
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNI CIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO . CCI

o Sr". Alex Roberto de Araújo Lima, Controlador de controle
rnterno rêsponsável peLo controle Interno do Mrnj-cíPio de
Itaitüba/Pa, nomeado nos termos do DêcreLo Municipal
r,"0Q6l/2017, declara, para os devidos fins, iunto ao Tribunal de
Contas dos Municipios do Estado do Pará, nos termos do §1", do
art. 11. da RE§Or,UçÀO N". 11.410/rCM de 25 de fevereiro de 2oL4,
que aralisou integralmente o Prôcêsso r\". lll/2018 referente à
Pregão Presencial n"094/2018, tendo por objeto a escolha da
pr:oposta mais vântajosa para ContrataÇão de empresa
especralizada para manutenÇáo corretiva em bomba d'água (de
poçcs artesianos e amazônicos), bebedouros, freezers,
Liquidificador e fogÕes industria.is das Escolas da Rede
l"lunicrpaL de ensino e sede da Secr:etaria Municipal- de Educação,
com base nas regras insculpidas peia T,ei n.o 8.666/93 e demais
instrumentos legais correlatos, pelo que declara, ainda, que o

referido procêsso se encontra:

(X) Revêstido de todas as formalídades legais,
habilitaÇão, julgamento, publicidade e contratação,
a gerar despesas para a municipalidade;

nas fases dê
estando aptô

( ) Revestido pârciafmente das formalidades legais, nas fases de
habilrr-aÇão, iulgamento, publicidade e contrataÇão, estando apto
a gerar despesas para a mun.i cipai idade, com as ressalvas
enumeradas nô parecer de controle interno, encaminhado como

( ) Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto â
qerar despesas para a municipalidade, conforme impropriedades ou
:legaiidades enumeradas no Parecer de Controle fnterno,
encaminhado como anexo. Declara, por fim, estar ciente de que as
infornações aqui prestadas estão sujeltas à comprovação por
rodos os meios Iegais admitidos, sob pena de crime de
responsabitidâde e comunicação ao Mini§térlo Público Bstadual,
para as providências de alçada. Ítaituba, 23 de novembro, de
2018.
Responsável pelo Controle Interno:
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