
cooRDENAçAO DE CONTROLE INTERNO - CCI

O Sr". Afex Roberto de Araújo Lima, Controlador de CoÍrtrole
Intêrno responsáve1 pelo Controlê Intêrno do Município de

Itaituba/Pa, nomeado nos termos do Decreto Municipal
no006012017. declara, para os devidos fins, iunto ao Tribunal
de Contas dos Iulunicípros do Estedo do Pará, nos termos do

§1", do art. 11, da RESOIUçãO N"- 11.410/TCM dê 25 dê

feverairo de 201{, que analisou integralmente o Processo
n". 005/2018 - DL referente à Dispensa de LicitaÇão' tendo
por objeto a LocaÇào de j'móvel destinado ao funcionamento da

uscola úunicipal ê Ensrno Eundamental Áç1uia do saber' com base

nas regras i.nsculpidas pela Lei n' o 8 ' 666/93 e demais

instrumãntos Iegais correlatos, pelo que declara' ainda'
que o referido processo se êncontra:

(x) Revestido de todas as formalidades legais'
habilitação, julgamento, publicidade e contratação'
a gerar despesas para a municipalidade,

( ) Rêvestido parcialmente das formalidades Iegais, nas fases de

habilitação, julgamento, publicidade e contrataÇão, estando apto
a gerar despesas para a municipalidade, com as ressalvas
enumeradas no parêcer de controle interno. encaminhado como

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

gerar despesas para a municipalidadê, conforme impropriedades ou

ilegalidades ênumeradas no Pârecer de Controle Ínterno'
encaminhado como anexo. Declarâ, por fim, estar ciente de quê as

informações aqui prêstadas êstão suje!tas à comprovaÇão por
todos os meios Iegais admitidos, sob pena de crime de

re sponsabi J, i dade e comunicação ao Minj.stário Púb1ico E§tadual '
p".ã ." providências de alÇada. Itaituba, 05 de fevereiro' de

2018.
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