
REPÚBtICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PREFEI TURA MUNI CIPAL DE IT ITUBA

CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO . CCI

'I ) l-vestido de todas as f ormal.ldades legais, nas

rbi -taÇão, julgamento, publicidacle e cÔntraLaÇào'
rpto r gerar despesas para a municipalldade'

o Sr' Alex Roberto de Araújo Lima, Controlador de controlê
Interno responsável PeJ.o Controle Interno do Municipio de

Itaituba/Pa, nomeado nos termos do Decreto Municipal
r,"OO( )/2011, declara, para os devidos fins, iunto ao Tribunal
,ie C, ttas dos Municipíos do Estado do Pará, nos termos do

§1", do art. 11, da RESOLUçÃO N". 11.410/TCM de 25 de

fevereiro de 2014, que anaLisou integralmente o Processo no '
.Ll/, )2A referente à Pregão Presencial n"' AA8/2A20, tendo
rrr rjeto a aquisição de gêneros aliment-ícios para suprir

de anda do Municiplo de Itaituba, conforme condrçÕes'
r.ran; : dades e exigências estabelecidas nÔ Editaf e seus

,. ex, i. com base nas regras insculpidas pela Lei n'" 8'666/93
del tis instrumentos legais correlatos. pelo que declara'

.:ind., que o referido processo se encontra:

fases de
estandô

) Fr vestido parcialmente <1as forrnaliclaeles Iegais' tlas fases

-ie I rbilitaÇão, julgamerrt'o, publ iciCade e conl-rataÇào'
.rsLar 10 apto a gerar despesas para a municipalidade' ccln as

ress;, Lvas enumeradas nÔ parecer de conLrole int€rl-lo'
=rncaf ' nhado como anexo.

) : :vesticlo de falhas .fê natureza grave/ nãÔ estando aptc)

. Làr despesas parà a mut'icioal ioaoe' conforme
iipr ,riedades ou 11-'qalidades e Iluflleracias no Palrêcel: de

,-,:nt!le -Lnternor encaminhado comÔ anexÔ' Decl a::a' por fim'
sLar ciente de que as informaçÕes aqui prestadas estão
rte as à comprovação por iodos os meros legais admitidos'
--,b ena cie crime de responsabilidade e ccnul-ricacão ao

Mínistério Pútrlico Estadual, para as providências Ce aIÇacla '
-à11 rba, 18 de março de 2a20.
.sp .sáve1 Pelo Controle Interno:

issir ttura

Aler Poberlo de A. Uno
cgnt olê

lntemo
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