
PREFEITURA MUNI CIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO . CCI

o Sr Alex Roberto de Araújo Lima, Controlado! de Cootrole
rnter 10 respoasáveI peto Controle Intêlno do Município de
Itait rba/Pa, nomeado nos termos do Decreto Municipal
'0C, /2C11 , declara, para os devidos fins, junto ao Tribuna.I
- L-- ,i.-as dos Municipios do Estado do Pará, nos termos do

§1", do art. LL, da RESOLUçÃO N". 11.410/TC!í de 25 de
fever eiro de 201-4, que analisou integralmente o Processo no.

i5/- )20 referente à Pregão Eletrônico n". A24/2A20, tendo
lor :rjeto a aquisição de uma ambulância tipo A - simples
r emor ior para atender a necessidade da Secretaria de Saúde
1o ML ,icipio de Itaituba, decorrente do Convênlo n" All /2020,
'om ase nas regras insculpidas pela Lei n.' 8.666/93 e

iema : instrumentos legais corl:e1atos, pe.Io que declara,
rinci, que o referido processo se encontra:

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

,vestido de todas as formalidades legais, nas
taÇãof julgamento, publicidade e contrataÇào,
, gerar despesas paLa a municipaLidade; 1
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r., t al

fases de
estando

)R vestido parcialmente das formalidades legais, nas fases
ibl-litação, julgamento, publicidade e contrataÇão,
lo apto a gerar despesas para a municipalidade, com as
vas enumeradas no parecer de controle interno,
nhado como anexo '
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) I ,vestido de falhas de natureza grave, não estando apto
i ( rar despesas para a municipa l-idade, conforme
rmprr ;riedades ou ilegalidades enumeradas no Parecer de

,ontr )le Interno, encaminhado como anexo- Declara, por fim,
;star ciente de que as informaçÕes aqui prestadas estão
;uje ,as à comprovação por todos os meios legais admitidos,
,:ob ena de crime de re sponsabi l idade e comunicaçào ao

Minis !ério PúbJ.ico Estadual, para as providências de alçada.
. r-ail rba, 28 de outubro de 2020.
..esp( rsáveI pel,o Controle Interno:
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