
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PREFE ITURA M NICIP AL DE ITATTUBA

CONTROLADORIA DÉ CONTROLE INÍERNO ' ccl

o Sr'. Alex Roberto de Araújo Lima ' controlador de Controle

Interno rêsPonsável pelo Cántrole Interno do Município de

rteituba/Pa, nomeadã nos termos do Decreto Municipal
rt"AA()/20L1, declara, para os devidÔs fins' iunto ao Tribunal
,le ci ntas dos Municipios do Estado do Pará, nos termos do

§1o, do art. 11 , da RESOLUçÃO N"' 11' 410/TCM de 25 de

fevereiro de 2Ot4, que anallsou integralmente o Processo no'
''94/2)!9 referente i etegao Presencial n" ' 015/2019' tendo

p..'.tlla. a aquisição de passagens rorloviárias no âmbito

nacic ral para urpr:ir: a demanda do Eundo Municipal de

rissi: rêncià Social de ltaituba/PA' com base nas regras

inscl-.ipi-das pefa Lel n'o I'666/93 e demais instrumentos

LegaLs correlatos, peto que declara' ainda' que o referido
foi creclarado DESERTO:

( ) F evestido
habll itaÇão,
apto a gerar

de todas as formalidades legais, nas
julgamento, publicidade e contrataÇão '
à"up."u" Para a munlciPalidade;

fases de
estando

( ) R',vestido parcialmente das formal-idades legais' nas fases

de habilitaçáo, julgamento, publicidade e contrataÇão'
estar.lo apto a gerar despesas para a municipalidade' com as

ressa lvas enumeradas no parecer de controle interno'
encan inhado como anexo .

i ) F:vestido de falhas de natureza qrave' não estando apto

a g lrar despesas para a municipalidade' conforme

i.pr.ptiedades ou iletalidades enumeradas no Parecer de

-ontr lle fnterno, encaminhado como anexo' Declara' por fim'
,]Sta]cÍentedequeaSinformaçÕesaquiprestadasestãÔ
sujerras à comprovaÇão por todos os mei.os Iegais admitidos'
,.oÉ r)ena de crime de re sponsabi lidade e comun.icação ao

Minj.stério Púb1Íêo Estedual, para as provi dências de a1çada '

Itait-rba, 19 de novembro de 2019'
Respc nsável pelo Cont-role Interno:
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