
REPÚBIICA FE DERATIVA DO BRASIL

ESIADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONÍROLADORIA DE CONÍROtE INTERNO - CCI

O Sr:'. Afex Roberto de Araújo Lima, controlador de controle
Intêlno responsável pelo Controle Interno do Município de
Itaitu.ba/Pa, nomeado nos te.rmos do Decreto Municipal n"0060/2017,

decLara, para os devidos fins, junto ao Tribunaf de Contas dos
MunicÍpios do Estado do Pará. nos termos do §1", do a!t. 11, da
RESOT,UÇÀO N". 11.410/TCM de 25 de fevereiro dê 20L4, que
analisou .integralmente ô processo Administrativo no . l0'7 /2018
referente ao Processo Tomada de Preços n" 0L4/2A78 tenclc por
objeto a Contratação de empresa especializada em engenharia
civil para recuperação e complementação de 22 km de Estrada Nova
olinda com reforma das pontes e cofocaÇão de bueiros no
MunicÍpio de ltaltuba, côm base nas regras insculpidas pela Lel
n. " 8.666/93 e demais inst.rumentos legais correlatos e ainda
parecer juridico favorável, pelo que declara, a.inda. que o
referido processo se encontra:

(X) Revest.ido dê todas as formalidades legais,
habilitaÇão. ju.Igamento, publicidade e contratação/
a gerar despesas para a municipatidade;

nas fases de
estando apto

( ) Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de
habilitaÇão, julgamento, publicídade e contrataÇão, estando apto
a gêrar despesas para a municipalidade, com as ressalvas
enumeradas no parecer de controle interno, encaminhado cÕmo

anexo.
( ) Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a
gerar despesas para a munici.palidade, conforme impropriedades ou
.llegalidades enumeradas no Parecer de controle Ínterno,
encaminhado como anexo. Declara, por fin, estar ciente dê que as
informaçÕes aqui prestadas estão sujeitas à comprovaçào por
todos os meios Iegais admitidos, sob pena de crime de
re spons abi l idade e comunicaÇão ao Ministélio Público Estadual,
para as providências de alçada. Itaituba, 17 dê outub.ro, de
2018.
Responsável pelo Controle Interno:

Assinatu ra
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