
ESTADO DO PARÁ

A senhora Raimunda Maria Farias de Almeida, brasileira, solteira, inscrito no GpF 21g.4g4,4g2-5g,
portadora do RG 422020 SSP/PA responsável pelo Controle lnterno do Município de Santa lzabel
do Pará, nomeada nos termos do Decreto no 025t2017, declara, para os devidos fins, junto ao
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do sío, do art, 11, daResoluçãoNo' 11'410|TCM de 25 de fevereiro de 2014, que analisou integralmente as 2.zlg (duas mil,
duzentos e setenta e nove) folhas distribuídas em 09 (nove) volumes, do processo Administrativo n.o
108112020, referente ao Processo Licitatório na modalidade Tomada de preços no 03/2020
PMSIP, do tipo Menor Preço/Regime de Empreitada Globa! por ltem, que tem por objeto a
contratação de êmpresa de engenharia para executar o serviço de reforma do prédio Silvio
Nascimento, para implantação da Biblioteca Municipal, a 1m de atender os alunos da Rede
Básica de Ensino do Município de Santa lzabeldo Pará, com base nas regras insculpidas pela Lein.o
8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos, pelo que declara, ainda, que o referido processo
se encontra:

( ) Revestido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento e publicidade,
estando apto a gerar contratação com esta municipalidade;

(X) Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento e
publicidade, estando apto a gerar despesas para a municipalidade, desde que devidamente revista a
Dotação Orçamentária, visto se tratar de despesas não alcançadas pelos recursos do FUNDEB, já
que são despesas com manutenção de biblioteca municipal. Essas despesas são de natureza
tipicamente cultural, portanto não integrantes do conjunto de ações consideradas como de
manutenção e desenvolvimento do ensino, na forma preconizada no caput do art. 70 da Lei g.394/g6
- LDB, ainda que a biblioteca, pelo fato de ser pública, beneficie, também, a comunidade em que está
inserida.

( ) Revestido de falhas de riatureza grave, não estando apto a gerar despesas para a
municipalidade, conforme impropriedades ou ilegalidades enumeradas no parecer de Controle
lnterno, encaminhado como anexo.

Declara, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estâo sujeitas à comprovação
por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de responsabilidade e comunicação ao
Ministério Público Estadual, para as providências de alçada.

Santa lzabeldo Pará lPa.,14 de setembro de 2020.
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