
o Sro. ALex Roberto de Araújo Lima, contlolador de Controle
Intêrno responsáve] Pêlo Controlê Interno do MunicíPi'o de

rtaituba/Pa, nomeado nos termos do Decreto Municipal n"aa6a/2a7'1 '
declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos

I,lunicipioi do Estado do Pará, nos termos do §1", do art' 11, da

RESOLUaÃO No. 11.410/TCM dê 25 do favereiro de 20L4' que

analisou integralmente o Processo no. A44/2A18 referente à

Prêgão PresenclaI, tendo por objeto contrataÇão de agenciamento
de passagens fluviais para atender as demandas das secretarias e

funàos munÍcipais do Municipio de rtaituba, de acordo com as
justificativas elencadas no Termo de Referência, a contratação
ào" serviÇos de transporte fluviat i-ntermunicipaf atenderá a

demanda dos Fundos Municipais de Assistência Social, Saúde'

EducaÇão e Municipio de Ítaituba, com base nas regras
inscutp.idas pela Lei n.o 8'666/93 e demais instrumentos Iegais
correfatos e parecer juridico favoráveI,peIo que declâra, ainda'
que o referido processo se encôntra:

RE PÚ BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO OO PARÁ

PREFEITU RA MU NICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROTE INTERNO - CCI

(X) Revestido de todas as formalidades legais,
habil-itação, julgamento, publicidade e contrataÇão,
a gerar despesas para a muni-cipal"idade;

Assinatu ra

nas fases de
estando apto

( ) Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de

habilitaÇão, jul-gamento, publicidade e contrataÇão, estando apto
a gerar despesas para a municipalidade, com as ressaLvas
enumeradas no parecer de controfe j'nterno, encamj'nhado como

anêxo.

( ) Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a

gêrar despesas para a municipalidade, conforme impropriedades ou

ilegalidades enumeradas no Parecer de Controlê Interno'
encaminhado como anexo. Declara, por fim, estar ciente de que as

informaçÕes aqui prestadas estão suj eitas à comprovaÇão por
todos os meios }egais admitidos. sob pena de crlme de

responsabilidade e comunicaÇão ao Ministério E}ublico Estadual '
p".u." providências de alçada. Itaituba, 22 de maio' de 2018'

Responsável pelo Controle fnterno:
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