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REPÚBLICA TEDERAÍIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

FE TU M NI IP D IT U

CONÍROLADORIA DE CONTROLE INÍERNO . CCI

oSr..AIexRobertodeAraújoLimâ,contro].adordeControle
Ínterno responsávêr pl"i" 

-ãá"ttore rnterÍro do Município de

Itaituba/Pa, no*tuaJ-lo" termos d? llecreto Municipal

r-"00t r/2017, aecfara,"O.'tã"o= atuiaot f-jns' junto tt Itj::^:l
le C' rtas dos Municipios do Estado do Pará' nos termos oo

s1o, do arr.--11, JI' ú"ãi'c"o 
"L;.,'r'-"1tt"':T.i"."3: "::
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o i t z o t s' t e n d o

por a quantidaot 
"t"iiitáa aquislção de equipamentos

.ospr --arares, inf ormáii;;; 
-;tt";ài=. au hisiene para atender

a deranda do Fundo 
'ü""fr;iptf de saúde de rtâituba/PA' com

hase nas regras l"t<:"lo-t"JJ" peLa r'ei t^ " t ' 666 /93 e demais

.nstr.tmentos Iegaís ""lttrutoi' 
pelo que rieclara' ainda' que

r reÍ:rido se encontra:

( ) R.:vestido parcialmente das formalidades legais' nas fases

ce L.abilitação, ,"i;;;Iã' 
- punric-ioaa' e contrataÇão'

estando apto a g"tur át=ptsas para a municipalidade' com as

ressa Lvas 
"arr_r*",udu"*" 

"a'o - puiaa". a" controle interno '
enca[,inhado como anexo '

( ) F.evestido de fafhas de nature z a--?t^llt' não estando apto

a g.rar despesas para a municipalidade' conforme

imprcpriedades ou ilegalidades enumeradas no Parecer de

aontr.le lnterno, ""tu'ii"h"do 
como anexo' Declara' por fim'

estar ciente dt q';-;; informações ^?l'i 
ot"=tadas estào

suie::as à comprovação por todos os .mei.os 
Legais admitidos'

::i='r"; 
- 

d."' :;i,nt'ã 
- 
'ã=ponsabiridade 

e comunicação ao

Irtinistério Priblico Estadual ' para as providências de alçada'

ituit ub", 23 de novembro de 2019'

Respc nsável pelo Controle Interno:

As s i. rr atura

Drcí€to Mun N

Robeilo de A. üno
Controladoriâ de Cont da

lnleíno

(x) Fevestido de todas as formalldades leqaÍs' nas fases de

habilitação, 1rrlq"*tilo' publicidade 3 cÔntrataÇào' estando

apto a gerar despe"u" putã a municipalidade;
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