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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESIADO DO PARÁ

PREFE ITURA MUNI CIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO . CCI

o Sr'. Alex Roberto de Araújo Lima, Controlador de Contro1e
Intêlno resPonsávê1 pêl-o Controle Intêf,no do MunicíPio de

Itaituba/Pa, nomeado nos termos do Decreto Municipai
:."0A( )/2AÜ, decl-ara, para os devl<ios fins, junto ao Tribunal
,-re C, iltas dos Municipios do Estado do Pará, nos termos do

§1", do art. 11, da RESOTUÇÃO No. 11.410/TCM de 25 de

fevereiro de 2014, que analisou integralmente o Processo n"'
).1 /- )20 referente à Pregão Presencial n"' A79/2020, tendo

i-ôr ,b;eto a ContrataÇão de empresa para confecção de
l,,,rrr., ,o" gráficos e reprodução de cópias para atender a

r,:rnar la do Município de Itaituba, com base nas regras
-r:sc, -pidas pela Lei n' o B -666/93 e demais instrumentos
-.gâ- j correlatos, pelo que declara, ainda, que o referido
Í-oci rso se encontra:

1l Lvestido de todas as formalidades le'l ris, nas

,i,ri t,àÇào, juigamento, pulriici.l.rde e corrtl:aLaÇà'',
..pto r gerar despesas para a municipalidade;

, ) R vestido parcialmente das formalidacies legais, rLas iasi-:;
r. i rbilitação, j ulgamento, publicidade e colitrdi-'rÇãr''
.star 1o apto a gerar despesas para a municipaiiCaoe' r;Ôm 'rs
r Êss. i vas enumeradas no parecer de controle i-nterno'
* ricar, t-rhado como anexo .

) I'.vestido de falhas de natureza gravef nã''r estândo apl o

. . rar despesas para a municipal idade' conforme
rrLpr, ,riedades ou ilegalrdades enumeradas no Parecer de

:rl-' Le Interno, encaminhado comÔ anexo' Declara' por frm'
riiãr cierrte de que as informaçÕes aqui prestadas estão
rle as à comprovaÇão por todos os meios Legais admilidos'
,L ,-rna de crime cle r:esponsab j lidade e '-omunr:aÇáo 'o

MinisEério Públi.co Estadual, para as providêncl-as '.le alÇaii'r '
, ar' rba, 27 de abrít de 2024.
.r,sp( rsáve1 pelo Cont-rol-e Interno:
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