
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PEEFELTURA MUNICIPAT DE ITAITUBA
CONTROTADORIA DE CONTROTE INTERNO - CCI

O Sr". Afex Roberto de Araújo Lima, Controlador dê Controle
Interno responsável pelo Controlê Interno do Município de
Itaituba/Pa, nomeado nos termos do Decreto Municipal
no0060/2017, declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal
de Contas dos Municipios do Estado do Pará, nos termos do
§1", do art. !!, da REsoLuçÃo N". 11.410,/TCM de 25 de
fevereiro de 2014, que anal-j-sou integraJ-mente o Processo
no. 00\/2018 referente à Concorrência Públ-ica, tendo por
objeto a .contrataÇão de empresa especializada para
aquisição de 1 (úma) embarcação tipo Unidade Básj-ca de
Saúde (USBF - FLUVIAL) itinerante equipada e mobiJ-iada para
o Municipio de Itaituba., com base nas regras insculpidas
pela Lei n. " I .666/ 93 e demais instrumentos legais
correlatos, pelo que declara, ainda, que o referido
processo se encontra:

(X) Revestido de todas as formaLidades legaj,s,
habilitação, julgamento, publicidade ê contrataÇão,
a gerar despesas para a municipalidade;

nas fases de
estando apto

( ) Revestido pãrciaLmente das formalidades Legais, nas fases de
habilitação, _julgamento, publicidade e contratação, estando apto
a gerar despêsas para a municipalidade, com as ressal-vas
enumeradas no parecer de controle i-nterno, encaminhado como
anexo.

( ) Revestido de fal-has de natureza gravê, não estando apto a
gêrar despesas para a municipal.i-dade, conforme impropriedades ou
il,egalidades enumeradas no Parecer de Controle Interno,
encaminhado como anexo. Decfara, por fim, estar ciente de que as
informaçÕes aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por
todos os meios Iegais admitidos, sob pena de crime de
responsabilidade e comunicaÇão ao Ministélio Público Estadual,
para as providências de alçada. Itaituba, 10 de maio, de 2018,
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