
Prefeitura Municipal de Brejetuba 
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO  

 

 

OF. UCCI N° 516/2020 
 
 

Brejetuba-ES, 02 de julho de 2020. 
 
 
Senhor Prefeito Municipal 
JOÃO DO CARMO DIAS 
 

 
 
Serve o presente, para encaminhar a Vossa Senhoria, RECOMENDAÇÃO 002/2020, 
oriunda do Ministério Público de Contas, do Estado do Espírito Santo, em anexo, que 
recomenda a adoção de medidas para garantir nas contratações por dispensa de 
licitação efetuadas com fundamento na Lei 13.079/2020, a realização de pesquisa de 
preços que priorize a qualidade e a diversidade das fontes que sejam capazes de 
representar o mercado, em cumprimento ao disposto no art. 4º-E, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei 
nº 13.079/2020 e nos arts. 26, parágrafo único, incisos II e III, e 43, inciso IV, da Lei 
8.666/1993, ressalvadas as exceções legais que deverão estar devidamente motivadas 
nos autos do procedimento administrativo de contratação. 
 
Cumpre-nos informar ainda, que nos termos da recomendação acima mencionada, à 
omissão na adoção das medidas recomendadas poderá implicar o manejo de todas as 
medidas legais cabíveis. 
 
Salientamos por fim, que a presente recomendação foi devidamente publicada no sitio 
municipal, na Aba “CoronaVírus” (COVID-19) – Decretos – Recomendações. 
 
Colocamo-nos á disposição para quaisquer dúvidas. 
 
Atenciosamente., 
 

Rithielli dos Santos Uliana 
Controlador Geral 

 
 

Cristiano Vieira Petronetto 
Auditor Público Interno/ em designação 

 

 

 



Prefeitura Municipal de Brejetuba 
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO  

 

 

 

OF. UCCI N° 517/2020 
 

Brejetuba-ES, 02 de julho de 2020. 
 
 
Senhora Secretária Municipal de Saúde 
Rita de Cássia Fontes 
 
 
 

 
 
Serve o presente, para encaminhar a Vossa Senhoria, RECOMENDAÇÃO 002/2020, 
oriunda do Ministério Público de Contas, do Estado do Espírito Santo, em anexo, que 
recomenda a adoção de medidas para garantir nas contratações por dispensa de 
licitação efetuadas com fundamento na Lei 13.079/2020, a realização de pesquisa de 
preços que priorize a qualidade e a diversidade das fontes que sejam capazes de 
representar o mercado, em cumprimento ao disposto no art. 4º-E, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei 
nº 13.079/2020 e nos arts. 26, parágrafo único, incisos II e III, e 43, inciso IV, da Lei 
8.666/1993, ressalvadas as exceções legais que deverão estar devidamente motivadas 
nos autos do procedimento administrativo de contratação. 
 
Cumpre-nos informar ainda, que nos termos da recomendação acima mencionada, à 
omissão na adoção das medidas recomendadas poderá implicar o manejo de todas as 
medidas legais cabíveis. 
 
Salientamos por fim, que a presente recomendação foi devidamente publicada no sitio 
municipal, na Aba “CoronaVírus” (COVID-19) – Decretos – Recomendações. 
 
Colocamo-nos á disposição para quaisquer dúvidas. 
 
Atenciosamente., 
 
 

Rithielli dos Santos Uliana 
Controlador Geral 

 
 

Cristiano Vieira Petronetto 
Auditor Público Interno/ em designação 

 



Prefeitura Municipal de Brejetuba 
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO  

 

 
 
 

 

OF. UCCI N° 518/2020 
 

Brejetuba-ES, 02 de julho de 2020. 
 
 
Ao Setor de Compras, Licitações e Contratos  
 
 

Serve o presente, para encaminhar a Vossa Senhoria, RECOMENDAÇÃO 002/2020, 
oriunda do Ministério Público de Contas, do Estado do Espírito Santo, em anexo, que 
recomenda a adoção de medidas para garantir nas contratações por dispensa de 
licitação efetuadas com fundamento na Lei 13.079/2020, a realização de pesquisa de 
preços que priorize a qualidade e a diversidade das fontes que sejam capazes de 
representar o mercado, em cumprimento ao disposto no art. 4º-E, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei 
nº 13.079/2020 e nos arts. 26, parágrafo único, incisos II e III, e 43, inciso IV, da Lei 
8.666/1993, ressalvadas as exceções legais que deverão estar devidamente motivadas 
nos autos do procedimento administrativo de contratação. 
 
Cumpre-nos informar ainda, que nos termos da recomendação acima mencionada, à 
omissão na adoção das medidas recomendadas poderá implicar o manejo de todas as 
medidas legais cabíveis. 
 
Salientamos por fim, que a presente recomendação foi devidamente publicada no sitio 
municipal, na Aba “CoronaVírus” (COVID-19) – Decretos – Recomendações. 
 
Colocamo-nos á disposição para quaisquer dúvidas. 
 
Atenciosamente., 
 
 

Rithielli dos Santos Uliana 
Controlador Geral 

 
 

Cristiano Vieira Petronetto 
Auditor Público Interno/ em designação 

 

 



Prefeitura Municipal de Brejetuba 
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO  

 

 

OF. UCCI N° 519/2020 
 
 

Brejetuba-ES, 02 de julho de 2020. 
 
 
À: Contabilidade do Fundo Municipal de Saúde 
Sr. Adeilson Barcelos Aguiar 
 
 
 
 
Serve o presente, para encaminhar a Vossa Senhoria, RECOMENDAÇÃO 002/2020, 
oriunda do Ministério Público de Contas, do Estado do Espírito Santo, em anexo, que 
recomenda a adoção de medidas para garantir nas contratações por dispensa de 
licitação efetuadas com fundamento na Lei 13.079/2020, a realização de pesquisa de 
preços que priorize a qualidade e a diversidade das fontes que sejam capazes de 
representar o mercado, em cumprimento ao disposto no art. 4º-E, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei 
nº 13.079/2020 e nos arts. 26, parágrafo único, incisos II e III, e 43, inciso IV, da Lei 
8.666/1993, ressalvadas as exceções legais que deverão estar devidamente motivadas 
nos autos do procedimento administrativo de contratação. 
 
Cumpre-nos informar ainda, que nos termos da recomendação acima mencionada, à 
omissão na adoção das medidas recomendadas poderá implicar o manejo de todas as 
medidas legais cabíveis. 
 
Salientamos por fim, que a presente recomendação foi devidamente publicada no sitio 
municipal, na Aba “CoronaVírus” (COVID-19) – Decretos – Recomendações. 
 
Colocamo-nos á disposição para quaisquer dúvidas. 
 
Atenciosamente., 
 
 

Rithielli dos Santos Uliana 
Controlador Geral 

 
 

Cristiano Vieira Petronetto 
Auditor Público Interno/ em designação 

 
 


