
REPU BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNI CIPAL DE ITUBA
CONTROTADORIA DE CONTROLE INÍERNO . CCI

o Sr Alex Roberto de Araújo Lima, Controlador de ControLe
Interno respoasáveI pêIo Controle Interrno do Município deItaituba/Pa/ nomeado nos termos do Decreto Municipal
:,"00t )/2011, declara, para os devidos fins, junto ao Tribunalle Cr ntas dos Municípiôs do Estado do pará, nos termos do
s1o, do art. 11, dâ RESoLUçÃo No. 11.410/TCM de 25 de
fevereiro de 2014, que analisou integralmente o processo n".
)61 /:)2A referente à pregão Eletrônico n". AIB /2A20, tendopor bjeto a aquisição de um veícul-o tipo pick-up, zera
quilô netro,- para atender a demanda da Secretaria Municipal
fê Ao.icultura e Abastecimento dô Municiplo de Italtuba, àomlase nas regras insculprdas pela Lei n." g.666/93 e demais
rnstr..rmentos legais correlatos, pelo que declara, alnda, que
r ret:rido processo se encontra:

ll{) F rvestido de todas as formalidades Iegais, nas
irabir itação, juJ-gamento, publicidade e contrataÇão,
rpto 1 gerar despesas para a municipalidade; 1

fases de
estando

) R vestldo parcialmente das formalidades legais, nas fases
le I rbilitação, julgamento, publicidade e contrataÇão,
'istar lo apto a gerar despesas para a municipalidade, com as
:ess. Lvas enumeradas no parecer de controle interno,
:ncan inhado como anexo .

) F lvestido de falhas de natureza grave, não estando aptoã c irar despesas para a municipalidade, confoime
rmprc criedades ou ilegalidades enumeradas no parecer delontr tle Intêrno, encaminhado comô anexo. Declara, por fím,estâr ciente de que as informações aqul prestadas estãosujeiras à comprovação por todos os meios J-egais admitldos,sob rena de c.r.ime de responsabi I idade e comunicação aoMinistério Público Estadual, para as providências de alçada.ltaitrba, 16 de setembro de 2020.
Iiespc lsáveI pelo Control-e Interno:

r.isir I tura

RoberÍo de Á. tllrtr
C .rtÍoladoria de Cont.olc

lnterno

,,.i. '-
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