
PREFEITURA MUNI CIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INÍERNO . CCI

o S.'. Alex Roberto de Araújo Lima, Controlador dê Controlê
Intêrno rêsponsávêl pê1o Controle Interno do Município de
Itaituba/Pa, nomeado nos lermos do Decrêtto Municipal r,'0060/2AL'/,
iecJ-a: a, para os Cevi-cios finsr jultto ao Tribunal de Contas dos
Municr.pios do Estado do Pará, nos terÍnos do §t", do a!t. 11, dâ
RESOLUÇÃO N". 11 .r110/ÍCM dê 25 de fêverêiro de 2014, que analisou
lntegralmente o Processo no. 024/2A19 referente à Pregão
P::eserrcial o". AÜ /2AL9, têndo por cbjeto a aquisiÇãc de material
de raio x para suprir a demanda do Fundo Municipal de Saúde do
Municipio de ltaituba-P& com base nas l:egrâs inscuJ,pi-das pela Lei
n." 8.666/93 e demais inst-rumentos legals correlatos, pelo que
decia:a, aind.a, que o referido procêsso se encontra:

REPU BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

l:{) l' :vestiCo de todas as formaliciades Iegais,
:r,lrr-L' taÇáo/ -rufgamento, pubiicidacie e conrrataÇào,
:r qeÍ :r despesas para a r.unicipalidade;

nas fases
estando a

de
p."ü

( ) R.rvestido parcialmente das formalidades legais, nas fases cie

arabil-tação, julgamento, publiciCade e contrataÇão, estandô ap'Lo

a gê1ar despesas para a municipalidacie, com as ressalvas
anumeradas no parecer de controle interno, encaminhado comc anexo.

' ) ir€vestido de falhas de natureza grave, não estando apto a
gerar despesas para a municipaiidade, confor:me improprieciades ou
iLega-idades enumeradas no Parecer de Conlrole Intêrno,.
encarnj nhado como anêxo. Dêclarâ, por fim, estar ciente de que as
infornações aqui prestadas estão sujeitas à coÍ''provaÇão por todÕs
os meiôs legais admitidos, sob pena de crimê de re spons abi l idade
e comunicação ao M'inistério Público Estadual, para as providências
cie al,rada. Itaituba, 29 de março de 2019.
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