
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIt

ESTADO DO PARÁ

PREFEITU RA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONÍROLE INÍERNO - CCI

o Sr'. A.Iex Roberto de Araújo Lima, Controlador de controle
Intêrno rêspottsávêI pelo Controle Interno do Munieípio de
Itaituba/Pa, nomeado nos termos do Decreto Municipal
:.,"00(1/2017, declara, para os devidos fins, juntc ao Tribunal
Ce C(ntas dos Municípios do Estado do Pará, nos Lermos do

§1", do art. LL, da RESOLUçÃO N". 11.410/TCM de 25 de
fevereiro da 2O!4, que analisou integralmente o Processo n"'
7A3/r)tg referente à Pregão Presencial n"- 082/2079, tendo
por: rbjeto a locação de transporte hidroviário para a

reali zação de transporte escolar, professores e distribuição
Ce mi'renda escolar, para suprir as necessidades do Eundo

iluni-i ipal de Educação de ltaituba- PA, com base nas regras
inscu ipidas pela Lej- n. " I - 666 / 93 e demais instrumentos
l-egai s correlatos, pelo que declara, ainda, que o referido
processo se encontra:

tX) F:vestido de todas as formalidades legais, nas fases de

habit itaÇão, julgamento, publicidade e contratacão, estando
apto a gerar despesas para a muni cipa l idade,'

( ) R,-vestido parci-almente das f orma.Iidades legais, nas f ases
de habilitação, julgamento, publj-cidade e contrataÇão,
estarlo apto a gerar despesas para a municipalidade, com as
ressalvas enumeradas no parecer de controfe interno,
encan.inhado como anexo.

/ ) Fevestido de falhas de natureza grave, não estando apto
a q=rar despesas para a municipalidade, conforme
imprcoriedades ou ilegalidades enumeradas no Parecer de
:ontrJle Interno, encaminhado como anexo. Declara, por fim,
'-star ciente de que as informações aqur prestadas estão
suSeitas à comprovação por todos os meios Iegais admitldos,
sob t)ena de crime de responsabilidade e comunicação ao
Ministério Público Estadual, pa.ra as providências de a1çada.
Italrrba, 20 de ianei-xo de 2020.
Respc:rsáve1 pelô Contro.Ie Interno:

Assír lt ura

Alex Roberto de À, Üno
Controladoriá de Cgot da

lntêmo
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