
o Sr.. Alex Roberto de Araújo Llma, Controlador dê Controlê
Interno responsáveJ- pelo Controle Interno do Municipio de

Itaituba/Pa, nomeado nos termos do Decreto Municipal
:,'AaC)/2afl, declara, para os devidos fins, iunto ao Tribunal
-re Ci ntas dos Municipios do Estado do Pará, nos termos do

§1", do art. !!, da RESOLUçÃO N". 11 .410/TCM de 25 de

fevereiro de 2014, que analisou integralmente o Processo no'
::l 9/:)lg referente à Prêgão Presenciaf n" ' 062/2aL9, tendo
,ror c,r jeto a aquisição d.e vidros f iso incolor temper.ado (para
port., r e janelas), box de banheiro e barra de apoio para
,t-"r,".. a demanda do Eundo Municipal de Educação do Municipio
de It aituba, com base nas regras insculpidas pela Lei n'"
S.666l93edemaisinstrumentoslegaiscorrefatos,peloque
.ieclara, ainda, que a referido se encontra:

(x) Fevegtida de todas as fornalidades legais' nas

habilitaÇão, julgamentq, publicidade e contrataÇão'
apto a gerar despesas parê a nu4icipalidade;
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( ) Rr:vestido parcialnentç das fornalidades legaís' nas fases
ce l:abilitaçáo, julganento, Fubliçidade e contrataÇãQ'
estanco êpta a gerar despegê§ para a munlcipafidade' com as

ressâLvas enwÊeradas nQ parÇçer de controle interno'
tncan inhado como 4nexQ '

I ) FsveÉtido de falhas de nalureza grave, não estando apto

r g rrar de$pesas pafa a Inun'iÇipa l idade ' conforme

impr.pri"aades ou ilegalidade§ enumeradas no Parecer de

aontr)Ie InternÕ, encaminhAdo c9mo anexo" Declara' por fim'
estar ciente de que as infornaÇões aqui prestàdas estão

sujei:-as à comprovaçãc por todos os meios fegais admitidoS'
,oú i)ena de crime de responsabil idade e comunicação ao

Miaistério Púb1ico Egtaduêl. para a§ proviclêncl-as de alÇada'

Itaitiba, 14 de outubro de 2019'
;1psp6 1gável pelo ContrQle fnternoi
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