
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIT

ESÍADO DO PARÁ

PREFEITU RA MUNICIPAI. DE ITAITUBA
CONTROLADORIA OE CONTROLE INTERNO . CCI

o Sro. Alex Roberto de Araújo Lima, coatrolador dê coÍrtrolê
fnterno rêsponaável pêIo Contro]'ê In!êrno do Município dê
Itaituba/Pa, nomeado nos termos do Decreto Municipal no0060/2017'

declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos
Municipios do Estado dô Pará. nos termos do §1o, do art' 11, da
RESOT,UÇÂO N". 11.410/rCM de 25 d€ f,everêiro dê 20L4, que

anatisou integralmente o Processo referente à Pregão Presêncial
sRP n" o9o/za!1. tendo por obleto o registros de preços para
aquisição de cod)ustlveis e derívados de petrÓleo para suprir as
necessidades das Secretarias, Fundos de Saúde, Assistência
Soclal, Educaçâo e Municlplo dê rtaltuba-Prefeltura Municipal-
PMI, durante o prazo de 1'2 mesesr com base nas regras
insculpidas pela Lei n.o 8.666/93 e demais instrumentos Iegais
correlatos, pelo que declara, ainda, que o referido processo se

encontra:

(x) Revesti<lo de todas as formaLidades fetlais, nas íases de
habilitação. julgamento, publicidade e contratação, estando apto
a gerar despesas para a municipalidade;

( ) Revestido parcialmentê das formalidades legais, nas fases dê

habilitação, julgamento, publicidade e contrataÇáo, êstando apto
a gerar despesas para a municipatidade, com as ressalvas
enumeradas no parecêr de controlê intêrno, encaminhado como

anexo.
( ) Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a

gerar ciespesas para a municipalidadê, conforme impropriedades ou
i.Iegalidades enumeradas no Parecer de controle fnterno'
encaminhado como anexo. Declara, por fim, estar ciênte de que as
informaçÕes aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por
todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de
re spons abi l idade e comunicação ao Ministério Priblico Eataduel,
para as providências de alÇada. Itaituba, 19 de janeiro, de
2071 .
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