
REPÚ BLICA FEDERAÍIVA DO BRASIL

ESIADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNI CIPAL DE ITAITUBA
CONTROTADORIA DE CONTROLE INTERNO . CCI

O Sr". Afex Roberto de Araújo Llma, CoÍrtrolador de Contro).e
Intêrno rêsponrável pcJ.o Controle fntêrno do Município de
Iteituba/Pa, nomeado nos termos do Decreto Municipal
no006012017, declara, para os devidos fins, junto ao Tribunaf
de Contas dos Municipios do Estado do Pará, nos termos do
§x", do art. xl, da BESOÍ,UçÂO N". 11 .410,/rCM de 25 de
fevereiro de 2014, que analisou integralmente o Processo
no . 014/2AtB referente à Pregão Presencial, tendo por
objeto a aquisiÇão de' caminhÕes 0kn Convênio no

854686/2011, para. ateRder a demanda dâ secretaria Municipal
de ÍnfraesLrutura do Município de Iteltuba, com base nas
regras insculpidas pela Lei n. " 8.666/93 e demais
instrumentos Iegais correlatcs, pelo que declara, ainda,
que o referido processo se êncontra:

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

nas fases de
estando âpto

nature z a grave, não estando apto a
conforme impropriedades oui-Bal idade ,

Parecer de Controle Intêrno,
ra, por fim, êstar ciente de que as

( ) Revestido de falhas
gerar despesas pâra a grun
ilegalidades enumera$s
encaminhado cômo anexot.'
informaçÕes aqui
lodos os meios
re spons abi l idade e comunl
para as providências
2018. )

Responsável .i.'t eI

Assinatura

( ) Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de
habilitaÇão, ju.Igamento, publicidade e contratação, êstando apto
a gerar despesas para à municipalidade, com as ressafvas
enumeradas no parecêr de côntrole interno, encaminhado como

anexo. :
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Ção

iestão sujeitas à comprovação Por
itidÕs, sob pena de crime de

Ç da, Itartuba, 21 de fevereiro, de
ao Ministário Público Estadual",

controle Interno:
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