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PREFEITURA M UNICIPAL DE

CONÍROLADORIA DE CONTROI.E lNTERNO. CCI

O Sr". Alex Roberto de Araújo Lima, Controlador dê Controle
Interno responsável Pelo Controle Interno do Municípío de
Itaituba/Pa, nomeado nos termos do Decreto Municipal
no0060/2017, declara, para os devidos f .ins, junto ao Tribunal
de Contas dos Municípios do Estado do Pará, ncs termos do

s1", do art. 11, da RESOI,UçÃO N". 11 .dlolTCM de 25 de
fevereiro de 2OL4, que analisou integra.Lmente o Processo
n" . OBO / 20L1 referente à Pregão Presencial , têndo por
objeto ContrataÇão para realização de ser:viços de pesqu.isa
e desenvofvimento de projeto com o objetivo de promover
avaliação econômico financeiro paulado em premissas
técnicas, com o obletivo de suportar a administração
Pública na tomada de decisão quanto ao melhor valor a ser
obtido com a negôciação dos serviços bancários - folha de
pagamento e crédito consignado em folha dos servidore.s do

executivo municipal, com base nas regras 'insculpldas p-eIa
Lei n. " 8.666/93 e demais instrumentos .legais correlat'os,
pelo que declara, aj-nda, que o referido processo se-

encontra:

(X) Revestido de todas âs forrnalidades legais,
habilitação, julgamento, publicidade e contrataÇão,
a gerar despesas para a municipalidade;

nas fases de'
estando apto

( ) Revestido parcialmente das for:naiidades lergals, nas fases de
habilitação, julgamento, publicidade e contrataÇão, estando ap1-o

a gerar despesas para a mun:-:ipal:ciacie, ilom as l:essalvas
enumeradas no parecer de controLe interno, enr:anlnhado coÍ}o
anexo.

( ) Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto .â

gerar despesas para a municipalid:.le, .oniorne inp:cp:ieCades ou
ilegaLldades enumeradas no Farecer de Controle fnterno/
encaminhado comÕ anexo- Declara, pcr f:m, estar ciente de que as
informaÇões aqui prestadas estão su-eitas à c-r.,provaqão por
todos os meios Iegais admitidos, sob pena de crime de..

responsabilidade e comunicação ac Ministério Púb1i'co Estadual."
para as providências de alcacia. Itaitrlba, 26 ,j-' ou:ubro, de
2011 .
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