
REPÚ BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

E5TADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROTE INÍÊRNO . CCI

o Sr', AJex Roberto de Araújo Lima, Controlador do Controle
Intêrng r.rlrontáv€l palo Controlê Intêrno do !{unlclpio ds
f tai+- ul:a;'Pa, nçmeaCo nos teimos Co Decxeto Municrpal
r,"A0(t)/2Al'7, deÇIara, para os devidos fins, junto ao Trlbunal
le C( ntas dos Munícípios do Estado do Pará, nos termos do
§1o, do art, 11, dr RESOLUçÃO No. 11.410/rCM dê 25 dê
fevereiro dê 2014, que analisou integralmente o Processo n".
33/:)79 referente à Tomada de Preços n". 013/2019, tendo

rri)r bjeto a ContrataÇão de empresa especializada para
,Lmpla ntação de sistema de macrodrenagem no Municipio de
Itait uba -PA, com basq nas ieq:rs inQçul.pidas pela Lei n.'
i .66r: /93 e dqmaiS j-n6t-rr-i'r.r.rl' ,.- ir.t;-lis c.rrelatos, pelo que
,iecla:a, ainç14, :.,ç I l?]:?:f j-:1,_ 

r=.,,j-=;-'uo ,ç encontra:

rX) Fevestido de todas 6s for:mali{ades legais, nas fases de
nabll if,qE§e, iuü.eemqqço, ^ 

pub!-].Â!{ade re, co,n't r^{jtr-Ção, estando
â Ét ó -YBê?ãt de sp8§ã3 pa ra'ê" mttrià ipa 1 i dàde ;

:i
I ) n -vesciao par:ôialriente iias fôiinalidades legã.is, nas fases
,le L rbilitaçêio, jqlgamento, publ-icicta§e e contnataÇão,
estar lo apto .+ EÍerar despesaE para a municipalldade, com as
.resse lvas enumeradas no pêrecÉr de controle i-nterno,
':ncan inhado como anexo .
, ) Fevesti-do de falhas de naturÊza graver não estando apto
:1 g lrar despesas para a municipalidade, conforme
rmprc criedades ou ílegalidades enumeradas no Parecer de
lrntr )1ê Inte]:no, encaminhado como anexo. Declara, por fim,
'-st,z.rl cj-ente de que as informações aqui prestadas estão
-:úle-:as à comprovação por todos os meios legars admitidos,
: cb rena de crime de responsab i.L idade e comunicação ao

l'dínistério Púb1ico Bctêdual, para as providênci-as de alçada'
ttait rbâ, 05 de novenbro, de 2019.
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7

der Rolerro de A. lim'
CCoUAml Or Cgouotc

-- lilÍnc
DÉ rn.I f0a0l,l)17

I

í


		2019-11-18T15:16:48-0300
	ALEX ROBERTO DE ARAUJO LIMA:49594559268




