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I
O Sr". Alex Roberto de Ataújo Lima, Controlador de Controle
In!êrno responsáve1 1>êIo ContloJ.ê Intêrno do Município de
Itaituba/Pe, nomeado nos termos do Decreto Municipal
no0060/20'17, declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal
de Contas dos Municipios do Estado do Pará, nos termos do
§1", do art. 11, da RESOLUçÃO No. 11.410/rCM de 25 de
fevereíro de 20111, que analisou integralmente o Processo
n". C03/2A18 - DL referente à Dispensa de Licitação, tendo
por obleto a Locação de 'imóvel destinado ao funcionamento do
anexo da Escola MEF São Francisco das chagas, com base nas
regras insculpidas pela Lei n. " 8 .666 / 93 e demais
instrumentos legais correfatos, pelo que declara, ainda,
que o referido processo se encontra:

(x) Revestido de todas as formalidades legais,
habil-itação, julgamento, publicidade e contrataÇão,
a gêrar despesas para a municipalidade;

nas fases de
estando apto

( ) Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de
habilitação, jul"gamento, publicidade e contratação, êstando apto
a gerar despesas para a municipalidade. com as ressal-vas
enlmeradas no parecer de, controle intêrno, êncaminhado como
anexo.
( ) Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a
gerar despesas para a municipalidade, conforme impropriedades ou
ilegalidades enumeradas nÕ Parecer de Controle Inte.rno,
êncaminhado como anexo. Deê}arâ, por fim, estar ciente de que as
informaçÕes aqui p.e"tada's estão sujeitas à comprôvaÇão por
todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de
re spons abi I idade e .comunicaçãô ao Ministérj.ô púb].ico Estaduel,
para as providênc.ias de aIçada. Itaituba, 02 de fevereiro, de
2078.
Responsável pelo Controle Inte.rno:

Assinatura

Alex Roberto de A. Limo
ladona cle Cou$ole
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