
REPÚ BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MU N ICIPALDEITAITUBA

CONTROLADORIA OE CONTROLE INTERNO ' CCI

o Sr Atex Roberto de Araújo Lima, Controlador de Controle
rnter:ro responsáve} pelo Cántrolê IntêrÍro do Mun::íP1^: 

-1:Itait rlra/Pa, nomeado nÕs termos do Decreto lvtllnlc Lpd-L

CLi /2011 , declara, para os devidcs fins' junto ao Tribunal
,,., a.. rtas dos ltunicipios do Estado do Pará, nos termos do

s1", do art. 11 , da RESOLUçÃo N"' 11' 410/ÍCM de 25 de

fever :íro dê 2014, que analisou lntegralmente o Processo no '

:l/. l0 referente à PregãÔ Efetrônico no ' A29/2A20 ' tendo

,,. rjeto a aquisição de equipamentos para atender a

,.ce. 'rdade da Secretaria Municipal de Infraestrutura' com

rsÊ ras regras i,,s(r'ipiaa= pela Lei n'" B' 666/93 e demais

lsE rrnentos Legais coirelatos, pelo que declara, a.inda, que

re 'r:i,lo Pr:ocesso se encontra:

.vestido de todas as formalrdades legais' nas

taÇão, -1 ulgamento, publicidade e contiataÇào'
r qerar despesas para a municrpalidade; 1

;esiido parciaimente das formalidades legars' nas fases
l:i irlacãc, julgamento. publicidade e contrataÇão'
ro apto a gerar despesas para a municipalidade' com as

.Jas enumeradas no parecer de cÕntrole interno'
lna:io ccmo anexo.

fases de
estândo

)F

I i -"'esl,idô de falhas de natureza grave/ não estando apto
, ra-- clespesas para a municipalidade, conlorme

r,L',: : iedades ou itegatidades enumeradas no Parecer de

rrr 1c Interno, encaminhado como anexo. Declara, por fim,
r.;) ,riÊnte de que as informaçÕes aqur prestadas estão

jt., =s à comprovaÇão pcr todos os meios legais admitldos,
,i, rna de crime de re spon sabí I idade e comunicaçào ao

Mini::ério Público Estadual, para as providências de a1çada.
',.: .sa, 26 de ouLubro de 2420 .

'rsp ,sáve1 pelo ConLrole fnterno:

LimaA.deRobetto
Ceitrgltdo, lnl.tno MuÍiciPal

Orctio lftJn. t{' 006012017
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