
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PR FEITU RAM NICIPAL DE ITAITUBA

CONTROLADORIA DE CONTROLÊ INÍERNO ' ccl

osrAlexRobertodeAraújol,ima,controladordêcontrole
rnterno resPonsávêI p"f" coítrole rÍrtelno do Município de

Itaítuba/Pa, nomeado "ã" 
t"t^o" do Decreto Municipal n'0060/2011'

rêcla a, para os deviàos fins' junto ao Tribunal de Conlas dos

;,'lunic píos do Estado ao 
-"ta' '"o-t t"t'no" do §1"' do a!t' 111 e

ngs;;dil"J. ii.;ú'* ae zs ae revereiro de 2oL4' que anaLisou

,nteg almente o proceJJo-1J' ooz/2020 referente à Dispensa de

lrcit Ção, tendo por'Jj"to a locaçào de, imÓvel destinado ao

'.unci namento oo ttr:c:"iiá u"t*o do Centro Municipal de EducaÇão

lnfan il Branca de Neve, com base nas regras insculpidas pel'a Ler

,,.o 4.666/93 e demais instrumentos l-egals correlatos' pefo que

'tecla a. ainda, que o referido processo se encontra:

r() i rvestido de todas as formalidades legars/
abil taÇão, julgamento, publicidade e contrataÇão'
gÊr r: despesas para a nunicipalidade;

,i
l-) L

: r I Ill.:

vestido parcialmente das formalirlacles 1-egais' nas íases de

.uiro, iriqumento, pubiiciciade e coÍ)trata';;lo' eslaridÔ al)Lo

ar despesas para 'i municipalidade' com rrS ressalvas

.,rdas no-parecer de controle interno' encaminhado como anexo'

) r 'vest j-do de f aLhas de naLul:eza gl:ave ' não estàndo 'lpLo "i

i::rar 'despesas para a municipalidade' conforne imprc''pri e-d'i1i':j ('i1

,1ega idades ênumeradas no Pal:ecelle Controle irfcrno/
-:ncar rhado como anexo - Decl aIa, por f irn, esi-aI clerte tltl t1'.1: 

,',l-
rrlor raçÔes aqui prestadas estão sujeitas à comprovaÇã' por 1-c 1r):l

. n€ ós legais adrnitidos, sob pena de cr:ime de responsabi I i clacie

,:o:: r-icação uc ui-rrirtãrio púbtico Estadual, parâ as pr:o','idências
l .r oou. ltaituba, 24 de março' de 2a2a '
i,:spc. sável pelo Controfe Interno:

nas fases de
estando apto

r rl 'l-.I l

lnterno

Net Roberto de A. Lino
Coíúolâdo.ia dg Coo|Iole
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