
n o 0060/2017, declara, Para (

de Contas dos Municipíos
§1", ds art. 11,
fevereiro de 2OL4,
no. 016 / 2 018 refer

da FJ

obj eto a aquisição den

t

REPUB DERAÍIVA DO BRASIL

DO DO PARÁ

PREFEITURA MUNI CIPAL DE ITAITUBA

rs devidos f .ins, j unto ao Tribunaf
do Estado do Pará, nos termos do

FSOLUçÃO N". 11.410/TCM de 25 de

lanalisou integralmenLe o Processo
i Preqâo Presenciaf- SRP tendo Por
Lt"ri"ls de consLruÇáo e diversos

CONTROTADORIA DE CONTROLE INTERNO . CCI

I
O Sro. AIex Roberto de Aiaú]ó Lima, contrôIedôr dê corrtrolê
Interno responsáve]" peld Controle Interno do Município de
Itaituba/Pa, nomeado nôs !ermos do Decreto Municipal

quel
ente 1

para atender as n
Infraestrutura do Munléipio de Itaituba, com base nas

ecessldades da Secretaria Municipal de

la Lei n, " 8 .666 / 93 e demais
lelatos, pelo que decfara, ainda,

regras insculpidas Pei
instrumentos Iegais cori

(x) Revestido de todas a
habi l itaÇáo, julgamento, Pr
a gerar despêsas para a mul

que o referido processo, l le encontra:

§ forrnalidades Iegai s ,
l,»t i "iOrd" e contrataÇào,
t.
D"Clpâ-Lrdade;

nas fases de
estando apto

( ) Revestido parciaLmente das formalidades legais, nas fases dê
licidade e cont.rataÇão, estando apto

enumeradas no pa recer
anexo.

todos os meios }egars

municipalidade. com as res salvas
controle internô, encamÍnhado como

o Parecer de Controle lnterno,
ara, por fim, estar cient.e de que as

admitidos, sob pena de crime de

ada. ltaituba, 19 de março, de 2018.

;r
.r{( ) Revestido de falhas naLureza gxave, não estando apto a

gerar despesas para a mu palidade, conforme improprj-edades ou

ilegalidades enumeradas .l
encaminhado como anexo ' De çI
i-nf ormações aqui prestad AS estão sujeitas à comProvação Por

responsabilidade e comunt ção ac Mínistério Público Estadual,
para as provi-dências de aI

Interno:Responsável peJ o

Assinatuía

Alex Roberto de A. Lino
de Controle

,w
ffi

lnterno
Decreto Mun t{ 0060,20í7

habilitação, julgamento,
a gerar ciespesas Para

Controle
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