
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PREFEITU RA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

o Sr'. Alex Roberto de Arâújo Lima, controlado! dê controle
Intêrno rêaponsávêI PêIo controlê Interno do l{unicipio de
Itaituba/Pâ, nomêado nos têrmos do Decreto Municipal
n"AO6c/2077, declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal de
Contas dos MunicÍpios do Estado do Pará, nos termos do §1", do
art. 11 , da REsoúuÇÃo N". 11.410/IcM dê 25 de fevereiro de 2OL4,

que anafisou integralmente ô Processo administrativo no '
ioA/Zafi referente à Pregão Presencial , n' a85/2018 tendo por
objeto a contratação cie empresa para confecÇão de fardamento
p.i. suprir a necêssidade da Secretaria Municipal de

Infraestrutura do Municipio de Itaituba-PA, com base nas regras
insculpidas pela Lêi n." 8.666/93 e demais instrumentos legais
correlatos, pelo que declara, ainda, que o referido processo foi
dec.larado DESERTO por não acudir interessados no deserto'

( ) Revestido de todas as formalidades legais'
habilitação, julgamento, publicidade e contratação,
a gerar despesas para a rnuni cipa I idade;

Assinatu ra

Al,:x P,oberto de A. Lino
Controle

lnteíno

nas fases de
estando apto

( ) Revestido parcialnente das formalidades Iegais, nas fases de

habilltação, julgamento, pubticidade e contratação, estando apto
a gerar despesas para a municipalidâde, com as ressalvas
enumeradas no parecer de controle interno, encaminhado como

anêxo .

( ) F.evestido de falhas de naLureza grave, não estando apto a

gerar despêsas para a municipalidade, conforme impropriedades ou

ilegalidades enumeradas no Parecer de controle Interno'
encaminhado como anexo. Declara, por fim, estar clente de que as

informaçôes aqui prêstadas estão sujeitas à comprovação por
todos os meios leqais ad:nitidos, sob pena de crime de

re spons abi I idade e comunicação ao Minj-stério Priblico Estadual'
par; as providências de alçada. Itaituba, 02 de outubro, de

2018.
Responsável pe 1o Controle Interno:
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