
RTPUBLICA FEDERATIVA DO BRAS|L

ESIADC DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO . CCI

O Sr:'. Alex F.oberto de Araújo Lima, Controlador de Controle
fntêrno responsável pêIo Contro.lê Intêrno do Município de
Itaituba/Pa, nomeado ncs termos do Decrer-o Municipal
Ír a 0060/2017, decl-ara, para os devidos fins, junto ao Tribunal
rle Contas dos Municipios Co Esi-ado do Pará, nos termos do
s1", do arr. 11, da RESOI.UçÃO N". 11.410/TCM de 25 de
fevereiro de 2014, que anal isc,u integralmente o Processo
n". AC?/21)18 referenle à Pregão SRP, tendo por objeto a
ÀqrlsiÇão da recarga <1e gás dê coz:.nha, cxigênio medicinal
c: solda; bctijas e ciijndrc.s completos, e produtos
diverscs para suprlr a necessidade das Secretarias, E:rndos
cie Saúde, Assistêncra Social, EducaÇão e Municipio de
itaituba, com base iâs rêgras ir:sculpidas pela Lei n. o

,1 -666/q3 e demais insrrumentos lçgais correlatos, peto que
declar:a, ainCa-. qJe Õ leferido processc se encontr:a:

L,\) qÊyesti.to de icda.: as for:mairdactes leqais,
i.;brlrLacãc, julgar,entro, publicidade e contrataÇào,
;r qerar despesas Llara a rnunicipalidade;

nas fases de
estando apto

I ) Reves-.rdc parcialmerr-e cias formalidades leqais, nas fases de
i abriil-aÇão. julqanLerrro, publiciciade e .ontrataÇão, estando apto
a gerar despesa-< para a nunicipali-dade. com as ressalvas
eruneradas nc perecer de cont-role interno. encaminhadc como
al_rexO,

i) 3.e...cstidc ce fa1htrs Ce na+.ureza grarre, nãc estandc apto a
qerar rlespesas parra ,r muni;ipaLiclàde, aoníorme fmpt:opriedades ou
i iegalirlades enumeraclas no PâraÊcei de Controle Inaerno,
.:lcar.i,lhadr aono àneraa- Dealar:a, pcr f irn, estar ciente de que as
.rfcrnaçÕes aqL1l pres:adas estão sujeitas a crmprJVaÇào pol
icdos .rs me.ios leqais acimitidôs, sob pena de crime de
responsabitidac:ie e comunicação ao Ministério Público Estaduaf,
irara as pi:o'ridências de a1çada. Itaituba, 22 de fev.teiro, de
2Jii.
iespt-rnsárrei pe io Coni-rol-e Intel:no:
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