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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PREFEITU RA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONÍROLADORIA DE CONÍROLE INTERNO - CCI

rr-jclo de todas as formalidades Iegais, nas
'áa, lulgamentc, púb,licidade e contrataÇào,
,rar clespesas para a municipalídade; 1

Iex Roberto de Araúio Lima, Controlador de Controle
rêsponsável pelo Controle Interlro do Munícípio de
/Pa, nomeado nos termos do Decreto Municipal
,i7, declara, para os devidos fins, iunto ao Tribunal
, dos Municipios cio Estadô do Pará, nos termos do §1",
11, da REsoLUçÃo N". 11.410/TcM de 25 de fevereiro de

e analisou integr:almente o Procêsso no ' 081 /2020
. à PregãÕ EletrÔnico n". A3T/2020, tendo por objeto a

cie urnas funerár.ias para atender a demanda da

a Municipal de Assistência Social do Municipio de

, com base nas regras inscuLpidas pela Lel n'" 8'666/93
instrumentos legais corre.Iatos, pelo que declara'

.e o raeferido processo se enconlra:
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das formalidades legals, nas fases
publicidade e contrataÇão, estando
a municipalidade, com as ressalvas

controle interno, encaminhado como
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.tido de falhas de natureza grave, não estando apto a

rpesas para a munlcipalidade, conforme impropriedades
tid^a"" enumeradas no Parecer de Controle Interno'
rdo como anexo. Declara, por fim, estar ciente de que

'iaÇôes aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por
r meiÕs legais admitidos, sob pena de crime de

riLidade e comunicação ao Ministério Púb1j-co Estêdual '
providências de a1çada. ltaituba, 09 de novembro de
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Robato ile A. Líma
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