
REPÚ5LICA FEDERATIVA DO BRASIL

ISTAOO DO PARÁ

PREFEITURA MU NICIPAT DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLÊ II\JTERNO . CCI

o Sr'. Alex Roberto de Araújo I,ima, controlador dê controlê
Intêrno responsávêl Pelo Control,e Intêrno do Município dê
Itaituba/Pa, noroeado n.s termos do Decreto Munlcipal n'0060/2017'
declara, para cs riev j.dos fins, junLo ao Tribunal de Contas dos
Mun.icrpios do Estado do Pará, rrcs termos do §t', do art. 11, da
REsotúçÀo N". 11 .410/TcM de 25 dê fêvereiro de 2014, que analisou
integialmente o Procêsso no. 00f/2079 referente à Pregão
Fresencial n". 001/2019, tendo por objeto a aquisição de gêneros
alimenticios para suprir as necessidades do Fundo Municipal de
Assisiêncj-a Social do Municipio de Itaituba, con base nas regrâs
insculpidas petâ Lei n.' 6.666/93 e demais instrunentos legais
correiatos. peio que Cecl-ara, ainCa, que o referido processo se
encontra:

(x) Fevestido de todas as iorrnalidacles legais.
habilltaÇão, julgamento, publicidade e contrâtaÇão,
a gerar despesas para a municipaiidade;

Abx Eaberlo tia A' Lint
C_ rtÍoladoíiâ de Contmle

lnteÍno

nas fases de
e s r-ando apto

i ) FL:vestido parciaJ-m-onte das formalidaCes legais, nas fases de
irabilj tação, julgamento, publ:Lcidade e contrataÇão,' estanio apr-o
à ger:ar despesas para ê municipalidade, ccm as ressalvas
enLrrneladas no parecer de controle interno, encaminhado como ariexo.

( ) Pêvestido de felhas de natureza grâve, não estando apto a
ger:ar despesas para a murricipalidade, conforme improprredades ôu
iLega,idades enumeradas no Parecer de Controle Interno,
encaminhado como anexo. Declara, por fim, estar ciente de que as
infornaçÕes aqui prestadas estão sujeitãs à comprovação por todos
os meros legais admitidos, sob pena de crime de responsabllidade
e comunicação ao l4inistério Público Estadual, para as providências
de alÇada. ltaituba, 06 de fevereiro, de 2019,
Responsável peio Controle Ínter.no:
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