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REPÚ BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INIERNO . CCI

o Sr". Alex Rôberto de Araújo Lima, ControladoÉ de Controle
IÍrtêrno responaável PeIo Controls Intêlno do Municipio de
Itaitulra/Pa, nomeado nos termos do Decreto Municipal
no0060/2017, declara, para os devrdos fj-ns, junto ao Tribunal
de Contas dos Municipios do Estado do Pará, nos termos do

§1", do ârt. 11, da RESOLUçÃO No. 11. {10/TCM de 25 dê
fevereiro dê 2014, que analisou integralmente o Processo
no , 006/2018 referente à Pregão Presenciaf, tendo por
objeto a ContrataÇão de serviçcs de transporte escolar
ffuvial. com condutor e monitor. para atender a demanda do

fundo Munícipal- de EducaÇão de Itaituba, com base nas
regras inscu1pldas pela Lei n. o 8.666/93 e demais
inÀtrumentos legais correlar-os, pelo que declara, ainda,
que o referido processo se encontra:

(x) Revestido de todas as formalidades I'egais.
habilitaÇáo, julgamento, publicidade e contrataçáo,
a gerar despesas para a municipalidade;
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( ) Revestido parcialmente das formalidades legai's, nas fases dê

habilitação, julgamento, publrcj'dade e contrataÇão, estando apto
a gerar despesas para a municipalidade, com as ressaJva§
enumeradas no parecer de control-e interno, encàminhado como

anexo.

( ) Revestido de falhas de natureza graYe, não e§tando apto a

gêrar degpesas para a rnuni eípa L idade, conforme impropriedadês ou

ilegaliciades enumeradas nQ Parecer de CÔntrole Interno'
encaminhado como anexo' Declara, por fim, estar ciente de que as

informaÇÕes agui prestadas estáo sujeitas à comprovação por
todos os meios legai-s admitidos, sob pena de crime de

re sponsabi I idade e eonunicação ao Ministário Êáb1ieo Esladu8l'
frr" ,* providências de alÇada. Itaitubêt 12 dê feveteiro' de

2 018 ' Ie rnLerno:Responsável PeIo contro'
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