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ESTADO OO PARÁ
PR.EFEITURA MI"'NITIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
qOCI RD E N AP.SJTI AJ},H §*OIITRO L E I NTE RN O

l-ei Muriir;ipari ;iq 2'! 1lz}'iC, de 14.07.2010

PARECER FINAL DE REGULARIDADE DÜ CONTROLE INTERNO N'2019.06.27,002

A senhora Raimunda Maria Farias de Alrneida, brasileira, solteira, inscrito no CPF
213.484.482-53, portadora do RG 422A20 SSP/PA responsável pelo Controle lnterno do
Município de Santa lzabel do Pará, nomeada nos termos do Decreto no 02512017, declara, para
os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do

§1o, do art. 11, da Resoiução [rlo. '!1.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014, que analisou
integralnnente as 50 (cinquenta) 6láginas do Processo Adrninistrativo n.u 3030/2019, referente
ao Processo de Inexigibi§Êdade no 04/2019, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPEGTALTZÂ.D.a. ErU PRESTAÇÃO DE SERVrÇOS DÊ CONSULTORTA E

ASSESSORIA NA GEST,A0 DOS FLJruDOS MLJNICIPAIS DE SANTA IZABEL DO PARÁ, com
vigência de 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato, com base nas regras
insculpidas pela L-el n.o 8"66ôi93 e eiernars instrumentos legais correlatos, pelo que declara,
ainda, que o referlcio proeesso se encontra:

(X) Revestido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento e

publicidade, estando apto a gerar contrataçâo junto a municipalidade;

( ) Revestido parcialnrente das formalidades leEais, nas fases de habilitação, julgamento,

publicidade e contratação, estando apto a Eerar despesas para a municipalidade, com as

ressalvas enumeradas r1o parecer rle controle iriierno, encaminhado como anexo.

( ) Revestido cle falhas ele natureza grave, não estando apto a gerar despesas para a

municipalidarje, conforrne impropriedades ou ilegalidades enumeradas no Parecer de Controle
lnterno, encaminhado conto anexc).

):- Declara, por fim, estar cienie de que {às ir'formações aqui prestadas estão sujeitas à

comprovaÇão por todos os meios leEais admiticlos, sob pena de crime de responsabilidade e

comunicação ao Ministerio Público Estadual, para as providências de alçada.

É o Parecer, S.M.,J.
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