
REPÚBLICA FEDE RATIVA DO BRASIL

ESIADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONÍROLE INTERNO - CCI

o Sr". Alex Roberto de Araújo Lima, contlolador de controle
Intelno lespônsávêI pêIo controle Interno do MunicíPio de
Itaituba/Pa, nomeado nos termos do Decreto Municipal no0060/2017,

declarâ, para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos
MunicÍpios do Estado do Pará. nos termos do S1", do art. 11, da
RESOLUÇÀO N'. 11 .410/rCM dê 25 de feverei.ro dê 20L4, que
analisou integralmente o Processo n'. 21A42011l001- IL referente
à Inexigibilidade de IicitaÇão. tendo poI objeto a PRESTAÇÀo DE

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EIETRICA PARA SUPRIR A
NECESSIDADE DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO GARIMPO
CF.EPURIZINHO, com base nas regras insculpidas pela Lei n. o

8 -666/93 e demais instrumentos legais correlatos, pelc que
decfara, ainda, que o referido processo se encontra:

(x) Revestido de todas as formalidades legais,
habilitaçáo, julqanento, publicidade e contrataÇão,
a gerar despesas para a municipali-dade;

nas fases de
estando apto

( ) Revestido parcialmente das formafidades 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 como
anexo.
( ) Revestldo de falhas de nâtureza grave, não estando apto a
gerar despesâs para a municipalidade, conforme impropriedades ou
i.Iegaf idades enumeradas no Parecer de Control-e Interno,
encaminhado como anexo. Decfara, por fim, estar ciente de que as
informaÇões aqui prestadas estão sujeitas á comprovaÇâo por
Lodos os meios legais admitidos, sob pena de crime de
responsabilidade e comunicação ao Ministério Pliblico Estâdual,
para as providências de alçada. Itaituba, 05 de maio, de 2Q71 .
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