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REPÚ BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

EsTADO DO PARÁ

PREFEITURA MU NICIPAT DE ITAITUBA
CONTROLADORIA BE CONTROLE INTERNO - CCI

O Sr'. Alex Roberto de Araújo Lima, Controlador dê Controle
Intêrno responsáve1 pelo Controle Interno do Muaicípio de
Itaituba/Pa, nomeado nos termÕs do Decreto Municipal
n o 0060/2017, declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal
de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do
s1". do alt. 11, da RESOTUçÃO No. 11 .410,/TCM de 25 de
fevereiro de 20L4, que analisou integralmente o Processo
no. 11-6/2018 referente à Pregão Presencial n"A93/2AIB,
'-endc por objeto a aquisição de materiais e peÇas para
r:epaÍ. e manutenÇão de centrais e ar condic.ionados para
suprir a demanda do Munícípio de Ita.ituba, com base nas
r:egras insculpidas pela Lei n. o 8.666/93 e demais
instrumentos legais correlatos, pelo que declara, ainda,
que c referido processo se encontra:

(x) Rêvestido de todas as fôrmal.idades legais,
habili taÇão. julgamento, publicidade e contrataÇão,
a gêrar despesas para a municipalidade;

nas fases de
estando apto

( ) Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de
habiljtação, julgamento, publicidade e contrataÇão, estando apto
a gerar despesas para a municipalidade, com as ressalvas
enumeradas no parecer de control-e interno, encaminhado como
anexo -

( ) Fevestido de falhas de natureza grave, não estando apto a
gerar despesas para a municipalidade, conforme impropriedadês ou
ilega; idades enumeradas no Parecer de Controle Interno,
Êncaminhado como anexo. Declara, por fj-m, estar ciente de qr.te as
inforlilaçôes aqu.i prest.adas estão sujeitas à comprovaÇão por
t,odos os meios legais admitidos, sob pena de crime de
;:esponsabilidade e comunicação ao Ministério público Esladual,
para as providências de alçada. ILaituba, 13 de novembro, dê
2418.
Responsável pêlo Controle Intêrno:

Assinatura
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