
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

RA MUNIC|PAL OE IT
CONTROLADORIA DE CONÍROLE INTERNO . CCI

O Sr". Alex Roberto de Araújo L.ina, Controlador de Controle
Ioterno responsável pelo Contro].ê Intêrno do Municj.pio de
Itaituba/Fa, nomeado nos teirmcs do Decreto Municipal
:,"C0€)/2011, declara, paía os devid.os fíns, lunto ao Tribunal
re Cc nr-as dos Municipic,s clo Estacio do Pará, nos termos do
§1", do art. La, da REsor,uçÃo N" . 11.410,/TCM de 25 de
fevereiro de 2OL4, que analisou intêqralrnente o Processo no.
a03/2)L9 referente à Inexigibilidade de }icitação, tenclo por
;b jet.r a contrataÇão de um m.édico especializado em cirurgias
.je c rtopedia e traumatologia, para a realização de
proceirmentos cirúrglcos nc hcspi].-al munlcipal de ltaituba.
rrom irase nâs regras insculpidas pela Lei n.o 8.666/93 e

Cema:.s instrumentos legais cor::e1atos, pelo que declara,
ainda, que o referido processo se encontra:

(X) Revestido de tôdâs as formalidades legaís,
habii-'-aÇão, julgamento, publrcidade e contratação,
a ger:àr despesas para â muni cipal iciade;

nas fases de
esLando apto

i ) Revesticio parcialn.elte das formalidades Iegais, nas fases de
rab:i tação, julgâmento, pub.Lrci-dade e contt:etaÇão, estando apto
a ge.ar despesas para a municipalidade, com as ressalvas
lnumeradas no parecer de contro.Ie interno, encaminhado como anexo.

I ) Fevestido de falhas de naLureza grave, não estando apto a
gerar despesas para a municipalidade, conforrne rmpropriedades ou
-iega-ridades enumêradas no Parecer de Controle Interno,
tncamrnhado como anexo. Declara, por f in, estar ciente cie que as
rnfo ,iações aqui prestadas esaão sujeit.as à comprovação por todos
ôs meros legais ad.nitidos, sob pena de crime Ce responsabilidade
e comunicação ao !úinistélio Público Estadual, para as providências
Ce a.tr.ada. ltaituba, 05 de marÇo, de 2019.
P,espc:r sável pêlo Conrrole inle.rnc:

Al ,; Roberlo de A, Lina
r - úÍoládoíra de Controle
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