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O Sr". AIex Roberto de Araújo Lima, Conürolador de Controle
Intelno responsável pelo Controle Interno do Município de
Itaitube/Pa, nomeado nos termos do Decreto Municipal §

no0060/20'17, declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal
de Contas dos Municipios do Estado do Pará, nos termos do.
§1" , do art . 11 , d"a RESOLUçÃO No . 11 . 410,/TCM de 25 de
fevereiro de 2OL4, que analisou integralmente o Processo '
no. AB2/2A71 referente à Pregão Presencial, tendo pol:
objeto a aquisição de um veiculo novo Okm para atender âso 6r
necessidades do Programa Bolsa Familia da Secretaria deí]

Assistência Sociaf, com base nas regras ínsculpidas pela
Lei n.' 8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos,
pelo quê declara, ainda, que o referido processo se
encontra:

(x) Revestido de todas as formalidades fegals,
habilitaÇão. julgamento, publicidade e contrataÇão,
a gerar despesas para a municipa.Lidade;

nas tases oe
estando aptoi-

( ) Revestido parcialmente das fornalidades legaas, nas fases de

habilitaÇão, julgamento, publlcidacie e contrataÇão/ estando apLo
a qerar despesas para a municrpalidade, com es ressalvas
enumeradas no parecer de contl:oIe interno, encaminhado como

anexo.

( ) Rêvestido de falhas de natureza grave, não estando apto a

gerar despesas para a municipalidade, conforme Ímpropriedades oui'
ilegalidades enumeradas no Parecer de Controle lnterno, í
encaminhado cômo anexo. Declara, por fim, estar ciente de que as

informaÇôes aqu.i prestadas estão sujeitas à comprovação por
todos os nei-os legais admitidos, sob pena de crime de.

re spons abi l idade e comunicaÇão ao Ministério Público Estadua},
para as providências de a1çada. Itaituba, 09 de novemb-ro, de

2Al1 .

Responsável pelo Controle Interno:

Assinatura
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