
PREFEITURA MUNI CIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO . CCI

O Sr' Alex Roberto de Araújo I-ima, Contlo]-ador de ControLe
fnterno responsáveI pêlo Controle Interno do Município de
Itaituba/Pa, nomeado nos termos do Decreto Municipal
n"AA()/2011, declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal
de Cr ntas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do
§1", do art. 11, da RESOLUÇÃO No. 11 .410/TC!{ de 25 de
fevereiro de 2OLA, que anafisou integralmente ô Processo n",
C9I/rX79 referente ao Pregão Presencia] n". A69/2A19, tendo
cor r cjeto a aquislção de equipamentos de eletrodomésticos,
eletr lnicos, informática e móveis para escritório para
.iten.,:r a demanda do Fundo Municipal de EducaÇão, com base
nas :egras insculpidas pela Lei n. o 8.666/93 e demais
instl .rmentos legais correlatos, pelo que declara, ainda, que
: ref:rido se encontra:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESIADO DO PARÁ

(x) Fevestido de todas as formalldades legaÍs, nas
habilitaÇão, julgamento, publicldade e contrataÇão,
apto l gerar despesas para a muni cipal idade,'

fases de
estando

C,

( ) Revestido parcialmente das formafidades .l-egais, nas fases
de habilitação, julgamento, publicidade e contrataÇão,
estanCo apto a gerar despesas para a municipalidade, com as
ressalvas enumeradas no parecer de controle interno,
encaminhado como anexo.

1 ) Fevestido de falhas de natureza grave, não estando apto
a gerar despesas para a municipalidade, conforme
imprcpriedades ou ilegalidades enumeradas no Parecer de
Contr lle Interno, encamj-nhado como anexo. Decfara, por fim,
esta] ciente de que as informações aqui prestadas estão
sujertas à comprovaçào por todos os meios legais admitidos,
sob l)ena de crime de responsabi l idade e comunicaÇâo ao
Ministério PribJ.5.co Estadual, para as provldências de alÇada.
ltaituba, 26 de novembro de 2019.
Respc,nsável pel-o Controle Interno:
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