
REPÚBLiCA FEDERATIVA DO BRASIL

TSTADO DO PARÁ

PREFE ITURA MUNI CIPAI DE ITAIÍUBA
coNTRotADORIA DE CONTROTi lltl'ÊRNO - CCI

o Sr'. AIex Roberto de Araújo lima, Controlador de Cotrtrole
Intêrno rêsPonsávêl pêIo controlê Interno do MunÍcípio de

Itaituba/Pa, nomeado nÀs termos do Decreto Municipal n'A06A/2A17 '
l,:,--l a a, para os devidos f rns, -'lunt-o ao 'i'r:lbuiiai de Contas dos

:i,r:i: pioi do Estado do Pârá, l.s -'eLmcs do §1'. do art' 11 ' da

ngior,u-çlo N". 11.{10/TcM de 25 de fevereiro <le 20L4, que anaiisou
lnteq' ;lmence o Processc tl". lzL/2A19 Íeferente à Pregão

l:esi: cial r.'. 914/2079, tendo pÔr cbjel--o a aquisição de ma-ueriais
p,rí.f ,.aboraiÓrio para sup::ir a demanda cio Fundc Municipal de Saúde

jo ttur:icipio de Itaituba-PA, com base nas regras insculpidas pe'l"a

:e j- n." g,AeA/gZ e demais instrumentos legais correlatos' pel'o

que d.c]ara, aind.a, que o referiCo processc se encÔrrtra:

t,.1-', ;..:ves:ido cle Lodas a: :ÔrnaiiiâCes l'Êgars'
nábil- .aÇão, julgamer,to. pubi Icidacie e contrataÇão''
:. ger.,r Cespesas para â rlunl cipal idade;

( ) R.evestido parcialmente das fornalidades legais' nas fases de

hàbilrtâção, ju],gamento, publicídade ê cÔntrataÇão' estando apto

a ger.ar despesas para a municipatidade' com as ressalvas
enume:adas no parecer de controle interno, encaminhado como anexo'

I ) f:vestido de fathas de natureza qrave, não estando epto a

qàrar despesas para a municipaiidade, conforme impropriedades ou

iLega idades enumeradas no Parêcer de Controle lnlerno'
':a-cer',r. nhado como enexo. Deciara, pcr iim, est-ar cien+-e de que as

!nforrraÇÕes aqui prestacias estãc suieltas à coir'provaÇãc por t-odos

'.u *u,"À fegai= aamicidos. sob pena de crime de responsabiLrdade
: con. nicaçáo ao Ministério Púb1ico Estadual, para as pr:ovidências
c-ie ai ada. Itaituba, 20 cie rnarço ie 2Ai9 '
P.espor rsáve I pelo Controle lnterno:

nas fases de
estando apto
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