
-) arl Alez Roberto de Araújo Lima ' controlador de Controle

inter ro responsáver p"io 
-óá"u"le Intêrno do Município de

Itait rba/Pa, to*uutii lot termos do Decreto Municipal

0tl /2a71 , aeclara,- outã o" devrdos fins' iunto ao Tribunal

: C rtas dos uu"icipiã-t* ao f utuao do 
' -Pará ' 

nos termos dÔ

s1", do art. 11, o5'"ú"ãi'çao *'' 11'410/rcl{ de 25 de

fever --iro de 2OL4, [ue ututi=ou -int-egralmente 
o Processo

'.0 '/2a2a rerertr'tJ*i Jiinttto DE LrcrrAÇÀo no 011 /2020'

:nd por objeto ' 'qi'ItJ'ã o1 '1u 11o:1'"ciu 
tipo A simpres

:m.r :o tipo furqon"iu pu'u atender as-necessidades do Centro

-spe alizado em n"'f'lfituçao - CER' no atendimento de

,ci, ,r-es .* tu<;'o"iIããã-a"" seQu-eIls da covrD - 19' com

rse .as regras i"tà"ipia"= peta f'el t-' t'666/93 e demais

rsl. rmentos Iegals "àt'l:"futo"' 
pel-o que dêcLara' ainda' que

rÊ rido Processo se enconl'ra:

RÉPÚ BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESÍADO DO PARÁ

PREFE ITURA MUNI crPAL DE ITA ITUBA

CONTROLADORIA DE CONÍROLE INTÉRNO . CCI

Roürr,roileA.

're sti,:c de todas as formaLidades legais' nas

iãÇão, 1ulqamento. publlcidade e contrataÇào'
,;'-,.rt à.=p"sas para a municipalrdade;

iesl-i do parcialmente das formalidades legais' nas fases

i-r i 1i t,âÇão, julgamento, publicidade . e- contrataÇão'

.-rpto'u q.aáa despesas para a municipalrdade' com as

yas enumeradas no p'iu""t de contrÕLe interno'
rrl'La do comc anexo '

) ,-;est:-C.o de f al-has de natureza ?t1"' não estando apto

rar: despesas para a mllnrclpalidade' ccntollme

'r,.c.r .li.aua., 
- 
o,-, ilegaridades enumeradas no Parecer de

-rii le rnterno, encaminhado como anexo' Declara' por f im'

.]l.rCielltedequeasrnformaçÕesaqu:.presradasestão
:;:: as à comprovaÇão por: todos os mei.os Legais admrLidos'

,n :na de crime de responsabilidade e comunicação ao

Minis iério PúbLico Estadual, para as providências de alçada'
' :), ba, O5 cle novenLbro de 2020 '
,:l sável Pelo Ccntrole Interno:

fases de
estando

::r . illila

cottrolrdcÍ lnterno unlcip'l
Ír.crero lt n. N' O06lÍ20t7
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