
REPÚB!IçA F A DO BRASIL

ESTA O DCJ I'ARA

PREÍElIuBê MyNlclPôt DLLrA[ÍuBA
CONTROLADORIA OE CONTROLE INTERNO ' ççI

o Sr'. Alex Roberto de AraujÔ Lima, controlcder dG Contrglê
inqarne raeBençáve1 pclc Càatroh Ínterno do túrnicípio da

riirtuualpa, nomeaaã nos termos do Decreto Municipar
'.o0060'2017, declara. para os devidos fins, iunto ao Tribunal
r: ó ntas dos Municipios do E§tado do Pará, nos termos do

§1o, do art. 11, de RESOI,UçÃo No. 11'{10/ICU dn 25 dc

fêvêreirq do 201 Á que an'rj'^r' r '+àqralmentg ' p1çqesEo no'
t1112 19 referenle à eregao Presenc:-a'l- n'' 060/2018: t""d:.!::
.,bjet . a contrataÇão de empresa para presgaÇão de servlços
i,iner.,rio§, com fornecimento de urnas e traslado intermunicipal
lo tr.cho BLM/ITB, para atender as demandas do Fundo Municipal de

:iaúde, com base nas regras ínsculpidas pela Lei n'o 8'666193

e derais instrurlentos Iegais correlatos' pelo que declara'
ainda, que o referido processo se encontra declarado DESERTO:

( ) Revegtido de todas as formalidades leqais'
habilrtaÇão. julganento, publicidade e contrataÇão'
a gerar despesas para a munrcipalidade;

nas fases de
estando apto

( ) Revestido parcialmente das tglqe]l9aq1s 1e.q?19,1 nas fases de

1, E;ij-44;r;,' : r*+anei,tã, 
-f 

ur;c1oáaf ;e "aj'it ratà?à"d' ê s tandó apto

a ge:ar despesas Pêra 
'a múni cii:a I idade ' com as re§salvas

u.r,rí"."dt" ,,o-p.t"c"i de contqoJ.e intierno, encaminhado como ênexo'

' ) 1.aveq!icto de falhas ,le Írature:'a grqve' não istando apto a

,rerar iesDeSAs pâfã a municip3Ilda4,:, confôrl}le impropriedadee ou

i;r, tà"à.;. cnunieraaap l'ro [ràrecer de conrro'Le Inrcrno'
;.; ;;ãü;-".*':;;;:. 

'Declara, por rr.m, eetar ciente de que as

infor:raÇôés aqui prestad4s esf-ão sujeitas à cqmprovaÇão por todos
.s me,os i"g.i" io*itido'", sob pçla de crime de responsabilidade
e comL'nicaçáo ao Minietêrio làiblico Estadual', para as providências
de al;ada. ltaituba, 04 de outubro, de 2019.
Pespor:sáveL pelo controle Interno:

Assinatura

lohtto dr.Lll4N

'b*iÊ JlfiToo",,o.'
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