
REPI]BLICA FETJERAIIVA DO BRASit

ESTADO DO PARÁ

EFEtTUiTA w!t.:N !Ct!r/!.l- IIE
CONiROLÀDOR,A DE dONTnOLE lNTERl,lO - CCI

O Sr" . Af ex Roberto de Airaúj. Lin..ii, Contro].ador de Controle
IÍrterno lesponsável pelo eontrcle Interao do Muaicipio de
Itaituba/Pa, noncadc ncÉ; tcrnos do Decreto Munícipal
no0060/2017, declara, parâ ()!j de-,r j.i'ios fir]s, lunto ao Tribunal
de Ccntas dos Municip1 os dc 'astidc oo Fará, nos têrmos do
§1" do art. 11 , da RESOTUçÁO N". 11.410/lCM de 25 de
fevereiro de 2014r q"re analísou intêgralmente o Processc n" '
7?9/2a)!8 referente à Pregãc Preselcial t". i.C2/2018, tendc por
.b jet{r a escof ha da proposta mais r';,irital osa para locaÇão de
SOFT!,üARE de sistema de arrecadaÇão Municipal da
AdministraÇão Pública, através de Enp:esa Especralizacia em

TecnoLogia da informação, conversão de Cados, customizaÇão,
migraçàc de base de dados existentes e a ÍLanutenÇão
.rorreLiva, adaptativa ê evoluliva. com base nas regras
inscuipidas pefa Lei n.o 8'666/93 e demais instrumentos
legal s correlatos, pelo que declara, ainda, que o referido
processo se encontra:

(X) Revestido de todas as formalidades iegais,
habilrtaÇão, julgamento, publi.cidadç e contrataÇão,
a gerar despesas para a municlpalid.ade;

nas fases cie
estândc apto

( ) Revestj-do parcialmenle das formaliciades iegais, nas fases de
habilitação, julgamento, publicida-de e contrataÇão, estando apto
a ger:ar despesal pari a 'munlcipalidade, com as ressaivas
enumeradas no parecér de controle interno, encarninhado colr.o anexo.

( ) Fevestidó de falhas de naturêzâ grave, não estando apto a
qerar despesas para a municlpalrdade, conforme impropriedades ou
ileqâiidades enumêradas no Parecer de Cont::ofe Internol
encaminhado como anexo. Declara. po:: fim, estar ciente de que as
rnfornlaÇÕes aqui prestadas estão sujeitas à comprovaçâo por todos
os meros .Iegais admrtidos, sob pena de crime de responsabilidade
e comlrnicação aÕ Ministério Público EstaduaL, para as providências
de alÇada. Ítaitubâ, 18 de janeiro, de 2019.
Responsável pêIo Controle interno

Assinatura

trteín

dx RobeÍto 
"

e A. Littto
contíole

Oecíeto Mun N 0060,m1?

mrml


		2019-02-13T11:08:51-0200
	ALEX ROBERTO DE ARAUJO LIMA:49594559268




