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o Sro. Alex Roberto de
Interno responsável pe
Itaituba/Pa, nomeado
no00602017, declara, para
de Contas dos Município
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de Saúde do MunicÍpio de Itaituba,
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pefa Lei n. o I .666 / 93 e
latos, pefo que declara,
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demais instrumentos Ie S

obj eto a aquisição de
demanda do Fundo Munici-

habi.L itação, j ulgamento,
a gerar despesas para
enumeradas no parecer
anexo.

formalidades legaÍs,
licidade e contratação,
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4alisou integralmente o Processo
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(x) Revestido de todâ
habilitação, julgamento,
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( ) Revestido parcialmênte das formalidades legais, nas fases de

informaçôes aqui
todos os mei-os
responsabilidade
para as providências
2078 .

Rêsponsáve]

Assinatura

licidade e contratação, estando apto
municipalidade, com as re s salvas

controle interno, encaminhado como

estão sujeitas à comprovação por
dmitidos, sob pena de crime de
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( ) Revestido de falhas d F natureza gravê, não estandô apto a
gerar despesas para a muniÇipatidade, conforme impropriedades ou
-ilegalidades enumeradas lro Parecer de Controle Interno,
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