
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MU NICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROTE INTERNO - CCI

o Sr". AIex Roberto de Araújo Lira, controlador de controle
Intêrno rêsponsável pêIo Controle Intêrno do Município de
Itaituba/Pa, nomeado nos termos cic Decieto llunicipal n'C060/2011,
cieclala, para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos
Municrpios do Estado do Pará, rros termos do §1", do art. 11, da
REsoLUÇÃo N". 11 .410/TcM de 25 de feverêiro dê 2Of4, que analisou
integralmente o Processo n". 126/20L8 referente à Chamada Pública
n". A\,'i/2078, tendo por objeto a aquisição de gêneros alimenticios
da agricultura fam.i.Iiar e do empreendedor fami-I j-ar rura.L para o
a1--endrmento ao programa nacional cie alinentação escolar, nôs
termo:j da Lei n.o LI .941 , oe 76/A'1 i2AA9, ResoluÇão n." 26 do ENDE,
de 11 tA6/2013 e Resoluçãc n" C4, de 02 de abril de 2015. com base
nas regras lnsculpidas pe.la Í,ei n.a I.666/93 e den.ais instnrmentÕs
Iegais corrêlatos, pelc que declara, aincia, que o referido
processô se encontra:

(x) Revestj,do de todas as fornalidades legais,
habilitação, julgamento, publicidade e contrataÇãô,
a gerâr despesas para a municipalidade;

nas fases de
estando aplo

( ) R.jvestj-do parcialmente das :ormalldades lega.ls, nas fases de
habilr.tação. julgamento, publicldade ê con-'-rataÇão, estando apLo
a gerar despesas pa.ra a munícipalidade, com as ressaivas
enumeradas no parecer de controle interno, encaminhado como anexo.

( ) Fevestido dê fafhas de natureza grave, não estarrdô apto a
gerar despesas para a municipalidade, conforme impropriedades ou
ilega,ridades enumeradas no Parecer de Control-e lnterno,
encaminhado como anexo. Declara, por fim, esrar ciente de que as
informações aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por todos
os mercs lega.is admitidos, sob pena de crime de responsabilidade
e com';nicaÇão ao Ministéri-o Público Estadual. para as providênci,as
Ce aljada. Itaituba, 28 de janelro, de 2019.
Responsável pelo Controle fnterno:

As s in. tura
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Al:x Roberta de A, Lim
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