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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO OO PARÁ

PREFE ITURA MUNICIPA L DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROIE INTERNO . CCI

. Alex Rôbertô de Araújo Llma, Controlador de Controle
ro responsáve1 pe1o Conlro1e Ínterno do Município de
rba/pa, nomeado nos têrmos do Decreto Municipal
,/2Aü, declara, para os devidos fíns, iunto ao TribunaL
,tas dos Municipios do Estado do Pará, nos termos cio

do art. 11, da RESOLUçÃO N'. 11.410/TCl{ de 25 de

:iro de 2O!4, que arraiisou integralmente o Processo no'
:0 referente à Pregão Eletrônico n". A25/2020, tendo

leto a aquisição de uma motoniveladora para o Municipio
iituba, decorrente do Convênio n" 056/2A24 SETRAN,

ise nas regras insculpidas pela I-ei n." 8'666/93 e

instrumentos legais correlatos, pelo que declara,
. que ô refericlo processo se encontra: ERACASSADO'
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vesiicio de todas as formalidades legais, nas
i ac,---ro, I ulgam.ento, publicidade e contratacao/
ger:ar clespesas para a municipalidade; 1

fases de
estando

rcst-icio parcialmente das formafidades legais, nas fascs
,bilitaçáo, julgamento, publicidade e contrataÇão'
ro apt-o a geler despesas para a municipalidade' com as

vas enumeradas no parecer de controle interno'
r,h a.lc como anexo .
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,vestido de falhas de natureza grlave/ não estando apto
rar despesas para a municipalidade' conforme
,riedades ou ilegalidades enumeradas no Parecer de

,le Interno, encaminhado como anexo' Declara' por fim'
ciente de que as j-nformações aqui prestadas estão
as à comprovação por todos os melos legais admitídos'
ena de crime de re sponsabi l idade e comunicaçâo ao

:ério Púb]-ico Estadual, para as providências de aIÇada '

ba, 08 de outubro de 2020 '
,s áve I pelo Côntrole Interno:

deÂ. Lino
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