12018011875-PMT-GO, tendo por
.bjet) a aquisição de materiais efétricos destinados à

manutenÇão da IIumi4ação Pública do Munlcipio de Itaj-tub'a,
,rom base nas regras insculp.ldas pela Lei n.' B-666/93 e

rjemais instrumentos legais correlatos, pelo que declara,
ainda, que o referido processo se encontra:

rX) Revestido de todas as formalidades legais,
i'-àbi lltaÇão, julgamento, publicidade e contrataÇão,
a ger1r. despesas para a municipalidade;

nas fases de
estando apto

1 ; n,-vestido parcialmente das formafidades .Iegais, nas fases de
habil rtaÇão, ju.l"gamento. publicidacie e contratação, estando apto
a gerar despesas pâra a municipatidade, com as ressalvas
enumeradas nô parecer de controle interno, encaminhado como
anexo.

( ) Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a
gerar despesas para a municipalidadê, conforme impropriedades ou
ilegaLidades enumeradas no Parecer de controfe Interno,
encaminhado como anexo. Decfara, por fim, estar ciente de que as
lnformaÇões aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por
todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de
responsabilidade e comunicação ao l{inistério Público Esladual,
para as providências de alçada. ltaituba, 05 de dezembro, de
2018.
F.esponsável pelo Contro.Ie lnterno:
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