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Em atendimento a detenninação contida no §1', do art. 11, da Resolução n"
I 1.535/2014-TCM-PA, este controle intemo DECLARA, para todos os fins de direito, junto
ao Tribunal dc contas dos Municipios do Estado do Pani, que analisou o proces§o n"
0140600112l referente a Dispensa de Licitação n"712021-140601, tendo por objeto:.CONTRATAÇAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARÂ ÂQUISICAO DE INSUMOS
HOSPITALARES PARA A DEMANDA DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEL PARA ACOES DE COMBATE AO COVID-l9,,'
celebrado entre a Prefeitura Municipa de Portel,{PA e PPFCOM & SERV. EIRELI -ME,
CNPJ n"07,606,575/0001-00; com base nas Íegras insculpidas pela Lei 8.666193 e demais
instrumentos legais correlatos, declaro que o referido processo se encontÍa:

(X) Revestido de todas as formalidades legais, nas fases intema, habilitação,
julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a
municipalidade;

( ) Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de habilitaçâo,
julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a
municipalidade, com as ressah'as enumeradas no Parecer de Console Lrtórno.

( ) Revestido. de..falhas de natuÍezÍ grave, não_ estândo apto_ a_gerar despesas
para a municipalidade, conforme impropriedades ou ilegalidades enumeradas
no Parecer de Controle Interno, encaminhado como anexo.

Salvo melhor jüzo, este Controle Interno entende que o Proccsso supramencionado
encontra-se em ordem, podendo a administração PllBlica dar sequência a realização
e execução das referidas despesas e, por fim, declara estar ciente de que as infonnaçôes
aqui prestadas estrão sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos, sob
pena de crime de responsabilidade de comunicaçào ao Ministério PúBlico Estadual, para
providências de alçada.

Por Íim, ressaltamos que as informações elencadas desde o inicio de todo o processo
até sua conclusão são de inteira responsúilidade do Ordenador de Despesas e veracldade da
Comissão Permanente de Licitação, departamento que conduziúgerenciou o processo desde
seu início.
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PARECER DO CONTROLE INTERNO

Desta feita" retoma-se o processo integral à Comissão Persranente de Ucitação, para
as providências subsequentes de pubücação nos portais obrigatórios, necessárias à conclusão
do processo.
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