
o Sr'. Alex Robêrto de Araújo Lima. controlador de Controle
IÍrterno responsável Pelo Controle Iatêrno do Município de

Itaituba/Pa, .ro.""do nos termos do Decreto Municipal
r'."AA( )/2Aú, declara, para os devidos f ins, junto ao Tribunal
ie C.rtas dos Municipios do Estado do Pará' nos termos dÔ

§1o , do art. 11 , da RESOI,UÇÃO N" . 11 ' 410'/TCl'{ de 25 de

fevereiro de 2014, que analisou integralmente o Processo no'
',9A /'- )19 ref êrente ao Pregâo Pr:esencial o" ' O'17/20L9 ' tendo

rjor bjeto a aquisição de peças automotivas. náuticos e

:r)to. icletas para suprír as necessidades clo Fundo Municlpal

-re Ei ucação, 
-com b.". nas regras insculprdas pela Lei n'o

.66(./g3edemaisinstrumentoslegaisCorrelatos,peloque
riecl-c:ar ainda, que o referido se encontra:

de todas as formalídades legais, nas
j ul-gamento, publicidade e contrataÇão'
despesas Para a municiPal j-dade;

i ) R':vestido parcialmente das formalidades legais' nas fases

Ce t abilitaçáo, julgamento, publicidade e contrataÇão'
.sta.io apto a gerar despesas para a municipalidade' com as

lessa Ivas enumeradas no parecer de controfe interno'
encan inhado como anexo .

(x) F.vestido
habi.1 i taÇão,
apto I gerar

REPÚBLICA FEDERAÍIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PREFEIT URA MUNI CIPAL DE ITAITUBA

CONTROTADORIA DE CONTROLE INÍERNO . CCI

lnteíno

fases de
estando

I ) Fevestido de falhas de natureza grave' nâo estando apto
a g lrar despesas pana a municipafidade ' conforme
lrnprc priedades ou ilegalidades enumeradas no Parecer de

r-:ontr lle Interno, encaminhado como anexo' Declara' por fim'
:stal ciente de que as .informações aqui prestadas estão
sujei:as à comprovação por todos os meios legais admitidos'
-.oÉ )ena de crime de responsab i l.idade e comunicação ao

t'tinistério Púb].ico Estadual, para as providências de alçada'
ltait rba, 26 de dezembro de 2019'
Respc:rsáve1 pefo Controle Interno:
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