
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PREFE ITURA M UNICIPA L DE ITAITUBA

CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO ' CCI

o Sr' Alex Roberto de Araúlo Lima, Controlador de Controle
Intêrno responsáve1 PêLo Controle Interno do Municipio de

rtaituba/Pe, nomeado nos termos do Decreto Municlpal
:"OOt )/2071, declara, pal:a os devidos fins, lunto ao Tribunal
Lij C. l.itas dos Municipios cio Estacio do Pará, nos termos clo

s1", do art. 11, de RESOLUçÃO No. 11 .410/Í0{ de 25 de

fevereíro de 2014, que anaJ-isou integralmente o Processo tto'
':)l/i )20 referente à Pregão Presencial n" ' 0L5/2020' tendo

L,ol bjeto a aquisição de medicamentos psicoLropicos para

:upri r 
" as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de

Itail lba- PA, com base nas regras insculpidas pela Lei n'"
'..66( /93 e demais instrumentos J-egais correlatos' pelo que

iecl.ra, arnda, que o referido processo se encontra:

(X) F:vestido de todas as formalidades legais, nas

irabi: itaçào, julgamento, pubLicidade e contrataÇão'
,pto r gerar despesas para a municipalidade;

fases de
e s t ancio

) R vestido parcialmente das formalidades Iegais, nas fases
:.r l rbititação, julgamento, publicidade e contr:ataÇão'
iir:ar io apto a gerar despesas para a municipalidade, com as

-rss r . vas enumeradas no parecer: de controle interno,
. ncar :nhado como anexo.

) I :vestido de falhas de natureza grave, não estando apto
i q lrar despesas para a municipafidade, conforme
rmprc criedades ou ilegalidades enumeradas no Parecer cie

tontr )le Interno, encaminhado como anexo. Declara, por f im,
irstar ciente de que as informaçôes aqui prestadas estão
sujeir-as à comprovação por todos os meios legais admitidos.
:;ob ,)ena de crime de re spons abi l idade e comunicação ao
Ministélio Púb1ico Estadual, para as provldências de a1çada.
Itail rba, 07 de maio de 2020.
Pesp< lsáve1 pelo Controle Interno:
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