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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESÍADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNI CIPAL DE ITAITUBA
CONTROTADORIA DE CONTROTE INTERNO . CCI

Assinatura

Alcx Roberla de A. Lina

o Sr'. Al-ex Roberto de Araújo Lima, Controlador de Controle
Interno respoasável PeIo Controle Interno do Município de
Itaituba/Pa, nomeado nos termos do Decreto Municipal
no00602017, declara, para os devidos fins, iunto ao Tribunal-
de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do

s1", do art. 11, da RESOLUçÃO No. 11.410,/TCM de 25 de

f,evereiro de 2OL4, que analisou integralmente o Processo
no . 033/2018 referente à Pregão Presencial-, tendo por
objeto a contrataÇão de agencj-amento de passagens aéreas em

amfito nacional- Para atender a demanda do Municipio de

Itaituba e os Fundos Municipais, com base nas regras
insculpidas pela Lei n." 8.666/93 e demais instrumentos
Iegais correlato e de acordo com o parecer juridico
favorável, pelo que declara, aj-nda, que o referido processo
se encontra:

(x) Revestido de todas as formalidades legais, nas fases de

habilitaÇão, julgamento, publicidade e contrataÇão, estando apto
a gerar despesas pa.ra a rnuni c ipal idade;

( ) Revestido parcialmente das formalidades Iegais, nas fases de

habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto
a gerar despêsas para a nunicrpalidade, com as ressafvas
enumeradas no parêcer de controle interno, encaminhado como

anexo.

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

gerar despesas para a rnuni cipal idade, conforme impropriedades ou

ilegalidades enumeradas no Parecer de control"e Interno'
encaminhado como anexo. Decl-ara, por firn, estar ciente de que as

informações aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por
todos os meios Iegais admitidos, sob pena de crime de

responsabiJ.idade e cómunicação ao Ministério À:rblico Estadual'
p.r, "" providências de alÇada. Itaituba, 26 de abril, de 2018'
Àesponsável pê 1o controle Interno:
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