
REPÚBtICA FEDERATIVA DO BRAsIL

ESTADO DO PARÁ

PR EFEI RAM UNI CIPALDEIT AITUBA

CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

o Sr'. Alex Roberto de Araújo Líma' Controlador dê controle

fnterno responsável pli" cá"ttolê Interno do Município de

Itaituba/Pa, .,ottudJ- 'to" 
termos do Decreto Municipal

rt"Aot)/20L1, d"ctart)pu'u-o" devidos fins' iunto ao Tribunal

le C( ntas dos uunicip"iã"- a" Estado^ do-?ará' nos termos do

§1o , do art. 11., Ji- úsoruçao N" . 11 .410/Tcu de 25 de

fevereiro de 2014, q[ u"ufi"o" integralmente o Processo no '

i)31 /i)7g referente i"nt"Sãc> Presencial. no ' 043/2019' tendo

ocr rbjeto u uq,li"liao ãá utens.irios domesticos e diversos

para suprir as neJessidades da Secretaria Municipal de

"Assis "ência 
Social ão uunicipio de Itaituba' com base nas

Íegres insculpidas"" p;;;- iti :'' 8 '666/93 e demais

i nstr rmentos regals coirel-atos, pelo que declara, ainda' que

:i re1:rido Processo foi REVOGADO'

l ) r:vestido de todas as formalidades leqais' nas fases de

habil itação, l'fqu*tt'to' publicidade 9. 
cÔntrataÇão' estando

;;;;, gàrar despesas para a municipalidade;

( ) R--vestido parcialmente das formatidades legais/ nas fases

de i abilitação, j;i;;;"i;' pubricidade e contrataÇão'

estar lo apto a g"ttt át"ptsas para a municipalidade' com as

ressá.Lvas .rrr."r.aã"-- nt pui...t de controre interno'

encan i'nhado como anêxo '

( ) r:vestido de fal-has de nature za--?t^u""' não estando aptÔ

,, c rrâr despesas para a municipalidade' conforme

lroprc oriedades ou ilegalidades enumeradas no Parecer de

'l)ntt )le Internot un"u'irthtdo como anexo' Declara' por fim'

eStal ciente o" q,...= informaçôes ^aqui. 
pre,stadas 

-::::.
..uje.'.as à compÍo"àção por todos os meios leqais admitLdos'

scb :)ena de c:r:i^l'li ''ã"pot'=uriridade e comunicação ao

úinistério Priblico Estadual ' para as providências de alçada'

Itait rba, 24 de dezembro

de 2119.
Respc rsáveL PeIo Controle Interno:

Âssir I tura
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