
o Sr' AIex Roberto de Âraújo Lima ' contro].ador dê controlê

rnterno responsáveL Éio cá"ttolê InterÍro do Municípío de

Itaituba/Pa, no^uuaJ-lo" termos do Dêcreto Municipal

:'"aAt ) /2A71, aeclara,' Ot'á"ot a""iOo" fins' junto ao Tribunal

ie C,ntas dos uunicipio" ao Estado do Pará' nos termos do

s1", do art. !\, uã-É*"'çoo ""' 
11'410/rG{ de 25 de

fevereiro de 2OL4, qI tn-fi"o" integralnente o PrÔcesso no '

tí1 /)t 'O referente t-ittnã" EletrÔnlco n'' Oo1/2A20' tendo

|.)Í ojeto a aquisição de leite -especial 
para suprir as

,:.:er jidades ao r"'àJ rq''-ti(]ipur de Saúcle ce ltaituba- PA'

.,m ase nas t"gttl- insculpidas pela Lei n'" B'666/93 e

r:ma. -r instrumento"- lãfui" correlatos' pelo que declara'

.i"ã., q"" o referido processo se encontra:

REPÚBLICA FEDERAIIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

PREFEIT URA MUN ctP L DE ITAITUBA

CONTROLADORIA DE CONTROL E INÍERNO - CCI

Controladorie de Cgntrolê
lnteínO

... ) i .'vestido
.:bi . : iaÇão,
,pto t gerar

de todas as formalidades legais' nas

:JiqãÃã"t., publicidade e contrataÇão'
áuri.""" Para a municiPal idade;

fases de
estando

i ) R vestido parcialmente das formaliclades legais' :t:.:i::"
L. i rbilitação, 1'.'Iga*u"to' publicidade e contratallaÔ'

.;tar io apto a g"tut á"=pe:sas par'r a munlcipal iri;rcle ' cÔÍn as

. rssi !vas anrr*er^das ,}o puiaa"r de controle interno'

ncar ,nhado como anexo '

) I )vestido de falhas de natureza gl:ave' não estando apto

Í rar despesas 
- p:itu a municipaiictade' - 

c<:iTtl::

.n,ot, ,-tl.auaes 
'ou iIeàalidades enumeraclas no Parecer de

,rrLi-r,Ie lnternÔ, elicamirrhadÔ cÔmo anexo- Dêciara' por f im'

:rt.ar ciente a" qt''" 
-u= 

informaçÕes ?qui prestadas estão

,t'l e âs .l comprovaÇãÔ por toclos os mei.os legais a'lmrtidos'

,b ená de c;t::r*' 'lt 

"u=pon"uniliclade 

e comunicação ao

Ministélio Público Estadual ' para as provi dências de a1çada'

,ai rba, 23 de abril de 2020 '

.:s;t, ,sáveL pelo Cont-Lole ln+-erno:

:is ii . t'Jr a

Occíato Íídn I 0060'2017

,.-) ,/,

/ryft
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