
REPÚBLICA FEDERAÍIVA DO BRASIL

EsÍADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNI CIPAL DE IT iTUBA

CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO . CCI

o Sr". Alex Roberto de Araújo Lima, Controlador de Coatrole
Intêrno responsáveI PeJ-o Contro1e Intêrno do Município de
Itaituba/Pa, nomeado nos termos do Decreto Municipal
no0060/2017, declara, para os devidos fíns, junto ao Tribunal
de Contas dos Municipios do Estado do Pará, nos termos do

§1", do art. 11 , da RESOLUçÃO N". 11.410/TCM de 25 de
fevereiro ée 2OL4, que anal.Ísou inLeqralmente o Processo no'
124/2.:18 r:eferente à Pregão Preserrcial n" - C99/2A18, tendo por
cbjeto a aquisição de gêneros alimenticics parâ âtender o programa
natior',al de alimentação escolar {PNAE)da Zona garimpeira no

Munic-pio de Itaituba para o ano letivo de 2A19, coÍi base nas
regras rnsculpidas pela Lei n. " e.666/93 e demaj-s

instrúmentos legais correfatos, pe.Io que declara, ainda, que

f rel.rido processo se encontra:

ix) FevestidÕ de todas as formalidaCes legais. nas fases de

hâbil.taÇão, julgamento, publiciCade e ccntratação. êstando apto
à ger.1r despesas para a municipalidaCe;

( ) Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de

habilj.tação, jul-gamento, publicidade e contrataÇão, estando apto
a gera.r despesas para a municipalidade, com as ressalvas
enumeradas no parecer de controle interno, êncaminhado como anexo'

( ) Fevestido de falhas de natureza grave, não estando apto a

gerar despesas para a municipalidade, conforme impropriedades ou
ilega'.idades enumeraCas nc Parecer oe Controle InternÔ,
encaminhado como anexo. Declara, po:: fim, estar ciente de que as
informaçÕes aqui prêstadas estão sujeit-as à comprovação por iodos
os meios legaj,s admitidos, scb pena de crime Ce responsabilÍdade
e comunicação ao Ministério Público Estadual, F,âra as providências
de alÇada. ltaituba, 15 de janeiro, Lle 2019.
RespcrlsáveI pelo Control.e Inter:nc:
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