
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESÍADO DO PARÁ

PREFEITURA MU N ICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

O Sr Alex Roberto de Araúlo Lima, Controlador dê Controlê
Interno resPonsável Pel.o Controle Interno do Município de
Itaituba/Pa, nomeado nos termos do DecreLo Municipal
:,"AAt )/ZOI'!, declara, para os devidos fins, iuntô ao Tribunal
,iê C rtas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do

§1", do art. 11, da RESOLUÇÃO N". 11 .410/TCM de 25 de
feve.eiro dê 2OL4, que analisou integralmente o Processo rto '
l1/'- )20 referente à Concorrência Públ-ica no. AAI/2424,
endr por objeto a contrataÇão de empresa de engenharia civil
rrn ,rnclusão da obra de construÇão de uma Creche t-ip' 9 no

ijrr ,Bom Jardim Municlpio de ltaituba, com base nas regras
r,sci pidas pela Lei n. " 8.666/93 e demais instrumentos
rJa r correlatos, pelo que declara, ainda, que o referido
r oc. rsc se encontra:

{) i vestido de todas as foi:malidades legairs, rlas
.i:i LaÇào, julgamento, publicidade e corltrataÇào,

r l.r gel:ar despesas para a municipalidade;

fases de
estando

r l. i..estido parcialmente das formalidades legais, nas fases
:r I rbilitação, iulgamento, publicidade e contr''rLaÇ'lÔ,
-.f tar lo apto a gerar despesas para a munici-palicladr:, com as

I =ssa . \.as enumeradas no parecer cle cont-role int-erno,
ncal .nhado como anexo.

I I vestido de falhas de natureza qrave/ não estand(i apto
: i :ar: despesas pera a mLrni.-ipalidade , .:'irf o:r''
-npr, ,riedades ou ilegalidades enumeradas l'to Parecer Ce

.,ll- le Interno/ encaminhado como anexo. Declara, por ii;ri,
,:riâ: ciente de que as informaçÕes aqui presi-adas est-àc

r e as à comprovação por t-odos os meios legais arlmltidos,
r,r i:tL.1 de cr.ime de responsabili<1acie e coiÍLunl caçdc ao

Minis!ério Púb1íco Estadual, para as providências de a1çada'
r;rir rba, 08 de abril de 2020,
.rp sáve1 Pelo Contrcle Interno:

r;sit rtura
/--
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