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PREFEITURA MUNICIPAT DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO . CCI

o Sr'. Alex Roberto de Araújo Lima, controlador dê controle
Interno !êsponsável pêLo controlê Intêrno do Município de
Itaituba/Pa, nomeado nos termos do Decreto Municlpal naaa6o/2ot'7,
declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos
Municipios do Estado do Pará. nos termos do St", do art. 11, da
RESOLUçÃO N". 11.410/TCM de 25 de fevêreilo de 20L4, que
analisou lntegralmente o Processo no. 059/2078 referente à
Concorrência Pública n" 0A2/20L8, tendo por objeto a Contratação
de serviços especj-alizados em engenharia civil para reforma da
escola e revitalizaÇão da arquibancada e piso, construÇão da
cobertura da quadra da escola estadual de ensino médio
Professora Maria do Sôcorro Jacob, localizada na cidade de
Itaituba, com base nas regras insculpidas pela Lei n." 8.666/93
e demais instrumentos legais correlatos, pelo que declara,
ainda, que o referido processo se encontra:

(x) Revestido de todas as formalidades fegais,
habilitação, julgamento, publlcidade e contratação,
a gerar despesas para a municipalidade;

nas fases de
estando apto

( ) Revestido parciafmente das formalidades legais, nas fases de
habil-itação, julgâmênto, publicidade e contratação, estando apto
a gerar despesas para a municipalidade, com as ressafvas
enumeradas no parecer de controle interno, encaminhado como
anexo.

( ) Revest.ido de falhas de natureza grave, não estando apto a
gerar despesas para a municipaJ-idade, conforme impropriedades ou
ilegalidades enumeradas no Parêcer de Controle Interno,
encaminhado como anexo. Decfara, por fim, estar ciente de que as
informaÇÕes aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por
todos os meios tegais admitidos, sob pena de crime de
responsabilidade e comunicâÇão ao Ministério Púb1ico Estadual,
para as providências de a1çada. Itaituba, 12 de setembro de
2018.
Responsávef pelo Controle lnterno:
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