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REPÚ BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IT ITUBA
CONTROLADORIA DE CONÍROLE INTERNO . CCI

Ale:< Roberto de Araújo Lima, Controlador dê Controlê
ro responsáveI Pelo Cont:iolê Intelno do Munieípio de
tba/Pa, nomeado nos termos do Decreto Municipal
/2071 , decLara, para os devidos fins, junto ao Tribunal
.tas dos Municipios do Estâdo do Pará, nos termos do

d.o art. LL, da RESOLUçÃO N". 11.410/rCM de 25 de

=iro de 2014, que analisou integralmente o Processo no'
r20 referente à Pregáo E.Lêtr:ônrco n". A21 /2A20, tendo
.jeto AquisiÇão de duas moton ive l- adora s para atender a

.idade do Municipio de Itaituba, atr.avés da Secretaria
pal de Infraestrutura, com base nas regras insculpidas
Lei n.o 8.666/93 e demais instrumentos legais
,rtos, pelo que declara, ainda, que o referido processo
i)nrra: CANCELADO.
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,estido parcialmenLe das formalidades legais, nas tases
,bilitação, juLgamento, publicldade e contrataÇão'
. apto a gerar despesas para a municipalidade' com as

vas enumeradas no parecer de controle int-erno'
r,h adô como anexo .

,vestido de falhas de natureza grave, nào estando apto
rar despesas para a municipalldade, conforme
,riedades ou itegaliclades enumeradas no Parecêr de

,le lnterno, encaminhado como anexo ' Declara, por fim'
ciente de que as informações aqui prestadas estão
as à comprovaÇão por todos os meios legais admitidos'
ena de crime de re sponsabi l idade e comunicação ao

rério Púb1ico Estadual, para as providências de alçada'
iba, OB de outubro de 2020.
sável pelo Controle Interno:

de todas as forma-Lidades legais' nas

lulgamento, publicidade e contrataÇão,
despesas para a muni ci-pa 1ldade,' I

Áler Rohertode A. Lima
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