
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNI CIPAL DE ITAITUBA
CONÍROLADORIA DE CONTROLE II\TERNO . CCI

o Sr'. Alex RobertÕ de Araújo Lima. controlado! dê Contro]-e
rntêlno responsávêI pêIo controlê Intêrno do MrrniciPio de
rtaituba/Pa. nomeado nos termos do Decreto Municipal n"0060/2017,
Cecla: a, para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos
Municipios do Estado do Pará, nos termos do S1", do art. 11, da
RESOT,UÇÀO N". 11,410/TCM dê 25 de fevereiro dê 2014, que analisou
integ: almentê o Processo no. 0AZ/2A!9 referente à Pregão
!'rese:icial n". OO2/2019 / tendo por objeto a aquisição de recarga
de girs de cozinha, oxigênio medicinai e so1da. Produtos
,iiversos, botijas e cilindrcs completos, para atender a

Cemar, la das Secretarias Eundos de SaúCe, EducaÇão,
Àssistência Social e Munrcípio de Itaituba -PA, pelo periodo
de 12 meses, com base nas regras insculpidas pela Lei n'" 8.666/93
e dem;is instrumentos legats ccri:eIatcs, pelo que declara, ainda,
1ue o referido processo se elcJ:lLra:

(X) Fevestido de todas as fornalidades legais,
habilrtaçâo, julgamento, publicidâde ê contratação,
à gerar despesas para a municipaiidade;

nas fases de
esLando apto

( ) Revestido parcj-almente das fornalidades legais, nas fas-'s de
habilitaÇão, julgamento, publicidade e contrataÇão, estando apto
a ge.ar dêspesas para a municrpalidade. com as ressafvas
enumer adas no parecer de controle internc, encaminhadc como anexo.

( ) Pevestido dê falhas de natureza grave, não estando apto a
gerar despesas para a municj-palidade, corifor:me impropriedadês ou
rLega:idacies enumeradas no Parecer dê Controle Interno,
encam:nhado como anexo. Declara, por f irn, estar ciente de que as
iníor:naçÕes aqui prestadas esteo sujeitas à comprovação poI todos
os meios legais admitidos, sob pena de crime de responsabiliciade
e comlrnicação ao Ministéri.o Púb1ico Estadual, para as providências
de a1 eCa. Itaituba, 12 Ce fevereiro, de 2019.
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