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R!'PÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

ITU RA UNICIPAL DE ITAITUBA
CONTR()LADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

O Sr". Alex Roberto de Araújo Lima, ControJ.ado! d.ê ControleInterno responsávê1 pelo Contro1ê Interno. d.o Munícípio dertaituba/Pa,. nomeado nos termos do Decrel-o Municipal .r.túo'oolzorz,decfa.ra, para os devi(los fins, junto ao Tribunal de Contas dosMunicÍpios do Estado do pará, nos termos do S1", do art. 11, âa
RESOLUçÃO No. 11.410/',TCM dê 25 d,ê fêve!êiro dê 2014., .que
analisou integrafmente o processo \o. A5j,22\l1l001_ IL refe'renteà Inexigibilidade de _l-ícitaçâo, tendo por. obleio a Í,icenÇa deuso de Software para a gestão âdministrativa e acadêmica' das
Escofas da Rede Municj.pat de Ensino administr:ados pela SEMED,
cienominado CESTOR EIiCOLAR. coÍrposto de arquj vos diqi ra i s
executáveis estatÍstic,is e de banco de dados a serem utilizados
nas escolas e departarLentos que a Secretaria de Educaçâó julgar
necessário, para melhor atêndimento dos seus MunÍcipes eproporcionar maior rapidez, eficiência e seguranÇa no
atendimento. armazenamento e processamento das informaÇÕes, combase nas .regras insculpidas pela Lêi n. o g.666/93 e demais
instrumentos legais correlatos. pe.l-o que decfara, alnda] que o
re f e.ridô processo se ercontra:

(X) Revestido de todês as formalidadês legais,
habilitação, julgamento, publicidade e contratação,
a gerar despesas para 3 mun Lcipdlidade;

( ) Revest.ido parcialmente das formalidades legais. nas fases dehabilitâÇão, julgamênto, publrcidade e contratâÇão, estando áptoa gerar despesas para a municipalidade, com as rêssa.Ivas
enumeradas no parecer de controfe interno, encaminhado comoanexo. .;
( ) Revestido de faLhas de natureza grave, não estando aDto agerar despesas para a municipalidade. oonforme impropriedades ouilegalidades enumeradas . no parecer de ConttÕler. Internô.encaminhado como anexo. Dêc]ar:a. por fim, estar cientê clê oDc acinformações aqui presradas esrã; süleitas j :.;p;;,ãf^:-:;;todos o_s. 

- meios legais admitidos, ; sob pena de crime deresponsabili-dade e cornunicação ao Ministérià puori"o Ér;;á""i;pa.ra as providências de ,afÇada. Itaituba, 12 de dezembro, de2At1 .

Responsável- pelo Controfe .I nterno :

nas fases, de
estando apto
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