
REPÚBLICA FEDE RATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
COORDENAçAO DE CONTRCLE INTERNO. CCI

O Sr". Afex Roberto de Araújo Li:na, controlador de Controlê
fntelno responsável pelo Controle Intêrno do Municipio de
ftaituba/Pa, nomeado nos termos do Decreto Municipal n"0060/20'17,

declara, para os devidos fins, junl--o ao Tribunal de contas dos
Municipios do Estado dô Pará, nos t3rmos do §1", do art. 11 , da
RESOLUÇÃO No. 11.41o/TCM de 25 de feverêilo de 20L4, que
analisou integralmente ô Prôcesso n". 04042017/001- DL referente
à Dispensa de l,icitação, iendo por obj eto RecuperaÇão
Emergencial 27,00 KM de EstraCa Vicrinaf Guarujá/Mamurú, Trecho:
15 km da Estrada Farturão à enirada da Vicinal dÕ Pote para
atênder as demandas da Secretar:a Municipal de Infraestrutura do
municlpio de itaituba-Pará, cor, base nas regras insculpidas pela
Lei. n.".8.666/93 e demais instrumertos legais correl-atos, pelo
que declara, ainda, que o referido processo se encontra:

( ) Revestido parcialmente das formafidades legais. nas feses de
habilitação, julgamento, publicioade e contrataÇão, estando apto
a gêrar despesas para a municipalidade, com âs ressalvas
enun.eradas no parecer de conr-r:c1e interno, encaminhado como
anexo.
( ) Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a
gerar despesas para a municipa-.idade, conforme impropriedades ou
ilegalidades enumeradas no Parecer de Controle lnterno,
encaminhado como anexo. Declara, por: fim, estar ciente de que as
informações aqui prestadas estão su.reitas â comprovaÇão por
todos os meios legais admi'-idos, sob pena de crime de
responsabilidade e comunicação ao l'linistéri-o Público Estadual,
para as providências de alçada. itaj.tuba, 07 de Abril, de 2011 .

R.esponsável pelo Controle Interno:
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.(x) Revestido de todas as formalidaCes iegais, nas fases de
habilitaÇão, julgamento, publicidade e contrataÇão. estando apto
'a gerar despesas para a municipaiidade;
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