
REPÚ BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO. CCI

O Sr", AIex Roberto de Araú1o Lima, ControLador de Control"e
fntêrno responsáve1 PêLo Controlê Interno do Município de
Itaituba/Pa, nomeado nos termos do Decreto Municipal
n"0060/2017, declara, para os devidos fins, iunto ao Tribunal
de Contas dos Munrcípios do Estado do Pará, nos termos do
§1" , do alt. 11, da RESOr..,UÇÂO No . 11.410/TCM de 25 de
fevereíro de 2OL4, que analisou integralmente o Processo
n". 0AI/2018 referente à Pregão Presenciaf RDC, tendo por
obleto a contrataÇão inteqrada de empresas para prestaÇão
de serviços técnícos especializados de engenharia para
elaboração dos projetos básicos, executivos e execução da
obra de construÇão de um muro de contenÇão, na vila de
barreiras, no MunicÍpio de Itaituba Pará, com base nas
regras insculpidas pela Lei n. o B .666/ 93 e demais
instrumen!os Iegais correlatos, pelo que dec.l-ara, aj-nda,
que o referido processo se enconLra:

(x) Revesti-do de todas as formalidades legais, nas fases de
habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto
a qerar despesas para a municipalidade;

( ) Revestldo parcialmente das formalidades legais, nas fases de
habr.IilaÇào, iu.Lgamento, publicidade e contrataÇão, estando apto
a gera. despesas para a municipalidade, com as ressalvas
enumeradas no parecer de controle interno, encamlnhado como

( ) Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a

gerar despesas para a municipalidade, conforme impropriedades ou
ilegalidades enumeradas no Parecer de Control-e Interno,
encaminhado como anexo. Declara, por fim, estar ciente de que as
informaçôes aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por
todos os me.ios Iegaj-s admitidos, sob pena de crime de
responsabilidade e comunicação ao Ministério Público Estadual,
para as providências de a}çada. Itaituba, 29 de junho, de 2018.
Responsáve] pelo Controle Interno:
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