
REPÚ BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

P FEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTITOLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

o Sro. Alex Roberto de Araújo Lima, controlador de controle
Interno responsáve1 pê1o controle Interno do MuniciPio de
Itaituba/Pa, nomeado nos termos do Decreto Municipal n'0060/2017,

dec]ara, para os devÍdos fj-ns. junto ao Tribunal de Contas dcs
Municipíos do Estado do Pará, nos termos do §1", do art. 11, da
RESOLUÇÃO N" . 11.410/rCM dê 25 de fevereiro de 2014, que

anal-isou integra.l-mente o Processo no. 0l/20]-B- Í1, referente à

Inexigibilidade de Licitação, tendo por obieto a ContraÇão de
empresa de serviço medico especi-alizado em Psiquiatria pâr.l
atender a demanda da Secretaria de Saúde do Municipio dr.'

Itaituba, com base nas regras insculpidas pela Lei n.' 8.666l9-J
e demais instrumentos legais correlatos, pelo que declara,
a.inda, que o referido processo se encontra:

(x) Revestido de todâs as formalidades lega.is.
habilitação, julgamentof publicidade e contraLaÇão,
a gerar despesas para a municipalidade;

nas fases de
es 1-ando apto

( ) Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de
habilitaÇão, julgament-o, publicidade e contrataÇâo, estando apl:Q
a gerar despesas para a muni-clpalidade, com as ressa]v;ls
enumeradas no parecer de controle interno, encaminhado como
anexo.
( ) Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a
gerar despesas para a municipalldade, conforme impropriedades ou
ilegalldades enumeradas no Parecer de controle Ínterno,
encaminhado como anexo. Declara, por fim, estar cienLe de que as
info.rmações aqui prestadas estão sujeitas à comprovaÇão por
todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de
responsabilidade e comunicação ao Ministério Fúb1ico Estadual,
para as providências de a.lçada. ltaituba, 03 de agosto. de 20iE.
Lte spons á ve f pelo Controle Interno:
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