
REPUSLiCA FEDERAT!VA DO BRASII

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNI€LPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORiA DE CONTROLE INTERNO . CCI

O Sr' . AIe>r rloberto de Ar:aú j c: L-i-rna , Controlador de Controie
Intêrno responsável pêIo ControLe Iaterno do Municípío de
Itaituba/Pa, nomeado nos termLrs do Decreto Municipal
t," AA(:) / 2A11 , deciara, para Õs devi,los f ins, j r:ntc ao Tr:ibunal
le C..ntas dos Munrcipios do Est-êdo dc Paxá, ncs termos do
§1" , do arr. 11, da BESOã,Uç,Á§ l§e . 11.410/ÍCtd dê 25 dâ
feverairo da 20L4, que analisou lnregraimente o Prccesso n".
rZB/) t)19 referente à Tomada de PreÇos no. A06/2C19, tendo
i.ji)r :;bjeto a Contrataçác de er.pr:esa para execuÇão de
i:erf uração de 03 (três ) pcços semi-ar:t-esianos pa.ra atender
a de;randa Ca Secretar:ie MunlcrpaL de Trlfraestrutura do
i4unicípio de Italtuba-PA, con base nas regras insculpidas
pela Lei ír. o 8.666,/93 e demai-$ instruÍnentos legai-s
corieiatos, pelo que deci-ara, aj-ncia, que c refer:ido processo
,"e er:ontra:

(X) Fevestido Ce todas as f o::rnalidaCes legais, nas
habilrtação, -iulgamento, pui:Iicrciâcie e contrataÇão,
apto â gerar despesas pa:ra a irLunicipalidade;

{ ) R'-,vesttdo parcialmente cias fcrmalidades }egaj-s, nas fases
.le hsbilitaçãc, julqÍamento, publicidade e contrâtaÇão,
sstanlo apto a gerar despesas pãra a r,un:cipa i ldade, com as
r essal-vas enumeradas no parecel: de contrcle interno,
encarinhado como anexo.
i ) F.evestido de falhas de natureza graveí não estando aÊ1to
a c:rar despesas para a munic.ipalidade, conforne
-Lnprc,cr:iedades ou ilegaiidades enumer:adas no Parecer de
Contr,rfe fnterno, encaminhado ccmo anexo. DecIara, por f irn,
estar ciente de que as informaçÕes aqui prestadas estão
sujeiLas à comprovaçào pol todos os meica lega1s adnitidos,
scb 'Dena de crine de r-sirpÇ!.:j :1t] j i idade e coriun:.cação ao
Ministério púllicO Egtâduxl r llrãtia a§ ^rrêrridências cie alçada.
Itâituba, 18 de abri1, de 2019.
F,espcrlsável pelo Côntrol-e Interno:
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