
REPÚBLICA FEDERAÍIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

REF ITU N IP LD IT TU

CONTROTADORIA DE CONTR OTE INTERNO . CCI

o sr'- Alex Roberto de Araújo Lima' controlador dê contlolê

rntêlno lesPonsávêl ão 
- 

coít"or" Intelno do MrnícíPio de

rtaituba/Pa, nomeado nil;;;';" Decreto-Mrrni cipa L no0060/20I?'

,:lecla a, para os d"'i;;"-;;;"' junto ao T'ribunar de contas dos

l,tunic -pios do Estado J" 
"'J' '"* termos do 51" ' do art' 11' da

REsoLuÇÃo N". 11 .{10/rã;;;i ;" fevereiro de 2014' que ana}isou

integL'arment" o 
"o"t'Jo 

l'l '-ósgtzotg re-fer.ente à chamada Púbrica

n". a 5/20I9r tendo p"t "c,'i"t" I aquisiçao de gêneros alimenticios

da ag:icultura ra*iliàr"ãã-o "*pi"""dedo-r 
familiar rural para o

atend.mento uo o'or.ãiu" "tti""ãr 
de- alimêntação escorar' nos

-ÊÍmo da Lei n." 1r.9;;. ,)e 16/01 /2009, ResoruÇào n'o 26 do FNDE'

te 1? 06/2013 e Resol;;;t;" 
'oa' 

at 02- -1",i-otil 
de 2015' com base

nas rr'gras i,scurpiaalçie'r"'""i 
'" i-u u66/93 e demais instrumentos

legai.: correratos' p"io- q'" declara' ai'nda' que o referido

p roce iso se encontra:

'X) I "vestjdo 
de todas as tormà-Iidades reqais' nâs tases de

habil rtaÇão, jrrlqt*ttio' publicidadê.e contrataÇão' estando apto

,.-;;t . despesas para a municipalidade;

r 1 F,vestido parciafmente das formalidades Iegais' nas fases de

Irabil taÇão, jurgtm"itãl publicidade e, contrataÇão' êstando apto

r s€ ar despesas ;';; ";-;;;icipar-rdade' com as ressalvas

=nune adas ^o 
ptttttt-ã" controle interno' encaminhado como anexo'

( ) Fevestido de falhas dê natureza grave' não estando apt'o a

gerar despesas para t"i""i<;ipt r idade ' conforme impropriedades ou

ilega, idades enumeradas no Parecer de Controle lnterno'

encaminhado ao^o ttt""*J'* 
'"r:lutu' 

por fim' estar ciente de que as

inforrlações .q'i ptt"i"aas estão suiej-tas á comprÕvaÇão por Lodos

.s me -os legais adrni-tiãã" ' ""n 
pena de crime dà responsabilidade

e comrrnicação ,o ni"i"tü"i! pOfi"o Estadual' para as providências

ã.-"r,uau. rtaituba, 09 de janeiro' de 2020'

Êespo rsável pelo Controle Interno:

,a,ssin,tura

de Ã,
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