
REPÚBtICA FEDERAíIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PREFI:ITURA MU NICIPAL OE ITAITUBA
CONTROLADORIA T}E CONTROLE INTERNO - CCI

O Sr". Afex Roberto ,le Araújo Lima, Controlador de Controle
Interno responsável pêIo Controle Interno do Município de
Itaituba/Pa, nomeado nos termos do Decreto Municipal
n o0060/2017, declara, p.tra os devido§ fins, junto ao Tribunal
de Contas dos Munic-í-pios do Estado do Pará, nos termos d-o

s1", do art. 11, da RESOLUÇÃO No. 11.410/TCU de 25 de
fevereiro de 2OL4, que analisou integr'almente o Processo
no. A92/2011 referontê à Prêgão Presencial, tendo por
objeto a Contratação de uma empresa especializada em atividades
médicas, ambulàtoriais, com recursos para a realização de
procedimentos cirúrgicos Oftalmologicos para atendêr a

necessidade do Fundo lulunicipal de saude de ltaituba, com base
nas regras insculpi.das pela Lei n. o 8.666/93 e denais
instrumentos legais correlatos/ pelo que declara, ainda,
que o referido processo se encontra:

(x) Revestido de todas as formalidades 'Iegâis,
habilitaÇão. julgamento, publicidade e contrataÇão,
a gerar despesas para a municipatidade;

Assinatu ra

rn de A.Lina

nas fâses de
estando apto

( ) Revestido parcialmente das formalidades .legais, nás fase.'s de
habilítaçeoÍ- julgamento, publícidade e contratação, estando .apÊo
a gerar despesas para a municipati<1-ade, c'om as resSafvas
enumeradas no parecer de controle interno, encaminhado como

anexo,

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

gerar despesas para a municlpalidade, conforme impropriedades ou
itegalidades enumera(las no Parecer de Control-e Internor"
encaminhado como anexo. Declara, por firn, estar ciente de que as

informações aqui prê.ltadas estão sujeitas à comp'rovação por
todos - os meios legais -admitidos. sob pena de crime 9-"
re spons abi I idade e comuniõação ao Minj-stério Pú.blico Estadual',
para as provid.ências de alçada. Itaituba, 12 de janeircr, de

2018.
Responsável , pelo Controle Il)terno:
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