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o Sr'. Alex Roberto de Araújo Lima, Controlador de Controle
Intêrno responsável pelo Controlê Interao do MunicíPio dê

Itaituba/Pa, nomeado nos termos do Decreto Munici-pal
n"aA60/2AÜ, declara, para os devidos fins, iunto ao Tribunal
de Contas dos Municipios do Estado do Pará, nos têrmos do

§1", do art. LL, de RESOLUçÃO N". 11.410/r(!',Í de 25 de

fevereiro de 20L4, que analisou integralmente Ô Processo no'
C36/2C20 referente à Pregão Eletrônico n'' 004/2020' tendo
por cbjeto a aquisição de pneus, câmeras e diversos para

veícuLos e motos, para suprir as necessidades do Eundo

Municrpal de Saúde do Municipio de Itaituba, com base nas

regras insculpidas pela Lei n' o B '666/93 e demais

inÁtr':mentos legais correlatos, pelo que declara' ainda' que

o referido Processo se encontra:

REPÚ BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PREFE ITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

(X) Revestido de todas as formalidades legais, nas

habilitaÇão, julgamento, publicidade e conLrataÇão'
apto a gerar despesas para a municipalidade; 1
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( ) Revestido parcialmente das formalidades legais' nas fases
de habilitaçào, julgamento, pubticidade e contrataÇão'
estando apto a gerar despesas para a municipalidade' com as

ressalvas enumeradas no parecer de controle interno'
encaminhado cÕmo anexo.

( ) Revestido de fafhas de natureza grave, não estando apto
a qêrar despesas para a municipalidade' conforme

imprápriedades ou ilegalidades enumeradas no Parecer de

Controfe Interno, encaminhado como anexo' Declara' por fim'
estar ciente de que as informações aqui prestadas estão

sujeitas à comprovação por todos Ôs mei os legais admitidos'
.oÚ pena de ãrime dê re sponsabi l idade e comunicação ao

Ministério Púbtico Estadual, para as providências de alçada '

Itaituba, 26 de maio de 2020 '
Responsável pelo Controle Interno:
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