
P

REPÚBLICA FEDERAÍIVA DO BRASIT

ESTADO DO PARÁ

FEITU RAM UNICI PAL D E ITAITUBA

CONTROLADORIA DE CONÍROLE INTERNO - ccr

o Sr' Alex Roberto de Araújo Lima ' Controlador dê controlê
Interno resPonsável pefo Cántrolê Interno do Município de

rtaituba/Pa, no^tudJ nos termos do Decrêt-o Muni cipal
''AA! /2A11, Oectara,'p..t o" devidos fins' junto ao Tribunal
t,: C, ntas aos Vtunicip-io" ao E'utuao- do- ?ará' nos termos do

sl", do art. 11 , áã-úsoruçÃo tl'' 11'410/TcM de 25 de

fevereiro de 2OL4, q'" u"uti=ou integralmente o Processo n"'

15/'. )20 referente J-nt"qao Presencial n" '. al l'/2A29' :::i:
,,-.,;' -1.t" a aquisição de gêneros alrmentícios para suprlr
,:: ,e :essidades do rundo uuÁicipal de Assistência social do

-r.i,. .pio de ftartuúa, conforáe condiÇÕes, quantidades e

xigt ,cias estabetecidas no Edital e seus anexos' com base

rris egras ir-r=",rp1ã]l p"r" Lei n' o 8 '666/93 e demais

inst] ]mentos legais correlatos, pelo que declara, ainda, que

,, re1 lrido Processo se encontra:

.i) i rvest ido
'..rbi i taÇão,
,llil O l qerar

de todas as formalidades legais' nas

jutgamento, publicidade e contrataÇão '
á.=[.=u" Para a municiPal idade;

) Fr i.resr,iclo parciaLmente das formalidade.s legaitl :::-:i::t
rc 

'r 
rbilitaÇ;o, julgamento' publiclrJa<1e e corltrataÇaÔ'

itar lo apto a g"ttt á"=ptsas para a municipalidade' com as

::ss. vas enumeradas "o 
pui"c"r: de controle intei:rlo'

rrcar nhado como anexo '

) I vest-ido de falhas 'le natureza grlve' não estando apto

i:ar despesas para a mun i c i pa I i dacle ' contorme

:rpr ;riec'iades ou ilelalidades enumeracias no Parecer de

rntr )l-e fnLerno, encaminhado como anexo' Declara' p"t^::1':.

:]1, i ciente de qua as informaçÔes aqur preSLa,laS eSLaO

i.rl e as à comprovação por todos os .mei,os 
legais adrniticcs '

:b êna de "ti^t 
au responsabiLidade e comunicaçáo ao

Ministério Público Estadual' para as providências Ce aLçada'

rail rba, 15 de abril de 2020'
.espi -,sável pelo Contl:ole Interno:

fases de
estando

,ssit:tura

0

4

"4

(__---'-


		2020-05-05T10:02:31-0300
	ALEX ROBERTO DE ARAUJO LIMA:49594559268




