
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

O Sr'. Al-ex Roberto de Araújo ],ima. Controlador dê Controlê
Intêrno lesponsáve} pelo Controle Intelno do Municipio de
Itaituba/Pa, nomeado nos termos do Decreto Municipal
n"0060/2011 , declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal de
Contas dos Municipios do Estado do Pará, nos termos do §1", do
art. 11, da REsoLuçÃo N". 11.410/EcM dê 25 dê fevêrêiro de 2or4,
que analisou integrafmente o Processo n" . 081 /2078 referente à
Concorrência Pública n' 005/2018, tendô por objeto Contratação
de empresa especializada em engenharia civil para
re s tabe le cimento de trafegabilidade com a recuperação de pontos
criticos da Estrada do BIS em áreas atingidas por desastres
naturais no Mun.icÍplo de Itaituba-PA, com base nas regras
insculpidas pela r,ei n." 8.666/93 e demais instrumentos legais
corre.Iatos, pel-o que declara, ainda. que o referido processÕ se
encontra:

(x) Revestido de todas as formalidades legais,
habilitaÇão, julgamento, publicidade e contratação,
a gerar despesas para a municipalidade;

nas fases de
estando apto

( ) Revestido parcialmente das formalidades legaj-s, nas fases de
habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto
a qerar despesas para a municipalidade, com as ressalvas
ênr-lmeradas no parecer de controle interno, êncaminhado como
anexo .

( ) Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a
gerar despesas para a municlpalidade, conforme impropriedadês ou
llegalidades enumeradas no Parecer de controle Interno,
encaminhado como anexo. Decl,ara, por fim, estar ciente de que as
informaÇões aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por
todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de
responsabilidade e comunicação ao Ministério Público Estadual,
para as providências de aIçada. Itaituba, 03 de sêteÍülrÕ de
2018.
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