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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIP AL DE ITAITUBA
CONTROLAOORIA DE CONTROTE INTERNO . CCI

O Sro. Afex Roberto de Araújo Lima, Contlolador de Controle
Intêrno responsáveJ. pêIo Controle Interno do Município de
Itaituba/Pa, nomeado nos termos do Decreto Municipal
no0060/2017, declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal-
de Contas dos Municipios do Estado do pará, nos termos do
§1", do art. L!, de RESOÍJUÇÂO N". 11 .410/TcM de 25 de
fevereíro de 2014, que analisou integrafnente o processo
no. 091,/201,1 referente à pregão presencial- SRp, tendo por
objeto a aquisição de gêneros alimentícios para suprir a
demanda do Municipio de Itaituba e suas respectivas secretarj-as
e unidades admini-strativas pêfô prazo de 12 meses, com base nas
regras insculpidas pela Lei n. o 9.666/93 e demals
.instrumentos legais correfatos, pelo que declara, ainda,
que o referido processo se encontra:

(X) Revestido de todas as formafidades legais,
habilitação, julgamento. publicidade e contratação,
a gerar despesas para a municipalidade;

nas fases de
estando âpto

( ) Revestido parcial-mente das formalidades legais, nas fases de
habilitação, julgamento, publicidade e côntrataÇão, estando apto
a gerar despesas para a municipalidade, com as ressa.Ivas
enumeradas no parecer de controfe interno, encaminhado como
anexo.

( ) Revestido de fa.l"has de natureza grave, não estando apto a
gerar despesas para a munic.ipatidade, conforme impropriedades ou
ilegalidades enumeradas no parecer de Control,ê Interno,
encaminhado como anexo. Declara, por fim, estar ciente de que as
informaçÕes aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por
todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de
re sponsabi l idade e comunicação ao Ministério público Estadual,
para as providências de a1çada. Itaituba, 09 de feverej-ro, de
2018.
Respônsável pe 1o ControLe Interno:

Assinatura

Alex Robe o de A, Lim,'
Côntroladoria de Cont.ole
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