
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PÂRÁ

PREFEITURA MUNI CIPAL DE ITAITUEA
CONTROLADORIA DE CONTROTE INTERNO . CCI

o Sr'. Alex Robêrto de Araújo l,imaí Controlado! de Controlê
Intêrno !êsponsávêl pê1o Controle Interno do MutriêíPio dê
Itai.tuba/Pa. noneado nos termos do Decreto Municipal n'AA60/207'?,
,ieclara, para os devidos fins, juatc ao Tribunal de contas dos
i,lunicrpios do Estado do Pará. nos termos cio S1", do art. 11, da
PiESOLUÇÃO N". 11.410/TCM dê 25 dê feveleiro de 2OL4, que analisou
integralmente o Processo no. A23/2C19 rêferente à Pregão
Prese:,ciaI n". 016/20L9, tendo por obletc a aquisição de pães para
.;upri. a ciemanda dos fundos Municrpai-s de Saúde, Àssistência
:jocia e do Municipio de ltaituba-PA, com base nas regras
. :-,scu pidas pela Lea n. " 8. 666i93 = clenLais instrur.entos leqais
.-,;rre atosr pelo que ciec-lara. ainda, que ô referido processo sê
::--con' Ila:

ix) Fevestldo de todas as formalidacies legais,
habil-taÇão, lulgamento, publicidade e contratação/
a g.r:.L despeses para a munrcipalidade;

Al''x Roberto de A. Lima

nas fases de
estando apto

i ) R::vestido parcialnrente das formaliCades legais, nas fases de
rabilj.taçãô, julgamento, publicidade e corltrataÇão/ estando aptô
a qer-ar despesas pâra a murlicipalidade, com as ressalvâs
enuneradas no parecer de controfe i-nte::no, encaminhado como anexo.

( ) .Revest.ido de fâlhâs de nâturêza grâve, nãÕ estando apto a
gerar despesas pâra a municipal- idade, conforme impropri-edades ou
rl-eqalidades enumeradas no Parecer de Controfe lnterno.
encam.nhado como anexo. Declâra, por firir., estar ciente de que ás
.rnfoíIllaçÕes aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por todos
Õs meics legaj.s admitidos, sob pena Ce crime de responsabilidade
e comrrrlicaÇão ao Ministérj-o Público Estadual, para as providêncjas
.le af :ada. Itaituba, 25 de março oe 20!9.
:.csp:. sávef pelo Cfr::ro.Le ;nEernc:
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