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REPÚBtICA FEDE RATIVA DO BRASIL

ESIADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAITU BA
cooRoENAçAO DE CONTROLE TNTERNO - CCr

o Sr'. Alex RoberEo de Araúlo l,ima, controlador de Controle
Interno responsávêl pelo Controle Interno do MunicÍpio de
Itaituba/Pa, nomeado nos termos do DecreLo Municipal no0060/20'17,

declara, para os devidos fins, junto ao Tribunaf de Contas dos
l,lunicípios do EsLado do Pará, nos t.ermos do §1", do art. 11, da
RESOTUçÁO N". 11.410/TCM de 25 de fêvêreiro de 20L4, que
analisou integralmente o Processo n'. 27a42Q11 /002- DL referenle
i) Disperrsa de LicitaÇão, t-endo por objetô ttecuperaÇão
lrtnorgencjal, de 31,00 KM de !lsLradas Vrcinais, .l-ado esquerdo da
lst.radir de Bar:rerras, Trecho: Vicinal Unjão para atender a

r:r:ru;:ndi] da Secretaria Munrcipa"L de 1nÍraesLruLura do municipio
dê ILaituba-Pará, !-undamentação Leqaf arL.24, insiso IV da Lei
i." 8.666/93 e suas alLeraÇÕes e, Decreto n" Al2A/2A11 COMDEC DE

25 de Feverej-ro de 2011 e suas alteraÇôes, dema.i- s .instrumentos
.lega.is correlatos, pelo que declara, ainda, que o referldo
processo se encontra:

{x) Ilevestido de todas as forma.I idades legais,
hdbi LitaÇão, julgâmento, publicrdade e ccntrataÇão,
..r gerar despesas para a municipal rdade;

nas fases de
estândo ap to

( ) Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de
habiLitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto
a ger.lr despesas para a municipafidade, com as ressafvas
i:numeradas no parecer cie control e Lnterno, encaminhado como
.ritoxí).
, ) ilcvestido de falhas de naLureza grave, não estando apfo a
g-^rar. despesas para a municipali.dâde, conforme impropriedades ou
i.-egâlidades enumeradas no Parecer de Controle Interno,
cncaminhado como anexo. Declara, por fim, estar cj-ente de que as
l nformaçôes aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por
todos os meios legaís admi-tidos, sob pena de crime de
responsabllidade e comunicação ao Ministério púbLico Estadual,
para as providências de alçada. Itaituba, 25 de Abrll, de 2017,
li.csponsáve I pelo Controle Interno:
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