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PREFEITURA MUNICIPAI DE ITAIÍUBA
CONTROTADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

o Sro. Al-ex Roberto de Alaúio Lima, contro1ador de Controle
Intelno respônsáve1 PeId ControJ.e Interno do Mrraieípio de
Itâituba/Pe, nomeadq ús termos do Decreto Municipal
no00602017, declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal
cie Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos ternos do

§1", do art. 11, da RSSOLUçÃO N", xI.4XoITCU dc 25 dc
fevereiro de 20].4, que analisou integralmente o Processo
n" . A73/2OLB referente à Pregão Presenciai, têndo por
objeto a aquisição de produtos de li.mpeza, higiene,
utensíIios doméstico ê outros para âtender a demancia dos

t

Â,*

Fundos e Secretarias do
regras insculpidas Pe
i-nstrumeRtos legaís cor
que o referido Processo

unicipio de Itaitubà, com base nas
a Lei n. o I .666/93 e demai-s
ê1átoc, pelo que decfara, ainda,
e encontra:
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ix) Revestido dê todas êô formalidades legais,
habilltaÇão, julgamento, publicidâde e contratação.
a gerar despesas pâra a rnunicipaf idade;

nas fases de
estandc aptô

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

gerar despesas para a rnunicipalidade, conforme improprÍedades ou

ilegalidades enumeradas no Parecer dê Controlê Interno,
encaminhado como anexo. Declara, por fim, estar ciênEe de que as

informações aqui prestada§ estão sujeitas à comprovaçâo por
todos os meios Iegais admj-tidos, sob pena de crime de

responsabilidade e cÕmunicaçáo aÔ Minigtário Público Egtadlral,
para as providências de alçada. Ítaituba, 14 de março, de 2018'
Responsável peLo Controle Interno:

Assinatura

( ) Revestido parcialmente idas formalidades tegais, nas fases de

habilitaÇão, julgamento. püfliciOade e contratação, estando apt'o
a gerar despesas para a municipalidade, com as ressalvas
enumeradas nô parecer de controLe j-nterno/ encaminhado como

anexo.
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