
o Sr Alex Roberto de Araújo Linra, Conlrolador de Controlê
Intetno responsável PeIo Controle Interno do Município de

Itaituba/Pa, no*eaao nos termos do Decreto Municipa I

:'OOt ) /2011, declara, para os devidos fins, lunto ao Tribunal
te C, ntas dos t'lunicipios do Estado do Pará' nos tGrmos do

§1", do art. aL, da RESOLUçÃO N". 11' 410/rCM de 25 de

fevereiro de 2Ot4, que analisou integralmente o Processo n" '

,A6/. )2A referente à DISPENSA Dtr LICITAÇÃO' tendo por objetcr

-, ac;.isição de combustíveis para atender a demancla 'jas
ecrt'-arias Fundo de Assistêncr'a Socíat' EducaÇáo' Saúde e

;runi' ipio de Itaituba PA, com base nas regras insculpidas

, .fu iel n. o I .666/ 93 e demais instrumenLos Legais

, orrt iatos, pelo que declara, ainda' que o referido processo

rÉ er rônt ra :
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Âler Roberlo de A. Limo

Controladoria

.,1) i :vestido de todas as formalidacies legars' nas

.b,i 'taÇão, julgaments, publíci-daCe e coni-ratâÇão'

.t., , gerar despesas para a munrcipalidade;

I i vest-ido parcialmente das formali'lacies legais' nas lases

-- i rbilitaÇão, julgamento, publicidade e contratacão'
star io apto a gerar despesas para a munlcipalidade' conl as

:rssi -vas enumeradas "" 
parecer de controLe irtterno'

:tc.rt' rnhado como anexc '

) I' :vestido de falhas de natureza grave' nàÚ estcrrrdo Jpt r

I .'rar despesas para a munlcrpal ioarje ' - 
c;otl fl'tll:.

npri r::iedades ou itegalidades enumeradas no Parr;c"''r 'r'
.onlr )le Interno, encaminhaclo como anexÔ' Declara' por linL'

..jLa']cientedequeasinformacõesaquiprestadasesLao
,uje- -as à comprovaÇào por todos 's nieios legais admiti'lo:''
-.á ena de crime de responsabi Lidade e conLutricacàc -r 'i
Ministério Púb1ico Estadual, para as provi c1êncía5 i6 3Lçada'

r.ai.i rba, 30 de abrrl de 2020'
-:sp' ',sável pelo Cont- role Irlterno:

OecrrtC
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