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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO . CCI

O Sro. Alex Roberto de Araújo Lima, Contlolador de Controle
Intêrno rêsponsável pe]-o Controle Interno do Município dê
Itaituba/Pa. nomeado nos têrmos do Decreto Municipal n"0060/2017,
declara, para os devidos fins, junto ao Tribunaf de Contas dos
Municipios do Estado do Pará, nos termos do §t", do art. 11, da
RESOTUçÁO N". 11.410/TCM de 25 dê fêvereiro dê 20L4, que
analisou integralmente o Processo n". 01032017/003- 1L refêrente
à Inexigibilidâde de LicitaÇãô, tendo por objeto a contrataÇão
de licença de uso sistema software integrado de gestão Pública
geraÇão do E-contas TCM/PA, Licitaçôes, Afmoxarifados,
Patrimônio, PublicaÇâo/Hospedagem de dados na forma da LC
731/2AA9, Lei 12.52'7/2077 e Decreto 7,785/20L0 e slc ouvidoria,
para atender a demanda do Fundo Municipal de EducaÇão, com base
nas regras insculpidas pela Lei n. o 8.666/93 e dema.is
instrumentos legais correlatos. pelo que deciara. aj-nda, que o
referido processo se encontra:

(x) Revestido de todas as formalidades legais,
habilltaÇão, julgamento, publicidade e contraLaÇão,
a gerar despesas para a municipalidade;

nas fases de
êstando apto

( ) Revestido parcialmente das formalidades leqais. nas fases de
habilj-taÇão, julgamento, publrcidade e contrataÇãÕ. estando apto
a qerar despesas para a municipalidade, com as ressalvas
enumeradas no parecer de contro.Le interno, encaminhado como
anexo.
( ) Revestj-do de falhas de natureza grave. não estando apto a
gerar despesas para a municipalidade, conforme impropr.iedades ou
ilegalidades enumeradas no Parecer de Controle Interno,
encaminhado como anexo. Dec.La.ra, por fim, estar ciente de que as
informaçÕes aqui prestadas estão sujeitas a cômprovaÇào polr
todos os meios legais admitidos. sob pena de crime de
responsabilidade e comunicação ao Ministélio Púbu,co Estadual,
para as providências de alçada. Itaituba, 28 de março, de 2017.
Responsável pelo Controle Interno:

Assinatura
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