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ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL OE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO . CCI

O Sro. Alex Roberto de Araújo l,ima, controlado! dê contloIê
Interno reaponaávêI pêIo controle Intelno do Município de
Itaítuba/Pa, nomeado nos termos do Decreto Municipal no0060/2017,

decJ"ara, pa.ra os devidos fins, junto ao Tribunal" de Contas dos
Municipios do Estadô do Pará, nos termos do §1o, do art. 11, da
RESOLUçÃO N". 11 .410/TAn de 25 dê fêvereiro de 20L4, que
anafisou integralmente o Processo no. 099/2011 , referente à
Pregão Presencial no 0B9a/2071 , tendo por objeto a contratação
de instituiçáo financeira para prestação de serviços de
pagamento da folha de salário dos servidores ativos, efetivos,
contratados, comissionados, inativos e pensionistas da
Prefeitura Municipal de Ítaituba e concessão de crédito
consignado em folha de PagamenLo, com base nas regras
insculpidas pela Lei n.' 8.666/93 e demais instrumentos Iegais
co.rrel-atos, pelo que declara, ainda, que o referido processo se
encontrâ:

(x) Revestldo de todas as formalidades legais,
habi.IitaÇão, julgamento, publicj-dade e contratação,
a gerar despesas para a municipali-dade;

nas fases de
estando apto

( ) Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de
habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto
a gerar despesas para a municipalidade, com as ressafvas
enurneradas no parecer de controle interno, encaminhado como
anexo.
( ) Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a
gerar despesas para a muni cj,pal i dade, conforme impropriedades ou
ilegalidades enumeradas no Parece.r de controle Interno,
encaminhado como anexo. Declara, por fim, estar ciente de que as
informações aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por
todos os meios }egais admitidos, sob pena de crime de
responsabilidade e comunicação ao Ministério Público Estadual f
para as providências de a]çada, Itaituba, 02 de fevereiro, de
2018.
Responsável pe 1o Controle Interno:

Assinatura
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