
REPUBTICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAT DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

O Sr:o. Alex Roberto de Araújo Lima, Controlador dê Controle
Interno lesponsáve1 pelo controlê Intêrno do Município de
Itaituba/Pa, nomeado nos termos do Decreto Munlcipal
n"0A60/2011 , declara, para os devidos f.ins, junto ao Tribunal de
Contas dos Municipios do Estado do Pará, nos termos do S1", do
art. 11, da REsoLuçÁo N". 11.410/TCM de 25 dê fêvêleiro de 2Of4,
que analj-sou integralmente o Processo ãdministrativo n".
170/2A78 referente à Pregão Presencial , n' A87/20L8 tendo por
objeto a A IicitaÇão tem como objeto a aquisiÇão de equipamentos
e material permanente para Unidade Básica de Saúde do Bairro
l,iberdade ê do Bairro da Paz no Municipio de Itaituba-PA, com
base nas regras insculpidas pela Lei n." 8.666/93 e dema.is
instrumênLos J"egais correlatos, pelo que declara, ainda, que o
referido processo se encontra:

( ) Revestido parcialmente dãs formafidades legais, nas fases de
habilitação, julgamento, pubJ-icidade e contratação. estando apto
a gerar despesas para a municipalidade, com as ressalvas
ênumeradas no parecer de controfe interno, encaminhado como
anexo .

( ) Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a
gerar despesas para a municipalidade, conforme impropriedades ou
ilegalidades enrmeradas no Parecer de controle Interno,
encaminhado como anexo. Declara, por fim, estar ciente de que as
informaÇÕes aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por
todos os meios legais âdmitj,dos, sob pena de crj-me de
re spons abi I idade e comunicação ao Ministário Púb1ico Esüadual,
para as providências de a1çada. Itaituba, 19 de outubro, de
2078.
Responsável pelo Contro.Ie Interno:
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(x) Rêvestido de todas as formalidades Iegais, nas fases de
habilitação, lulgamento, publicidade e contratação, estando apto
a qerar despesas para a municipalidade;
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