
PRÉT EITU RA MUNICIPAL DE ITAITL,BA
CONÍTIOLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

O Sro. Alex Robêrto de Araújo Lima. Controlador de Controle
Intêlno responsável Pêlo Contlole Intelno do MurriciPio de
Itaitu.ba/Pa, nomeado nos termos do Decreto Municipal n'0060/2017,

declara, para os devidos fins, junto ac Tribunal de Contas dos
MunicÍpios do Estado lo Pará, nos tei:mos do §1", do art. 11, da
RESOLUçÁO N". 11.410/TCM de 25 de fêvêreiro de 2o!4, que
analisou integralment,: o Processo n". 001/2C17- CP referente à

Concorrência, terrdo por objeto a contrataÇão de empresa de
engenharia civil par;r execução dos serviços de recuperação e

comp.IementaÇão de 21,20 km da estrada Norte SuI cor. reforma cie

pontes e colocaçâo ie bueiros na zona Rura] do l1'rnicipio ie
Itaituba, com base nas regras insculpidas pela Lei n." 8.666/93
e demais inslrumentos ,egais correl,atos, pelo que dec.iara,
ainda, que o referido prccesso se encontra:

qEPUBLICA FEDERATiVA DO BRASII

ISTADO DO PARA

(x) Revestido de toclas as formalidades legais.
habilitaÇáo, julgamento, publicidade e contraiaÇão/
a gerar despesas para a munrcipalidade;

( ) Revestido pa::ciairtenLe das formali'fades Iegâ1-1, r,tr:: ias3s -''''
habilitaÇão, jul-oamenLo, publicldaCe e contralâÇão/ esLando epr:o
a gerar despesas p.lra a municipalidade, com as ressalvas
enumeradas no parecer Ce controle interno, encanlnhadc c3Ía
anexo -

( ) Revestido de f a.L.-)as de rratureza grave, nao es Lanrio apLo â

gerar despesas para a n'.unicipaiidade, confo:rne imnrcpi:reciacies ou
itegalidades enuneradas no Parecer de Controle interno,
encaminhado como anex(). Declarâ, por fim, este.r ciente de que as
inf ornacões aqui pr*'sracas estâo surêl tas à cor-,prcvação p''r:
tocos os meios leqais adrriticios, sob pena de cr:rte d=

respcnsabilidade e cc'inunrcraÇão ao Ministério Público Estadual,
para as providências de alÇada. Ítaituba, 23 oe curubro, oê
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