
PREFEITURA MUNICIPAT DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE !NTERNO - CCI

o Sr". Alex Roberto de A.raújo Lima, controlador de controle
Interno responsáveI pelo Controlê Interno do lhrniciPiô dê
Itaitu.ba/Pa, nomeado nos ternos dc Decreto Municipal r"A}€'C)/2411 ,
Cec-Lâra, para os cievidos fins, jrrnto ao Trtbunal de Contas dos
l"lunicrpios do EstaCo do Pará, nos term.os dc §1", do art. 11, da
REsor,uÇÀo N". 11 .410/TcM de 25 de fêverêiro de 2OL4, que anaLisou
integialmente o Processo no . 1A0 /2018 referente à Pregão
Preser-rcial , tendo por objeto a aquisição de gêneros alimenticios
para suprir as necessidades do Fundo Nacional de Sàúde do
Ilunicrpio de Itaituba- PA, por um período de 12 (cioze) meses, com
base nas regras insculpidas pela i,ei n.o 8.666/93 e demais
instrúmentos legais correlatos, pelo que declara, ainda, que o

referido processo se êncontra:

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESÍADO DO PARÁ

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

nas fases de
estando apto

( ) Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de
habilrtação, julgamento, publ.icidadê e contratação, estando apto
a gerar despesas para a municipalidade, com as ressalvas
enumeradas no parecer de contrô.Le interno, encaminhado como anexo.

( ) Revestido de falhas de natureza grave, nào estando apto a
gerar despesas para a municipalidade, conforme impropriedades ou
ilegalidades enume.radas no Parecer de contro.lê lnterno,
encamlnhado como anexo. Declara, por fim, estar ciente de que as
rnforriações aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por todos
os meios legais admitidos, sob pena de crime de re sponsabi l idade
e comunicaçâô ao Ministério Público EstaduâI, para as providências
de aiçada. Ítaituba, 04 de fevereiro, de 2019.
Resporsável pelo Controle Interno:

Assinntura

ÂÍer RoberÍo de A. Lino
c^,rlroladoria de Contíole

oecÍoto Mun ll
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