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REPÚBLICA FEOERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNI CIPAL OE ITAITUEA
CONTROTADORIA DE CONTROTE INTERNO - CCI

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

nas fases de
estando apto

( ) Revestido de falhas de naturêza grave, náo estando apto agerar despesas para a municipalidade, conforme impropriedades ouilegalidades enumeradas no parecer de Controie Interno,
encaminhado como anexo. Declara, por fim, estar ciente ae gue asinformaçÕes aqui presLadas estão sujeitas à comprovaçaõ portodos os meios legal,s admitidos, sob pena de crime de
re spons abi r idade e comunicação ao Ministárià púltico ustaduai,para as providências dê al-çada. Itaituba, 09 de maio, de 201g.Responsáve] pe]o Controle Interno:

( ) Revestido parcialmente das formal,idades J-egais, nas fases de
habilitação, jutganento, publicidade e contratação, estando aptoa gerar despesas para a municipalidade, com as ressalvas
enumeradas no parecer de control-e interno, encaminhado como
anexo,

Assinatura

Alex Ro eilo ds A. Lint
de Contíole

DêcÍero Mún N 0060i 201i

O Sro. Al-ex Roberto de Araújo Lima, Controlador de Controle
Interno responsável pelo Controlê Interno do MunicípÍo de
Itaítuba/Pe, nomeado nos termos do Decreto Municipal
no0060/2017, declara, para os devidos f ins, j unto ao Tribunal-
de Contas dos Munj-cipj-os do Estado do pará, nos termos do
§1", do ert. 11, da RESOLUçÃO No. 11.410/rCM de 25 de
feverei,ro de 2OL4, que analisou j-ntegralmente o processo
no. 032/2018 referente à Pregão Presencial, tendo por
objeto a Contratação continuada Contratação de agêncj-a de
publicidade para execução de serviços de veiculação dos
atos of j.ciais das Secretarias, Fundos de Saúde, Assistência
Social, Educação e Muni.ciplo de Itaituba, com base nas
regras insculpidas pela Lei n.o 8.666/93 e demais
instrumentos J"egais correl-ato e de acordo com o parecer
juridico favoráve1, pe.Io que declara, ainda, que o referido
processo se encontra:
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