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ESÍADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
cooRDENAçAO DE CONTROTE TNTERNO - CCr

o Sro. Alex Roberto de Araújo Lima. Controlador de Controle
Intêrno responsáwel pelo Controlê Intêrno do Municípj.o dê
Ítaituba/Pa, nomeado nos termos do llec.reto Municipal n'0060/2017,
dcclara, para os devidos fins, junto ao Tribuna.l- de Contas dos
Municipios do Estado do Pará, nos ter:mos do S1", do art. 11, da
RESOTUÇÃO No. 11.410/TCM dê 25 de fevereiro de 20L4, que
anaLisou integralmente o Processo n". 2L042A11,/001- DL referente
à Dispensa de Licitação. t.endo por obj eto RecuperaÇão
]]nrergenciaL/ complementaÇão de 35,00 KM de Estrada do Pimenta],
Trecho: Ponte Km 12,00 da refêrida estrada à Ponte do Km 47 na
:.1:visa com o Municipio do Trairão-Pará, para atender as deniandas
il:i SecreLaria Municipâl de lnfraesLrJtura do municipro de
Ir,.ri:-uba-Pará. EundamentaÇão Lega-L àtL. 24| inciso 1V da Ler n.o
8.666/93 e suas alteraçÕes e, Decreto n" a720/2011 COMDEC de 25
de Fevereiro de 2077 e suas alteraÇões. demais instrumentos
legais correlatos/ pelo que declara, ainda, que o referido
processo se encontra:

(x) Revestido de todas as formalidades J-egais.
habil it-açâo, julgamento, publicidad-. e conr.rataçào,
:.i gerar despesas para a municipalidade;

nas fases de
esLando aptc

( ) Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de
habilitaÇão, julgamento, publ j.c.idade e contrataÇão, esLando apto
a gerar despesas para a municipal-idade. com as ressalvas
enumeradas no parecer de corltrolc interno, encaminhado corno
;l n (1x () _

() Revestido de falhas de naLureza grave, náo estando apto a

qorar despesas para a municipalidade, conforme impropriedades ou
riegalidades enumeradas rro Parecer de ConLro]e Interno/
encaminhado como anexo. Declara, por fim/ estar ciente de que as
informaçÕes aquí prestadas estão sujeitas à comprovação por
Lodos os meios Iegais admitidos, sob pena de crime de
responsabilidade e comunicaÇãô ao Ministério Pú.blico Estadual,
para as providências de alçada. Itait.uba, 25 de Abrj-I, de 2017.
llespcn sáve I pelo Controle lnterno:
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