
O Sr' Alex Roberto de Araújô Lima, CoÍrtrolador de Controle
Interno rêsPonsávêl Pêlo Controlê Interno do Município de

Itaituba/Pe, nomeado nos termos do Decreto Municipal
''AO' \/2Ol-7, declara, para os devidos fins, jurrto ao Tribunal
ie C ntas dos Municipios do Estado do Pará, nÔs termos do

§1o, do art. 11, da RESOTUçÃo No. 11-410/TCM de 25 de

fevereiro de 20L4, que analisou integraLmente o ProcessÔ no'

:,/2t. A referente à Pregão PresenciaL n"' AA3/2A20 ' 1-endo

Lor , rrjeto a cont.rataÇào de empresa funerária para atender
ru io Municipal de Saúde de Itaituba- PA' conforme

spe. ificaÇÕes constantes no termo de referência' com base

, o" egras insculpidas peta Lei n' o 8 '666/93 e demais

inst., ,rméntos legais correlatos, pelo que declara' ainda' que

' rel )rido Processo se encontra:

iX) F:vestido de todas as formalidades Leqars' nas

'.:bi Lação, iulgamento, publicidaCe e contratação'
.,pto r gerar despesas para a munrclpalidade; 1

vestido parcialmente das formalidades Iegais' nas tases
,bilitaçáo, julgamento. publicidade e ccntrataÇão'
.io apto a gerar clespesas para a municipaLidade' com as

vas enumeradas no pdrecer de conlrole intel:no'
nhado como anexo.

) t 'vescido de ialhas de natureza gravê' náÚ est'inor ãl r'-

, ( rar despesas para a municipalidade' cortlorme

Lrnpr, ,riedacles ou ilegal idades enumeracias no Parecel: de

,irt ,Ie lnterno, encaminhado como anexo' Declara' por fim'
l]ta]cientedequeaSinformaçÕesaqurprestadaSÊSt.]o
r;e- as à comprovação por todos os meios legais admitidos'

.:lrú ena de crime de ::esponsabilidade ê 
'ÔÍiun 

i caL:i1c ãÔ

uinistério Público Estadual, para as prov ic1ên':ias de a 1Çad;'r '

Lail rba. 18 de marco
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