
8ü*ft
PREFEITURA MUN IPAI DE ITAITUBA

CONTROLADORIA DE CONTROTE INTERNO . CCI

O Sr". Alex Roberto de Araújo Lima, Controlador de Controle
Intêrno responsável pêlo ControJ'e Intêrno do Mrnicípio de
Itãituba/Pe, nomeado nôs termos do Decrêto Municipal
n"00e0/2011, declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal
de C(ntas dos Municipios do Estado do Pará, nos termos do
s1o, do art. 11, de REsoLuçÃo N". 11.410/rCM de 25 de
fevereiro dê 2014, que analisou integralmente o Processo n".
i4L/2)20 referentê à Pregào Eletrônico n". 005/2020, tendo
por , bjeto a aquj-sição de material para laboratorlo, para
supri r as necessidades do Eundo Municlpal de Saúde do
iulunicipio de Itaituba, com base nas regras insculpidas pela
Lei :,." 8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos,
pelo 1ue declara, ainda, que o referido processo se encontra:

RE PU BLICA FEDERAIIVA DO ERASIL

ESTADO DO PARÁ

(X) Revestido de todas as formalidades legais. nas
habilitaÇão, julgamento, publicidade e contrataÇão,
apto a gerar despesas para a municipal idade,' 1

fases de
estando

( ) Revestido parcial-mente das formalidades legais, nas fases
de habilitação, julgamento, publicidade e contrataÇão,
estando apto a gerar despesas para a municipalidade, com as
ressalvas enumeradas no parecer de controle interno,
encaminhado cono anexo.

( ) Fevestido de falhas de natureza grave, não estando apto
a gerar despesas para a municipalidade, conforme
imprcpriedades ou ilegalidades enumeradas no Parecer de
aontrcl,e fnterno, encaminhado como anexo. Declara, por fim,
estar cj-ente de que as informaçôes aqui prestadas estão
sujeitas à comprovação por todos os meios legais admiti-dos,
sob irena de crime de responsabi l idade e comunicação ao
Ministário PrSrbJ.ico Estadual, para as providências de a1çada.
Itaj-tuba, 16 de junho de 2020.
Respcnsáve1 pelo Controle Interno:

Assinatura

AlexRoberlo rk A. Limt
Ccntmlâdo.ia a,e Contaole
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