
REPUBLICA FEDE RATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONÍROLAOORIA DE CONTROLE INIERNO . CCI

( ) Revestido parcialmente dãs formalidades legais, nas fases de
habilitaÇão, julgamento, publlcidade e contrataÇão. estando apto
a gerar despesas para a municipalidade, com as ressalvas
enumeradas no parecer de controle interno, encaminhado como
anexo.
( ) Revestido dê falhas de natureza grave, não estando apto a
gerar despesas para a municipatidade, conforme impropriedades ou
llegalidades enumeradas no Parecer de Controfe lnterno.
encaminhado como anexo. Declãra, por fim, estar ciente de que as
informações aqui prestadas estão sujeitas â comprovaÇão por
todos os meios legais admitidos. sob pena de crime de
responsâbilidade e comunicaÇão ao Ministário púb1ico Estadual,
para as providências dê alçada, Itaituba, 28 de marÇo, de 2017.
Responsável pelo Controfe Interno:

Assinatura
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O Sr'. Afex Roberto de Araújo Lima. Controlador de Controle
Interno responsável pelo Contlo1e Interno do Município de
Itaituba/Pa, nomeado nos te.rmos do Decreto Municlpal no0060/2017,
declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos
Municipios do Estado do Pará, nos termos do S1", do art. 11. da
REsoLUÇÃo No. 11 .410/rcM de 25 de fevereiro de 2Or4, que
analisou integralmente o Processo no. 01032017/A04- IL referente
à Inexi-gi-bilidade de LicltaÇão, tendo por objeto a contrataÇão
de licença de uso sistema software integrado de gestão Pública
gêraÇão do E-contas TCM/PA, T,icitaÇÕes, Almoxarifados,
Patrimônio, PublicaÇão/Hospedagem de dados na forma da LC
737/2009, LeL 12.521 /2A77 e Decreto 1.185/20L0 e Sic Ouvidoria,
para atender a demanda do Fundo Municipal de Assistência Socia.I.
com base nas regras insculpidas pela Lei n." 8.666/93 e demais
instrumentos legais correlatos, pelo quê declara, ainda, que o
referido processo se encontra:

(X) Revestido de todas as formalidades legais. nas fases de
habilitaÇão, julgamento, publicidade e contraLaÇão, esLando apto
a gerar despesas para a municipalidade;
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