
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PREFEITU RA MUNICIPAL DE ITA ITU BA

CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO . CCI

O Sro. Alex Robêrto de Araújo Lima, ControJ.ador de Controle
Intêrno responsável pêlo Controle Interno do Município de
Itaituba/Pa, nomeado nos termos do Decreao Municipal
n 00060/2017, declara, para os devidos f .ins, iun*.c ao Tr ibunai
de Contas dos Municípios do Es*Lado do Pará, nos termos do

§1", do art. 11, da RESOTUçÃO N". 11 .410/TCM de 25 de
fevereiro de 20L4, que ana]-isou integralmente o Processo
n". O'79/2Aú referente à Pregão Presencial, tendo por
objeto a aquj-sição de material- permanente para suprir a

necessidade do setor de imunização do fundo municipal de
saúde, conforme .rege a pr:oposta n" LI29I-l66ACA/7144-17 do
ministério da saúde. com base nas regras insculpidas pela
Lei n." 8.666/93 e demais ínstrumentos Iegais correl-atos,
pelo que declara, ainda, que o refer:icio processo se
êncônLra:

(X) Revestido de todas as formalidades legals,
habilitaÇão, julgamento, publicidade e contrataÇão,
a gerar despesas para a municipalidade;

r,.:,,< tases dÊ
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( ) Revestido parcialmente das fcrmalidades Iegais, nas fases de

habilitaÇão, julgamento, publicidade e contrataÇãc'. esiando ápto
a gerar despesas para a munici-palidade, trol'.: as ressafvas
enumeradas no parecer de conr-ro1e inteLno, en:aninhado conc
anexo.

( ) Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a

gerar despesas para a municipaLiciade, conforme impropriedades ou
ilegalidades enumeradas no Parecer de Controfe Interno,
encaminhado como anexo- Declara, por f im, estar clente de que as

lnformaçÕes aqui prestadas esião suj eitas d !- lfl I- ro\-acao !or
Lodos os meios legais admitj-ios, sob pena Lie crrme 'le
responsabi-lidacle e comunicaÇão ao Ministério Púb1ico Estadual,
para as providênc.ias de aLÇada. Italtuba, 06 'i' rrlver'br:o, de

2071 .
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