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RÊPÚBLICA FEDERAÍIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PREFEITU RA MUNICIPAL DE ITAITUBA

O Sr"- Afex Rober:to de Araújo l,ima, Controlador dê contlo1ê
Intêrno rê3ponsávê1 P€Io eontrolê Intêrno do lalniciPio de
Itaituba/Pa, nomeado nos termos do Decreto Municipal no0060/2017,

declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos
Municipios do Estado do Pará, nos termos do S1", do art' 11, da
RESOLUçiO No. 11.{lOlTCM dô 25 dê fevereiro ds 2oL4, que

analisou integralmente o Processo no. 002/20L9 referente à

Tomada de Preços, tendo por obieto a contrataÇão de empresa
especialÍzada em engenharia civil para exêcução de reforma e

amptiaçao da EscôJâ Municipal de Educaçâo Fundamental Àguia do
Saber, localizada na rua João de Deus esquina com Leopoldo S/|l
Bairro Sto ÀntÔnio no Municipio, com base nas. regras insculpidas
pela Lei n.o 8,666/93 e demais instrumentos Iegais correlatos,
pêlo gue Ceclâra, ainda, que o referido processo se encÔntra:

{x) Rêvestido de todas as forrna}idades legais,
habili.têçâo, julgamento. publieidade e contratação,
â gêrar despesas para a municipaliclade,

nas fases de
estando apto

( ) RevesLido parcialmente das forBlalidâdes legais, nas fases de
habilitação, julgâmento, publieidade e contrâtação, estando ápto
a gerar despesas para a municipalidade, com as ressalvas
enumeradas no parecer de controle interno, encaminhado como

anexo.
( ) Revestido de fafhas de natureza grave, não estando apto a

gerar despesas para a nunicipalidade, conforme ímpropriedadês ou
ifêgalidades enumeradas no Parêcer de controle Interno,
êncaminhado como anexo' Declara, por fim, êstar ciente de gue as
informaÇÕes aqui prestadâs estão sujeitas à comprovaçáo por
todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de

responsabilidade e eomunieaçâo ao ldinittéliô Flblioo Ettrdual'
para ac providências de alçada. Itaituba, 13 de março. de 2018'
Responsável pelo controle Interno:
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