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PARECER FINAL DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO 

 

O Sr.º Rodrigo Câmara Cruz, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 

4202294 PC/PA, inscrito no CPF sob o nº 781.838.802-82, residente e domiciliado nesta cidade de 

Floresta do Araguaia – PA, responsável pela Controladoria Geral do Município de Floresta do 

Araguaia, nomeado nos termos do Decreto n.º 024/2021 de 04 de Janeiro de 2021, declara, para os 

devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, que analisou 

integralmente o Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº. 07/2021/003-FMS, referente 

ao objeto: Contratação Direta para o fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares para 

atender as necessidades do Hospital Municipal e a Unidade de Combate ao covid-19 do município 

de Floresta do Araguaia – PA; Com base na Lei Federal n.º 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas 

alterações posteriores, e demais instrumentos legais correlatos. 

 

Sendo assim, declaro que o referido processo de n.º 07/2021/003-FMS se encontra de 

acordo e revestido de todas as formalidade legais que tal aspecto formal de um devido processo de 

dispensa de licitação exige; estando desta maneira apto a gerar despesas para a municipalidade; 

 

Vale destacar que a opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas 

pela controladoria nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos 

e legais que o caso ensejar. 

 

Declaro, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas à 

comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de responsabilidade e 

comunicação do Ministério Público Estadual, para as providencias de alçada. 

 

 Floresta do Araguaia – PA, 27 de Maio de 2021. 
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