
REPUBLICA TEDERATIVA DO BRAS!I

ESTADo DO PArlÁ

PREFEITURA MUNICIPAT DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO . CCI

O Sr'. AIex Roberto de Araújo Lima, controlador de ControJ.e
Intêrno responsáve1 pelo Controle Interno do Murlicipio de
ftaitu.ba/Pa, nomeado nos termos Cc Decreto Municipal D"A060/20L1 ,

"iec1a: a, para os devicios Íins, juntc ao Tribunal de Contas dos
i,lJrii.: oios do Estado do Pará, nos te.rmos Co §1", do art. 11, dâ
REsotuÇ.áo No. 11.410/TcM de 25 de fêvêrêilo dê 2014, que anaf ]sou
r l:eg almente o Processo no . 02.2/2.019 referênt--e à Pregão
r'rese: cral n". 0i5/2Ai9, ten.io por cbte:o a aqursição de
lidic mentos psicotrÓpicos e drversos para suprir: a demanda da

-iecre'aria Municipal cle Saúde do Municipio cie Itaituba-PA, com base
nas r.gras insculpidas pela l,ei n"' 8,666/93 e demais instrumentos
. egai:; correlatos/ pelo que dec.Iâre, ainda, que o r:eferid.o
p roce.: so se enconc.ra:

i:,i) ;.Êvesrido .ie toclas as fcriralrciades legais,
habrl- r-aç§6, iulgamento, p.-.biicidade e contratâÇãô,
à gerr,r despeses para a nunicipaiidacie;

i ) R.vestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de
habilrtaçáo, julgamento, publicidade e contlatação, êstando apto
- ge iâr despêsas pa.ra a municlpalidaCe, com âs ressafvas
enumeladas no parecer de controi-e interno. encamrnhado como anexo.

1 ) Fevestido de fa.lhas de natureza grave, não esttando apto a
gerár despesas para â niunicipalidade, confcrme impropriedadês ou
:1ega idades en,:meradas no Parecer de Controle lnteinô,
e r',canL nhado como anexo. Dec.Lara, por f1m, estar cientê de que as
lnfor|,açôes aqui prestadas esLão sujeit-as à comprovaÇão por todos
.s me os legais adrnit.idcs, sôb pena de crime de responsabilidade
" comr.ricaÇão ao Minj.stélio Públíco E6tadual I para as providências
de af ..ada. Itaituba, 25 de março Ce 2C19.
Respo::sável peLo Controle fnterno:
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AI "x Roberto de &. Lin'1
( rlíoladrÍra de Contíole
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