
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MU NICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLT INTERNO - CCI

o Sr AIex Roberto de Araújo Lima, Controlador de Controle
Interno responsáve1 pelo Controle Interno do Municipio de
Itaituba/Pe, nomeado nos termos do Decret-o Mun ii:ipai
: "00t )/201"1, decfara, para ôs dev.idos f ins, iunto ao Tl:tburlai
,iL: C, ltas dos Municípios do Estado do Pará, nos lernicrs io
s1", do art. 11, da RESOI.UçÃO N". 11.410/TCM de 25 de
fevereiro de 2OL4, que analisou integral-mente o Processo n'.
'17/: )20 referente à Tomada de Preços no. 002/202A, tendo
i,)r ( )jeto a contrataÇão de empresa de engenharia civil par.r

-.nsi :uÇão de Escolas Municipais de Ensino Eundamental, com
lase r-ras regras insculpidas pela Lei n." 8.666/93 e demais
ristr lmentos legais correfatos, pelc que declara, aincia, que

rer --rido processo se encontra:

"-) i rvestido Ce todas as formalidades legais, na.;
rbi Laçâo, julgamento, publicidade e côntratacàt.r,
.l'r 1 gerar despesas para a municipalidade;

tases de
eslancio

| .,estido parcialmenr-e das formalidades legais. nas Í::":s
, , ,bi iitação, julgamento, puiriicictade e .-cntrai.rÇ.r.i,
:rtar lo apto a gerar despesas para a muni c:.pa1i,Cade, ,-.)m a.i

r ess,, Lvas enumeradas no parecer de controle irltt:ri-Ló,
ncar inhado como anexo.

) l.:vestido de falhas de naturêza gravcr, nào csl a:ldo â[,"i
, :r:ar despesas para a nLullir-ip.,lida,1e, '-i',)rrlai;-:l
' :rpr -rriedades ou i legal idades enumeraclas no Pare,:e r ci':

;tar ciente de que as informaÇÕes aqL.,i prest-;,las .'s:Ã.,
,rje: as à comprovação por todos os meios legai:; admj r-idos,
)b ena de crime de responsabilrdade e comur ir'ar:à I au

Mi.nistério Púb1ico Estedual, para as providências de a1q;ar1a.
:ai'rba, 07 de maio de 2020.
isp rsável pelo Controle Internc:
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