
REPU BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESIADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALTUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLÊ INTERNO . CCI

o Sr". Alex Robêrto de Araújo Lima, Controlador de Controle
Intêrno rêsponsávêI pêIo Controle Intêlno do Municipío de
Itaitube/Pa, nomeado nos termos do Decreto Municipal
n o 006012017, decfara, para os devidos fins, junto ao Trlbunal
de Contas dos Municipios Co Estado do Pará, nos termos do
§1", do ert. 11, de RESOTUçÃO N". 11.410/TCM de 25 de
fevereiro de 2OL4, que analisou integra.Imente o Processo
n". 009/20:.8 referente à Pregãc Presencial SRP, tendo por
objeto O Registro de preÇos para a escofha da proposta mais
vantajosa para LocaÇão de sonorrzaÇão, pa1co, iluminação,
camarotê, arquibancada, banheiro químlco, carro de
propaganda móve.I, trio eIétrico, placas de fechamento de
ferro, barricadas de ferro, grupo gerador, tendas ê tefão
de 1ed para suprir à demanda da Secretaria de Assistência
Social de Itaituba, com base nas regras i-nsculpidas pela
Lei n." 8.666/93 e demais i-nstrumentos lega1s correlatos,
pelo que declara, ainda, que o referido processo se
encont ra :

(X) Revestido de todas as formalidades legaís,
habilitação, julgamênto, publicidade e contratação,
a gerar despesas para a municipal. idade;

nas fases de
estando apto

( ) Revêstido parcialmente das formalidades legais, nas fases de
habilj"tação, julgamênto, publicidade e contratação/ estandô apto
a gerar dêspesas para a municipalidade, com as ressalvas
enumeradas no parecer dê controle interno, encaminhado como
anexo .

( ) Revestido de falhas de natureza grave, não e§tando apto a
gerar despesas para a municipatidade, conforme i"mpropriedades ou
ileg'alidades enumeradas no Parecer de controle lnterno,
encaminhado como anexo. Declara, por fim, estar ciente de que as
infoxmaÇões aqui prestadas êstão sujeitas à comprovação por
todos os melos legais admitidos. sob pena de crime de
re spons abi I idade e comunicação ao Ministérj.o Públieo EataduaL,
para as providências de a]çada. ltaituba, 28 de fevereiro, de
2018.
ResponsáveL pêIo Controle Interno:

Assinatura

Rob de A. Lina
de Contíole

lntenro
ogcreto Mun tl 006012017
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