
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

o Sr Alex Roberto de Araújo Lima, Controlador de Controle
Interno responsáve1 pelo Controlê Iltterno do Muni.cipio de
rtaituba/Pe, nomeado nos termos do Dec.rêto Municipal

"AA; ) /2A11 , declara, para os devidos flns, junto ao Tribunaf
ie C :ltas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do
sl", do art. 11, da RESOLUçÃO No. 11.410/TCl{ de 25 de
fevereiro de 2OL4, que analisou integralmente o Processo n".
t.t49/L )20 referente à Prêgão El-etrôníco n". 0lA/2020, tendo
lror c:jeto a aquisição de derivados de petróleo para suprir
i der ,anda das Secretarias, Eundos de Assistência Social,
,:duc; ;ão, Saúde e Municipio de Itaituba, com base nas regras
:nscr ipidas pela Lei n. " 8.666/93 e demais instrumentos
iega,s correlatos, pelo que declara, alnda, que o referldo

r oCr rso Se encontra:

iX) I :vestido de todas as formal.idades legaís, nas
,abi., itaÇão, julgamento, publicidade e contrataÇão,
,pto r gerar despesas para a municipalidade; 1

fases de
estando

) R vestido parcialmente das formalidades legais, nas fases
ie I rbilitaÇão, julgamento, publicidade e contrataÇão,
-star fo apto a gerar despesas para a munlcipalidade, com as
ress. lvas enumeradas no parêcer de controfe interno,
,,ncan inhado como anexo.

r ) l:vestido de fafhas dê naturêza grave, não estando apto
,1 o lrar despesas para a municipalidade, conforme
'-mprc criedades ou ilegalidades enumeradas no Parecer de
lontl lle Interno, encaminhado como anexo. Decfara, por fim,
,:sta1 clente de que as informações aquj- prestadas estão
::ujer ts-as à comprovação por todos os meios legais admitidos,
r:ob )ena de crime de responsabi l idade e comunicaçào ao
Ministério PúbJ.ico EstaduaJ., para as providências de alçada.
-tail rba, 09 de julho de 202A.
...espr rsáve] pelo Controle Ínterno:
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