
REPÚBLICA TEDERAÍIVA DO BRASIL

ESIADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNI CIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INIERNO . CCI

O Sr'. Alex Roberto de Araújo Lima, Controlador dê Controle
Intêrno respottsávêI Pelo Controle Intelno do Município de
Ítaituba/Pa, nomeado nos termos do Decreto Municipal
''"AA\ )/2AL1, declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal
le C( ntas dos Municipios do Estado do Pará, nos .l'ermos do

§1", do art. 11, dã RESOLUçÃO N". 11.410/TCM de 25 de
fevereiro de 2014, que anafisou integralmente ô Processo no -

23/.)20 referente à Pregão Presencial no- A16/2A20, tendo
r or c rjeto a aquisição de combustíveis para atender a demanda
ràs ecretarias, Fundos de Assistência SociaI, Educação,
.raú,lt e Município de Ita.ituba, com base nas regras
r nscr ipidas pela Lei n ' " I .666/93 e demais instrumentos
Êqa r côrrelatos, pelo que cieclara, ainda, que o referidc')

I roc. rso se encontra declarado como .LrcitaÇão DESERTA.

) r :vesrido de tôdas as formaLiciades leqals, r,'r:
abi LaÇão, julgamento, pubLicidade e cor)trai-aÇão.
'ptc r gerar despesas para a municipalidade;

fases de
estando

vestido parcialmente das formalÍdades legais, nas fases
ibititaÇão, julgamento, publicidade e .ronr--raLaÇàc,
-lo apto a gerar despesas para â municipallclade. com. as

-vas enumeradas no parecer de ccntroLe itlterno,
-nhado como arlexo.

' ) I rvestido de falhas de natureza grave, não estando apto
, cr rrar despesas para a municipalidade, conforme
mprL lriedades ou ilegalj-dades enumeradas no Parecer de
'lntr lle Interno, encaminhado comô anexo. Declara, por fim,
stal ciente de que as informações aqui prestadas estão

.uje: -as à comprovação por todos os meios legais admitidos,
:b ena de crime de responsab i l idade e comunicaçào ao

Ministério Público Estadual, para as providências de alçada.
.tai1 rba, 24 de abri-I de 2420.
.':spr rsável pefo Control-e Interno:
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