
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIT

ESIADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAT DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INÍERNO . CCI

O Sr'. AIex Robertô de Araújo Lima, ControJ.ador de Controlê
Interno responsáve1 pe]-o Controlê Interno do Municípj.o dê
Itaituba/Pa, nomeado nos termos do Decreto Municipal no0060/2017,
declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos
Municipios do Esrado do Pará, nos termos do §1", do art. 11, da
RESOLUÇÀO N". 11.410/To.{ de 25 de feveleiro dê 2OL4, que
analisou inLegralmente o Processo n". lA7/2018 referente à
Tomada de Preços a" OLO/20La, tendo por objeto a Contratação de
empresa especializada em engenharla cj-vil- para construção da
Escola Municipal de Ensino FundamentaL Nossa Senhora de Santana,
Localizada na Comunidade Santa Rita no Municipio de Itaituba-PA,
com base nas regras insculpidas pela Lei n.' 8.666/93 e demais
instr:umentos legais correlatos e parecer j uridico favorá',e1.
pelo que declara, ainda, que o referido processo se encontra
decLarado deserto por não acudir interessados.

( ) Revestido de todas as formalidades legais,
habí1itação, julgamento, publicidade e contrataçãor
a gerar despesas para a municipalidade;

nas fases de
estando apto

( ) Revestido parcialmente das formalj-dades leqais, nas fases de
habilitaÇâo, julgamento, publicidade e contratação, estando apto
a gerar despesas para a municipalidade, com as ressalvas
enumeradas no parecer de controle interno, encaminhado como
anexo.
( ) Revestido de falhas de natureza gravê, não estando apto a
gerar despesas para a municipalidade. conforme impropriedades ou
ilegalldades enumeradas no Parecer de Controle Interno,
encaminhado como anexo. Decfara. por fim, êstar ciente de que as
informaçÕes aqui prestadas estão sujeitas à comprovação pÕr
todos os meios legais admitidos, sob pena de crimê de
re spons abi l idade e comunicação aÕ Ministério público EstaduâI,
pa.ra as provi"dências de aIÇada. Itaituba, 14 de setembro, de
2018 .

ResponsávêI pelô Controle Interno:

Assinatura
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