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REPUBLIEA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO . CCI

O Sr". Alex Roberto de A{aujo Lima, Controlador de ControLê
Iatêrno responsávêI pêId Controle Interno do Munieípio de
Iteituba/Pa, nomeado n'ôs termos do Decreto Municipal
no0060/2017, declara, pa.. {= devldos fins, iunto ao Tribunal
de Contas dos Municipio§ do Estado do Pará, nos termos do
§1o , do ert . Lt , ds REsoLuç.Ão N" . 11 . 410,/TCM de 25 de
fevereiro de 2OJ-4, que analisou integralmente o Processo
n" . OOl /2018 referente à Pregão Presencial, tendo por
objeto a aquisiÇão de materiais efétrlcos e diversos para
atender a der,.anda da Coordenadcria de IluminaÇão PúbLica do
Municipío de Itaituba, com base nas regras insculpidas pela
Lei n,' 8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos,
pelo que decJ-ara, ainda, que o refericlo processo se
enconi- ra :

(x) Revestido de todas as formalidades legais,
hab1l1tação, julgamento, publicidade e contrataÇão,
a gerar despesas para a municipalidade;

nas fases de
estando apto

as formalirlàdes leqais, nas fases de
licidade e contrataÇão, estândo apto
municipalidade, com as re s sal-vas

controLe interno, encaminhado como

( ) Rsvestido pareiàJmêRte d
habj,Iitação, j ulgamento, pgb
a gêrar despesas p"fu . ílenumeradas no pa r^ecer, del
anexo. i

( ) Revestido de falhas de natureza grave. não estando apto a
gerar despesas para a rnunl éipa I idade, conforme impropriedades ou
ilegalidades enumeradas no Parecer de Controle Interno,
encaminhado cômo anexo. Declara, por flm, estar cientê de que as
informaçÕes aqui prestadas estão sujeitas à comprovaÇão por
todos os meios legais adm.j-tidos. sob pena de crime de
responsabilidade e cômunicação aÕ Mj.nistário Público Estadual,
para as providências de afçacta. rtaituba, 09 de fevereiro, de

2018.
Responsável pelo Controle Interno:

Assin at u ra
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