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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESIADO DO PARÁ

FEI RA MU tctP LD tT ITU

osr.ALexRobertodeAraújoLima,CoatroladordeControle
rntêrno responsáveI plfo cá"trolê raterÍro do Munieípio de

Itaituba/Pa, no*ttdJ- ''o" 
termos do Decreto Municipal

..JAt )/2A[], aectara," p"tã-"" ãuutaot fins' junto ao Tribunal

:, : C, lltas dos l'lunicrp'lã" a" Estado do Pará' nos termos do

S1o , do art . 11 , ü- *"ãiuçi" *" ' 11 ' 410/rcM de 25 de

fevereiro de 20.^4, o"" ;;"-Ir"; integralmente o Processo no '

':a/. )20 referente i"t;;;t; Presencial n" ' 074/2a20' tendo

)r :rjeto a aqursição ãe pães para^ suprlr a !em1n'aa !i1
'.,-ri arias. rundos ã sauae' assistência Social' Educar;ao

- Mur icipio de rtaitiia' 
-"""tot*t condiÇÕes' quantidades e

=:<igê rcias estah'elecidas no EditaI e setls anexost com base

,as egras i,,=..'rp"i-all pãr"- i"i ''' 
B '666/93 e demais

irstl rÍ'jnentos legais t:ãtttiutot' pelo que declara' ainda' que

rel rrido Processo se encontra:

cãtrnorloontl DE coNTRoLE lNÍERNO - CCI

Role rlo de A, Lino

,X) i rvestido de todas as formatidades ic-gars' nas

-.rbi- .taÇào, iulgamento' publicidade 3 contrataÇãÔ'
,rlrtÕ i gerar despesas para a municipalidade;

fases de
estandô

) R vestido parcialmente das formaLiciades legais' "-:-:1::=
t-, i rbilitaÇão, f iqt*unt"' publicidade É-' contrataÇao/

,star lo apto a gttut á""pnsas para a municipalidade' com as

SS. vaS u,'},*.,uou" 
-jo puiu.". de Controle interno,

rr.rarI rrhado como anexo '

i i rvestidc-' de falhas de natureza.-::i:t' não estando apt'

r ar despesas para a munrcrpalldade' conl orr'e

''plriedades ou ilegal'iciades enumeradas no Pal:ecer Ce

.Li Ie Interno, t"t:uíi"hutlo contÔ anexo' Declara' por f im'

t.u, ciente a" q" -t" informaçÕes- ?::tri;t;'"t-.lX=t.;::::
rie. as à comprovação por todos os melc

li' ;; "ju-' 

";i*":;';;"p""sabiiidade 

e comunrc'r:rão ao

Minístério Público Estadual' para as providênclas de aLçada'
-, 
i"i, -rnu, 30 de abrit de 2020'
'€sP' ,sável Pelo Controle lnterno:

,ssit .ltura

Oecnlo Jil,T'11*,0,,
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