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A senhora Raimunda Maria Farias de Almeida, brasileira, solteira, inscrito no CpF 21g.4g4.4g2-51,
pÚÍfádorá'dÓ RG 42mm ssPrPA ré§p'óh§ávétpêÍó cÕntrdê mféÍfi'ó uo MullÍóÍpt'ó.dê sãnH Êâüêl
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 §1o, do art. 11, da Resolução
No. 11'41O/TCM de 25 de fevereiro de 2014, que analisou integralmente as 825 (oitocentos e vinie e
cinco) páginas distribuídas em 04 (quatro) votumes do Processo Administrativo n.o 246/201g,
rcfêréntê ao Processo üe clramada PÚbtha no o02r201ü = PMSIF, cujo objêto e aqulsição de
gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural, destinados ao
atendimento do Programa Nacional de Atimentação Escotar (PNAE)-PMSIP, a fim de atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Santa lzabel do Pará, com vigência de Í2
(doze) meses conforme Edital, com base nas regras insculpidas pela Lei n.o 8.6661g3 e demais
instrumentros Íegaisconelatros, pelo que deçlara, ainda, que o reÊrido p1,c€sso seencontra:

(X) Revestido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento,
publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade.

( ) Revestido parcialmente das formatidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade
e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidadà, com as ressafuas
enumeradas no parecer de controle ínterno, encaminhado como anêxo.

( ) Revestido de falhas de natureza grave, nâo estando apto a gerar despesas para a
municipalidade, conforme impropriedades ou ilegalidades enumeradas no Parecer de Controle
mlêrRô, ênôáminhãdô ôômô ãRêxô.

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

"Santa lzabel do Pará lPa.,21 de selembro de 2O18.
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