
REPUBLICA I.EDEqATIVA DO BRASIL

ES'iÂDO DO PARÁ

PRTFEITUP.A T.,! Ui\,ICI P,AL DE lTAr iUBA
CíJNTROLADüliiÁ DE CcNÍROLE INTERNO - CCI

o Sr". Afex Roberto cie Àra"ilo Lina, controledor dê controls
Intêrno rêsponsávêI PeJ.o Controle Interoo do Município de
ftaituba/Par nomeado nos termos do Decreto Municipal
n"aA6)/2Oll, declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal
rle C.ntas dos Municipios do EstaCc dc, Pa::á, nos termos do
§1", do art. LL, de RESOTUçÃO N". 11 .410/ECXI{ de 25 de
fevereiro de 2OlA, que analisou integralnente o Processo
refer=nte à Pregão Presencial n". Al9/2Ai9 / tendo por objeto
a aq ,lisição de materiais cie construÇão e diversos para
aieâàir a demanda cia Secieta:ia de Infraestrutura do
l.lunicípio de Itaituba-PA, com base nas regras insculpidas
pela Lel n. o I .666 / 93 e demaj-s j-nsLrumentos iegais
correiatos, pelo que declara, ainda, que o referido processo
.qe eíl.tôntra:
(X) Revestido de todas as formairdades legais, nas fases de
rabiiitaçào, julgamento, publicldaie e contrataÇão, estando
.rpto a gerar despesas para a municipalidade;

i ) R,rvestido parcial-mente das form.alidades legais, nas fases
ie habl-1itaçâo, julgamento, publicidade e contrataÇão,
estando apto a gerar despesas para a municipalidade, com as
ressaivas enumeradas no parecer de controle interno,
enca[inhado ccmo anexo. ];

( ) Fevestido de fal-has cie natureza grave, não estando apto
3 gerar d.espesas para a muni cipal- idade, ccnforme
impropriedades ou ilegalidades enumeraCas no Parecer de
Ccntrile Interno, encaminhado como anexo. Declara, por fim,
esrer ciente de que as informações aqui prestadas estão
su;eiias à comprovação por todos os meios legais admitidos,
sob f)ena de crime de respons âbi.l- iCade e comunicaÇâc ao
Mini-stério Público Estadual, para as providências de aiçada.
ltait rba, 26 de abril de 2C19.
Àespo:: s áve1 pelo Controle Interno:
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