
REPÚBLICA FEDERAÍIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA UNI CIPAT DE ITAITUBA

cõrurnoLloonta oE coNTRoLE INTERNO - CCI

oSr..AlexRobertodeAraújoLima,controladordeControle
Intêrno responsável pli" 

"átttoJ.e 
Intêrno do Município de

ltaituba/Pa, tto'nt'dJ 
- 

'to" 
termos do Decreto Municipal-

r." oo6a / 20L1, aecrara," p*.-o" Jevidos f ins, j unto ao Tribunar

ce Ccntas dos Municipi-ã" ot Estado do Pará' nos termos dÔ

s1o , do arr. 1x, iã" úsôiuçao N" . 11' 410/ÍcM de 25 de

f,evere*ro dê 2orr1, ü ;;i;; integralmente o Processo no '

c68/:cts referente ;-';;;ã; àrusençiar n'' 053/2019' tendo

"ãr'",riãa" i aguisição aá íateriais de armarj-nho' cama' mesa'

banhc e diversos para suprír as ""t:::-igid"-..t^ Lt".' :::1:
uu"I.ipuf de Assistência Social do Municrpro oe rLdruu*,a'

,--om i,ase .,u" ttgr:tJ-- inscu:'piOas pela Lei n ' " I ' 666 /93 e

lemais instrumentos tãgais correlatos' pelo que declara'

ainda, que o referido se enconcra:

lx) !i.evestido de todas as formalidades Iegais' nas fases de

irabrl itação, it-lrgu*ár'io' publicidade e. contrataÇão' estando

,pao , gàrar despeFas para a muniqipalldade;

) R'-vestido parciafmente das for:maLidades legais' nas fases

'le habilitação, juiqamento' publicidade e contrataÇão'

eslar,da apto a gerar àe§pesa§ para a municipalidade' com as

ressalvas enumeradas no parecer de Çontrole interno'
:ncan"inhado Çomo anêxo '

) i.evestido cie falhas cie nat"treza gra\re' ]lão estando apto

.i c:r4r despesê$ pata a rrtl.rnicipaliclade' conforme

- inpri or:.erlades ou llegaJ idacles enr-rmeraclas no Parecer de

;r'rt; rIe Interno. encaminhado cÔmo anexo' DecLara' por fim'
. star Çiênte cle que as -Lt'rf orrnaç:Ões aqui prestadas estão

:-rje- r.as à conlprovaÇão por tocios os meios legais admitidos'
.,oÉ )ena de crime de resLrcnsabilrílade e comunicaçào ao

Mioistér1o Públ1co Egtêd,ue}, pql:a .as pr:ovici-ancias de alçada '
r-.rir,rba, 30 cie agosto <le 7rJ19 '

r-.isp. rsável pel o Contr:ole llitGrtl(,J:

issLr ,t lia:,i
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