
P FE T RA NICIPA.L DE ITAITUBA
cooRDENAçAO DE CONTROLE TNTERNO - CCI

O Sr'. Alex Roberto de Araújo I,ima, controladôr dê Controle
Interno responsável pelo controlG IÍrtêrno do Município de
Itaituba/Pa, nomeado nos termos do Decreto Munlcipal n"0060/2017,
d.ec1ara, para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contàs dos
Municipios do Estado do Pará, nos termos do §t". do art. 11 , da
RESOTUÇÁO No. 11.410/ICM de 25 de fevereiro dê 2or4, que
analisou inteqra.l-mente o Processo n'. 23022011l001- DL referente
à Dispensa de Licitação, tendo por objeto a contratação de
empresa para prestação de serviço de agenciamento de passagens
aéreas compreendendo reserva, emissio, remarcação de bilhetes em

trêchos de âmbito nacional para Ceslocamentos necessários do
Eundo Municipal de Assistência Soci al- do munlclpio de lta.ituba,
com bas,e nas regras insculpldas peLa Lêi n." 8.666/93 e demais
instrumentos legais correlar,os, peio que declara. ainda, que o

referido processo se encontra:

REPU BLICA FEDERATIVA DO BRASIt

ESTADO DO PI.RÁ

.(x) Revestido de todas as formali.dades legais,
habllitação, julgamento, publicidad,: e contrataÇão,
a gerar despesas para a municipalid,rde;

nas fases de
estando apto

( ) Revestido parcialmente das form.rlidades leqaís, nas fases de
habilitação, julgamento, publicidadr: e conr-ratação, estando apto
a qqiar despesas para a municípálidade, com as ressalvas
€numeradas no parecer de controt3 interno, encaminhado como
anexo..
( ) Revestido de falhas de nature;:a grave, não estando apto a
gerar despesas para a muni cipa Iidad,:, conforme impropriedades ou
i]êgalidades enumeradas no Par€.cer de Controle Interno/
encaminhado como anexo. Declara, por fím, estar ciente de que as
informações aqui prestadas estão suleitas à comprovação pôr
todos 'os meios legais admitidos, sob pena de crime de
re spons abi 1idade e comunicação ao Mi.nistério Púb1ico Estadual,
para as providências de a1çada. ltaituba, 2'7 de fevereiro, de
2011 .

Responsável . pêlô controle lnterno:
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