
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIt

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAT DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO . CCI

O Sr". AIex Roberto de Araújô Lama, Controledor de Controle
Ilrtêrno responsável pelo Controlê Interno do MunicíPío de
Itaituba/Pa, nomeado nos termos do Decreto Municipal
n'0060/2017, declara, parâ cs devidos f.lns, junto ao Trlbunal
de Ccrltas dos Municípics do istado do Pará, nos termos do
§1o, do a!t. LL, da RESOTUÇÃO N". 11.4LolTc!{ de 25 de
fevereiro de 2014, que analisou integraLmente o Pr:ocesso no.
0A6/2a)19 referente à Pregão Presência.I ilo. 0A4/20L9, tendo por
cbjeto a Aquisição de gêneros afir.enticios r:emanescentes para
atencie.r o Programa Naclonal de AlimentaÇão Escolar (PNAE) do
Eundc Municipal de Educaçãc Co Muriicipio de Itaituba-Pá,
para o ano lêtivo de 2C19rcom base nas regras insculpidas
pela Lei n. " 8.666/93 e demais instrum.entos legais
correlatos, pelo que declara, ainda, gue o referido processo
se en contra :

(x) Revestiio de todãs as fornaliCades iegais,
hâbi1itâção, julgamento, publicidade e conl-rataÇão,
a geràr despesas para a mrtnrcipalidade;

. ) F:1./estido parcialmen!e das i,f rii'ra.LiCaies iega-Ls, i:as fase:; de
h.lbil taÇão, j uigamento, publi.jidade ê conl-rer-aÇão, 3sLar1.ic aDi c
j ge:ar despesas para a municrpal idade, ccrrr as i::ssallas
?n,Jxr.er-adas no parecêr de controie int-er:c/ etcâLini,aco aa,mo aterdo.

1 ) Fevestldo de fafhas de naLur:eza grave, nãc estando apto a
qerar despesas para a municipaliCade, confo::me irnçrcprieciacies ou
ileqa-idades enume.rades no Parecer de Controle Interno.
encamrnhado como anexo. Decl-âra, por fim, es*-âi ciente de que as
inforrLaçôes aqul prestadas estão sujei.-as à comprovação por todos
os meros legals admitidos, sob pena de crime de re spons abi I idade
e comunicação ao Ministério Público Estadual, para as proviCências
de al.ada. Italtuba, 07 de feverelro, de 2C19.
Respcnsável- pêlo Controle Internc:
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