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REPÚBLICA FEDERAIIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO . CCI

lex Roberto de Araújo Lima, Controlador de Controle
responsáve1 pelo Controle Interno do Município de
/Pa, nomeado nos te.rmos do Decreto Municipal
117, declara, para os devidos fins, iunto ao Tribunal
; dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do §1o,
11, da RESOLUçÃO N". 11.410/TCM de 25 de fevereiro de
re analisou integr:almente ô Processo no. A12/2424
: à Pregão Eletrônico n". 027/2020, tendo por objetÔ a

, de materiais esportivos e diversos para atender a

lo Fundo Municipal de Educação, com base nas regras
ias pela Lei n.' 8.666/93 e demais instrumentos legars
;s, pelo que decLara, ainda, que o referldo processo se
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stido de todas as forma.Iidades legais, nas
rão, julgamentor publicidade e contrataÇão,
:rar despesas para a municj-pa I idade; 1
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a

,jtido parciâfmente das formalidades legais, nas fases
-taÇão, julgamento, publicidade e contrataÇão, estando
:rar despesas para a municipalidade, com as ressalvas
1s no pârecer de controle interno' encaminhado como

;tido de fafhas de natureza grave, não estando apto a

ipesas para a municipalidade, conforme improprieclades
Iidades enumeradas no Parecer de Controle Interno,
ldô como anexo. Declara, por fim, estar ciente de que
naÇÕes aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por
; meios legais admitidos, sob pena de crime de

-.llidade e comunicação ao !íinistério Púb1ico Estadual,
r:ovidências de alçada. Itaituba, 2l de outubro de 2020.
reI pelo Controle Intêrno:
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