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no 21112010, de 14.07.2010

PARECER FINAL DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N" 2022.09.26.001

A senhora Raimun<ia iüaria Farias de Almeicia, brasiieira, soiteira, inscrito no ópF 2fi.4á4.4g2-:5i,1,

portadora do RG 422020 SSP/PA responsável peÍo Controle lntemo do Munícípio 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 Resolução No.

1 1 .41O/TCM dé 25 dê TeVêÍêi'iô dê 2014, qúê áiiáli§óú ihtêE'rálixêiitê ãS 1959 (úiÍ ixit, hôVêôêntôs ê

cinquenta e nove) folhas distribuídas em 08 (oito) volumes, do Processo Administrativo n.o

181812022, referente ao Processo Licitatório na modalidade Concorrência no OOJtZOZ2-pMSlp, do

tipo Menor Preço/Regime de Empreitada por Preço Global, que tem por objeto a contrataçáo de

émi5rê§ã üê êRgêhhãi1ã pârã êXêóútâ"r ó§ Sêrviços dê têquãlffiêâçãô dê áfêã iráTà iilstátâçãô do

Parque Urbano Florestal no Município de Santa lzabeldo Pará lPA, tendo como base o Convênio no

18912022, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Santa lzabel do Pará e a Secretaria de Estado

de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP, com base nas rêgras insculpidas pela Lei

R.o 8.666/93, Lêi Côimplêinéi'.rtãi Fêüêiàl hCI 123t2fr;0:6, déinãi§ iÔ§t'rúixêiitóS lêgáis côÍiiêtátóS ê,

considerando o ParecerJurídico n" 21212022 (pág. 1098 a 1101), exarado pela Assessoria JurÍdica

do Município, declara, ainda, que o referido processo se encontra:

Rêúêiitioô dê tôdâ§ ll§ ÍoÍiÊlãlidâdê§ lê(iãi§, n'ás fà§ê§"dê ltâbititãçãô, jutgãiaéfito ê iiubtiêidâdê,
estando apto a gerar contratação com esta municipalidade.

Reafirmo neste Parecer, que a conclusão do processo administrativo no 1818t2022, que deu origem

á CônôÓ'r'iêiiôià iio AOA2A22, é üê iiitêi'fà 'rê§pôn§ábilidádê dá CôiÍis§ãô Pêrmánéiitê üê tióitãÇãÕ.

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

veracidade dos Orgãos interessados envolvidos, que tem competência técnica para tal e conduz o

conjunto de procedimentos para este procêsso.

Do Controle lnterno, de acordo com a Lei Municipalno 21112010 e demais legislação vigente no país,

a função da fiscalizaçâo contábil, financeira, orçamentária e patrimonial da administração pública
RAIMUNDA Assinadodeforma

MARIA FARIAS 9g disitat por RIÍúúNDÀ
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÂ



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

Lei Municipaln:.21M
Declara, por Íim, 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 comunicafio ao
Ministério Púbrico Estaduar, para as providências de arçada.

É o nosso parecer, salvo melhor entendimento.

Santa lzabel do pará I pa.,26 de setembro de 2022.

ESTADO DO PARÁ

RAIMUNDA MARTA Assinado de forma

FARTAS DE disítàt poi ÊÀ1MUNDÀ

iLME rDA:2 1 3zu+azss fffi$jf litt lf"rr'
Rarmunda Maria Fanas de Almeida
Coordenadora de Controle lnterno
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