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REPÚ BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICI PAL DE ITAITUBA
CONTROTADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

O Sro. Alex Roberto de efaújo Limã, Controlador de ControJ.ê
Intêrno responsável pêIo Cotltrolê Intêrno do Município de
Itaituba/Pa, nomeado nos termôs do Decreto Municipal
no00602017, decfara, para os devidos fins, junto ao Tribunal
de Contâs dos Municipios do Estado do Pará, nos termos dÔ

§1", do art. 11, dâ RESOLUçÂO No. 11.410/TCM de 25 de
fevereiro de 2OL4, que analisou integrafmente o Processo
n". 012/2A18 referente . à Pregão Presencial, tendo por
objeto a aquisição de materiais para laboratorio para
atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Municipio
de ltaituba, com base nas regras insculpldas pela Lei n'"
8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos, pelo que

declara, ainda, que o referido processo se encontra:

(x) Revestido de todas a§ formalidades legais, nas fases de

habilitaçãô, julgamento, publicidade e contrataÇão, estando apto
a gerar despesas Para a mu ícipaJ-idade;

das formalidades legais, nas fases de( ) Revestido parcialmente
habilitaÇão, julgamento, publicidade e contrataÇão, estando apto
a gerar despesas para a muni cipal- idade, com as ressafvas
enumeradas no parecer dei controle interno, encaminhado como

anexo.
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'( ) Revestido
gerar de spesas
ilegalidades enumeradas
encaminhado como anexo' De

informações aqui Prestada

! natureza grave, não estando apto a

lipaLidade, conforme impropriedades ou

Lno Parecer de Contro.l-e Tnterno,
ilara, por fim, estar cienue de que as
b estão sujeitas à comProvação Por

Controle lnterno:

oe falhas dpara a munl-l

todos os meios legais :admitidos, sob pena de crime de
responsabilidade e comuni$ção ao Mínistério PúbJ.j-co Estadual,
para as providências de aLçada. Itaituba, 2? de fevereiro, de
2018 .
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