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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITU RA MUNICIPAL DE ITAITUBA
DIREÍORIA DE COMPRAS

AVISO DE ANULAçÃO

PREGÕES PRESENCIAIS N9 021 E O22I2O2O.PMI

o Município de ltaitu ba-Prefeitu ra Municipal, através do Pregoeiro torna público para

conhecimento dos interessados, a anulação dos Pregões Presenciais: 027/2020 -
objetivando a locação de veículos e máquinas pesadas e O22/7O20 - objetivando a

aquisição de materiais oriundos de jazidas; no§ termos do Despacho da Autoridade

competente, que atendeu o PROCESSO N" 202001632 do TCMPA, de 15 de abril de

2020.
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o Sr'. Afex Roberto de Araújo Lima, coDtroledor de Controle
Interno responsáveI pe].o Controle Intêrno do ltuaicipio de

Itaitube/Pa, nomeado nos termos do Decreto MunicipaL
':t"OO()/201,1, declara, para os devidos fins, iunto ao Tribunal
le Ci ntas dos Municipios do Estado do Pará, nos termos do

S1o, do art. 11, dâ RESoLUçÃO N". 11.1110/TcM de 25 de

fevereiro dê 201.{, que analisou integralmente o Processo no'
)31/'-J2O referente à Pregão Presencial n"' 021/2020, tendo
por c,bjeto a locação de veiculos e máquinas pesadas para

atenaei a demanda do Municipio de Itaituba PA, com base nas

regras insculpidas pela Lei n' o 8 '666/93 e demais

initrrmentos legais côrre.l-atos, pefo que declara' ainda' que

o referido processo se encontra ANULADO:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUN ICIPAL DE ITAITUBA

CONTROTADORIA OE CONTROTE INTERNO - CCI

( ) Fevestido de todas as formalidades legais, nas
habilitação, julgamento, publicidade e contrataÇão,
apto a gerar despesas para a municipalidade;

( ) Revestido parcialmente das forma1idades legais, nas fases
ie habilitação, julgamento, publicidade e contrataÇão'
estarlo apto a gerar despesas para a municipalidade, com as

ressal-vas enumeradas no parecer de controle interno'
encan inhado como anexo .

( ) F:vestido de falhas de natureza grave, não estando apto
a g.rar despesas para a municipalidade, conforme
imprcpriedades ou ilegalidades enumeradas no Parecer de

Controle Interno, encaminhado como anexo' Decl-ara, por fim'
estar ciente de que as informaçôes aqui prestadas estão
sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos,
sob pena de crime de responsabj- l idade e comunicaçào ao

Ministário Priblico Estadual, para as providências de a1çada '
Itaituba, 22 de maío de 2020.
Respc.nsáveI pel-o Controle Interno:
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