
REPUBLICA FE DERATIVA DO BRASIL

ESlADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONÍROLADORIA DE CONTROLE INTERNO . CCI

o Sr'. Alex Roberto de Araújo Lima, Controlador de Controle
Interno !êsponsáve]. pe].o Contro].e Interno do Município de
Iteituba/Pa, nomeado nos termos do Decreto MLrr: i cipal
t"00t )/2011, declara, para os devidos fins, junto ao f ribunal.
ie C rtas dos Municiplos do Estado do Pará, nos Lerni':s dc,

s1", do art. lL, da REsoLUçÃo N'. 11.1110/TCM de 25 de
fevereiro de 2OL4, que analisou integralmente o Processo no'

A4/'. )20 referente à Pregào Presencial n". AA4/2A209, tenclo
r or c rjeto a locação de transporte hidroviário remanescente
: ara a realização de transporte escolar e distribuiçào de
'' erei la escoIa.r, para suprir as necessidades da Fundo
.uni,. rpal de EducaÇão de Itaituba- PA, com base nas regras
lrscL ipldas pêla Lei n, " 8.666/93 e demais instrumentos
.ga..l correlatos, pelo que declara, ainda, que o referido
roc. iso Se encontra:

I) F )vestido de todas as formalidades lêgais, nas
,rbi, :taÇão, julgamento, publicidade e contrataÇão,
pto 1 gerar despesas para a municipalidade,'

fases de
estando

) R vestj-do parcialmente das formalidades )t-'gais. rlas las€s
lÊ I rbilitação, julgamento, publicidade e cont raLaÇãÔ,
.stal lo apto a gerar despesas para a municipalj-dade, com :l-<

',-f,SSc vâs enumeradas nÔ parecer de aorltroic 1t't el;tr;,
.l Lcar lnhado como anexo.

r ) F:vestldo de fa.Ihas de natureza grave/ não esLando apto
r c rrar despesas para a municipalidade, conforme
,mprc rriedades ou ilegalidades enumeradas no Parecer de

ontr )le Interno, encaminhado como anexo. Declara, por fim,
stal ciente de que as informações aqui prestadas estão
irje ,as à comprovação por todos os meios legais admitidos,

. rb êna de crime de re sponsab i l idade e comunicaÇào ao

Ministério Público Estadual, para as providências de alÇada'
hàit lba, 21 de fevereiro de 2020.
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