
REPÚBtICA FÉDÊRATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MU NICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO . CCI

o Sro. ÀIex Roberto de Araújo Lima, Controlador dê contlo].ê
Interno responsávêf P€1o controlê Interno do Munlcipio de
Itaituba/Pa, nomeado nos termos do Decreto Munlclpal n"A060/201'l ,

declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos
Munic:pios do Estado do Pará, nos termos do 51", do art. 11 , da
RESOLUÇÁO N". 11 .1110/TC!Í dê 25 dê fevê!êirÕ dê 20L4, que analisou
integralmente o Processo n" . AAl /2079 referente à chamada Pública
n". AOl/2019, tendo por obleto a aquisição de gêneros
alimenticios da agrlcultura farailiar e do empreendedor familiar
r:ura1 remanescentes, para o atendimento aÔ programa nacional
de aiimentaÇão escolar. nos termos da Lei n."71 .941 , de
!6/Ai /2AOg, Resolução n." 26 do FNDE, de 11 /a6/20L3 e Resolução
n" 04, de 02 de abril de 2015, durante o ano Ce 2019, com base
nas regras insculpidas pela rei n." 8-666/93 e demais instrumentos
legais correLatos, pêIo que declara, airrda, que o referido
pr:oce s so se encontra:

(x) Revestido de todas as formalidades legais,
habífrtaÇão, julgamento, publicidade e contratação,
a gera.r despesas para a municipalidade;

nas fases de
e s trando apLo

( ) Revestido parcialmente das foImaLidadês legais. nas fases de
habilitação, jul-gamento, publicidade e contrataÇão/ estando apto
a gerar dêspesas para a munj.cipalidade, com as ressa.lvas
enume:adas no pârecer de controle interno, êncaminhado como anexo.

( ) Revestido de fa.Ihas de natureza grave. não estando apto a

gerar despesas para a municipalidade, conforme impropriedades ou
ilegaj-j-dades enrxteradas no Parecer de Controle Ínterno,
encaminhado como anexo. Decfarâ, por fim, estar ciente de que as
lnforr,.açÕes aqui prestadas êstão sujeitas à comprovação por todos
ôs me:os legais admitidos, sob pênâ de crime de responsabíIidade
e comiinicação ao Ministário Público EataduaL, para as providêncías
de ali:ada. Itaituba, 20 de fevereiro. de 2019.
Resporsável pelo ContrÕIe lnr,erno:
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