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PARECER FINAL DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO NO 2022.09.í3.001

A senhora Raimunda Maria Farias de Almeida, brasileira, solteira, inscrito no CPF 213.484.482-53,

portadora do RG 422020 SSP/PA responsável pelo Controle lntemo do Município de Santa lzabel do

Pará, nomeada nos termos do Decreto no O2512017, declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal

de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do §1o, do art. 11, da Resoluçâo No.

'11.4íOITCM de 25 de fevereiro de 2014, que analisou integralmente as 1193 (mil cento e noventa e

três) folhas distribuídas em O7 (sete) volumes, do Processo Administrativo n.o 180812022, referente

ao Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços no OO4|2O22-PMSIP, do tipo Menor

Preço/Regime de Empreitada por Preço Global, que tem por objeto a contrataçâo de empresa de

engenharia para êxeoutar os serviços de reforma e ampliação do eentro de convivênçia de idosos, no

município de Santa lzabel do ParálPA, tendo como base o Convênío no 19112022, celebrado entre a

Prefeitura Municipal de Santa lzabeldo Pará e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e

Obras Públicas - SEDOP, com base nas regras insculpidas pela Lei n.o 8.666/93, Lei Complementar

Federal no 12-312O06, dernais instrumentss {egais csrelatss e, csnsiderando o Parecer'Jurídicc no

22012022 (pág. 685 a 687), exarado pela Assessoria Jurídica do Município, declara, ainda, que o

referido processo se encontra:

Rêvé§üdu ft toüâ§ ã§ tuÍmãlld"áüê§ lêgãl§, nes fesês üê llábllltã§âo, lülgãmênto ê publluldãüê,

estando apto a gerar contratação com esta municipalidade.

Reafirmo neste Parecer, que a conclusão do processo administrativo no 180812022, que deu origem

ã Tôtfiãüã flê prêçÕ§ no m4/2022, ê üê intêiTã rê§pÕnÊãÉiliõãüê üâ cÕmi§§ãô Pêrmãnêntê aê

licitação.

É imprescindível ressaltar que as informações acostadas aos autos são de inteira responsabilidade e

vê1ãêiõãõê üõ§ Órgãõ§ mrcrê§§ãüô§ ênvÕtviõÕ§, qiÍê têm êÕmpêÉnüã rcêfliêã pãTã Ell ê ÕôRtfüz o

conjunto de procedimentos para este processo.

Do Controle lnterno, de acordo com a Lei Municipalno 21112A10 e demais legislação vigente no país,

a função da fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial da administração pública
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Declara, por fim, estar ciente de que as informaçÕes aqui prestadas estão sujeitas à comprovaçâo

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

Ministério Público Estadual, para as providências de alçada.

É o nosso parecer, salvo melhor entendimento.

Santa lzabel do Pará I Pa., 13 de setembro de 2A22.

RAIMUNDA MARIA Assinado de Íormà
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Ráiriunoa Maria Farias de Almeida
Coordenadora de Controle lnterno

Decreto Municipal no 02512017
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