
oSr..AIexRobertodeAlaújoLima,cotltroladordeControle
i'l"r'oresponsávelr*"i"-ôá"t'"r"-1t:"T" j;J""'-"":"'."tr:;
it"itorr"/p", nomeado nos terrnos oo

:."oot )/2o 't, dectarai o';"'""t 9L"iq"t lins' lunto ao Tr'lbunar

re C -rtas dos Mun jcipi-os ao Estado do Pará' nos termos do

s1o , do art. 11 , #'""ttãiuç"ó *' ' 11 ' 410/rcM de 25 de

fevereiro de 2oL4, o; ;;it"o.u integralmente o Processo n"'

,15/?)t9 referente à"t;;;;;-Presencial no ' Q\)/2a19' tendo

.'or )bjeto a contrataçáo de empresã. para prestaÇào de

-:ervi;os de t ranspoJi" 
-J"c;<lftt da Rede MunicipaL e Estaduar

re Et,sino, para at;;;er 
-u- 

d"*ur'du do Fundo Municipal de

E,lucaÇão do uuniciplã de rtaituba' com base nas regras

rnscuLpidas pera r",Ji n-'; a'aaatgl e^ demais instrumentos

,egais correlatos, iãrá qut declara' alnda' que o referido

:ie eL lontf a:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

P FEI MUNIC AL E BA

CONTROLADORIA DE CONTROLE I NÍERNO - CCI

dç

de todas as forrnal-idade§ legaiq' nas

j;;q;;;.; Publlcidade ê contrataÇão'
áu"i.uuu Para ê municiPalidade;

( ) Revestido BarÇialmente das formalidades legais' nas fases

de habilitaçap, r.:i;;;;";;; publicidade e contrataÇão'

estanlo apto a g",u''át'pu§ai parê a municlpalidade' com as

ressaLvag enumqrada§ 
- 
no pafu"u' at controle interno'

encar"inhado como anexo.

i ) ra-restido de falhqç de nêturqza sti:"' não estando apto

r q.rar despe§a§. pêra .a nitrnrcipal idade ' conforme

rmpropriedades ou r1eãalideqies enunerada§ no Parecer de

,cntr:)1ê rnterno, "n*rnlnnaOe 
cqÍnq ane4o' Declara' por fim'

,jsr-ar cientê O" qu*--ui iqi"qr*açOus aqui prestadas. ::tão
sujer cas à cqnprav4Ção por todgs o§ 1ei.os legais admitidos'

.,ob i)ena de .r:.nt 
-ú' 

te sp -qnaabl i iaa!1 e comunicação ao

tainistério Públise E§tâduêl I Pa-ra as providências de aIçada'

tait:b,a, 1o de oUtqbro de 2019'
iiespc, asáve1 pelo Coqrtrole In!-erno:

fases de
estando(x) F evestida

habi i itâÇão,
apto a gelar

t:1s 5 i r. àtur:A

A. lltt'

D-ttto J[ITo*,,o"
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