
PRET]EITURA MUNI CIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONÍROLE INTERNO - CCI

O Sr'. Alex Roberto de Araújo Lima. control-ador dê controle
Interno responsáve1 peLo Controle Intêrno do Muni.cípío de
Itaituba/Pa, nomeado nos ternos do Decreto Municrpal no0060/2017,

declara, para os devidos fins, junto ao Tribunai de Contas cios
Mui:lcipios do Estado lo Fará, nos termos dc S1", do art. 11, da
REsoLUçÀo N". 11.410/TcM dê 25 dê fevereiro de 2O!4, que
analisou integrafmente o Processo n'. 002/2A11- CP referente à

Concorrência, tendo por obj eto a Cont:atacãc de empresa de
enqenharla civil par:a execuÇão dos serviços cle RecuperaÇão e

compfementaÇão de 45 fl da estrada Transfarturào, com r=forma de
ponfes e colocaÇão <le bueiro na Zona Ruraf do Munici pio de
Itaituba, com base nas regras insculpidas pela Lei n.' 8.666/93
e demaÍs insr-rur.entcs leqais corl:e1atos, peto que declara,
ainda, que o refericio proaSssc sê encontra:

REPU BLICA FEDERAÍIVA DO BRASIt

ESTADO DO PARÁ

(x) Revestido de tocles as formalidacies legais,
habilitaÇão, lulgan,ento, publicidade e contrataÇão,
a gerar despesas para a municípaiidade;

nas fases de
estando apr,o

( ) Revestido parciallnente das forn'.aliciaCes Legais, nas fases de
habriitaÇão. juiganentc, publiciciade e contraLaÇãc, estando apto
a gêrar: despesas para a municipalidade, com as ressalvas
enumeradas no parecer cle controLe intêrnc, encaminhado como

anexo.
( ) Revestido de fa.l-ras de natureza grave, não estando apr-o a

gerar despesas para a rnur:icil:alidacie, conforme irnproprieciades ou
ilegalidaies en'Jrireradas no ?areceí de Conti-oie Interno,
encaminhado como anexc " Deciara, por frm, estar ciente de que as
informaçÕes aquJ. prêstaoas estão sujeitas a comprovaçào por
t.dos cs meios Ieqtâis aclniiidos, sob penâ de crime ce
responsabilidade e comunicaÇão ao Ministério Público Estadual,
para as provi.dências de elÇada. -LtaiLuba, 23 de outubro, de
241 .1 .
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