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o Sr'. Afex Roberto de Araújo Lima, Controlador de Controle
Interno rêsPonsávêI Pelo Controlê Intelno do Município de

Itaituba/Pe, nomeado nos termos do Decreto Muni cipal
t,"AA',- )/20i.1, declara, para os devidos f ins, iunto ao Tribunal
.iie C. Irtas dos Municipios do Estado do Pará, nos termos do

§1o, do art. 11, de RESOT,UçÃO N". 11.410/TC!{ de 25 de

fevereiro de 2OL4, que analisou integralmente o Processo n"'
it98 /'. )79 referente à Pregão Presencial n" ' A1 9/2A79' tendo

r_.or r bjeto a aquisiçào de material- permanente para atender
,sne;essidadesdaPrefeituraMunicipaldeltaitubaPA'com
i-,ase l.Ias regras inscutpidas pela Lei n' " B ' 666/93 e demais

instt lmentos legais correfatos, pelo que declara' ainda' que

rer:rido processo se encont ra :

'X) F rvestido de todas as formalidades legais' nas

'.alri LtaÇãô, iulgamento, publicidade e contrataÇão'
,r,to r gerar despesas para a municipalidade;

r ) R vestido parcialmente das formalidades legais' nas fases
le i rbilitaÇão, julgamento, publicidade e contrataÇão'
estar lo apto a gerar despesas para a municipalidade' com as

resso -Lvas enumeradas no parecer de control-e interno'
encan inhado como anexo .

1 ) | rvestido de falhas de natureza grave' não esLancio apto

: c rrar despesas par:a a municipalidade' conforme

inprr lriedades ou il-egalidades enumerarias no Pal:e'er de

l.ntr rle fnterno, encaminhado como anexo' DecLara' por f irn'

.star ciente de que as informaçÕes aqul prestadas estào

.:uie l-as à comprovação por todos os me'i os legais admitidos'
-,rÉ )ena de crírne de responsabilidade e comunicação aa

Ministério Púb1ico Estadual, para as providências de a]çada'
l'rair .rba, l5 de janeiro de 2020 '
::sc -sáveI Pelo Controfe Inr-erno:
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