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ESTADo oo plnÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO

PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE I N'2022.05.30.36

1nruÁlrse oe RoesÃo DE ATA DE sRP)

Administração Planejamento e Finanças - SEMAPF, Educação (SEMED), Cultura, Lazer e Desporto

(SECULDT), lntegrada de lnfraestrutura, Obras e Urbanismo e Públicos (SEINFRA),

\secretaria Municipal de Defesa Social (SEMDS) e Secretaria Municipal de Produção e Agronegócio

(SEMPAG), no município de Santa lzabel do Pará, nomeada nos do DECRETO No 00312022,

de 03 de janeiro de 2022, declaro para os deviclos fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do

Estado do Pará, nos Termos do §1o, do artigo 11, da RESOLUÇÃO No 11.41o/TCM de 25 de fevereiro

de2014, que analisei integralmente 117 (cento e dezessete) páginas, IDOS EM 1 VOLUME,

dos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 121912022, A ADESÃO DE ATA DE

REGISTRO DE PREÇOS, proveniente do Processo Licitatório na Pregão Eletrônico no
I

OO6]2O22SRP, da PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA/PA, que tem for objeto a CONTRATAÇÃO

DE EMPRESA ESPEC|AL|ZADA EM SERVIÇOS DE PUBLTCAÇÃO Oq AUSOS E ATOS OFlClAlS,
I

e que o município solicita anuência/autorização para aderir a ata e assi4 atender as necessidades do
I

município de Santa lzabel do Pará, com vigência de 12 (doze) meses, corh Ease nas regras insculpidas

pela Lein.o 8.666/93 e demais legislações pertinentes a matéria, pelo que declara, ainda, que o referido

processo se encontra'. 
i

( X ) Revestido das formalidades legaig, nas fases de habilitação, julgadpento e publicidade, estando

apto a gerar contrato com a municipalidade; 
I

( ) Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade

e contratação, estando apto a gerar despesas para a.municipalidade, noientanto faz ressalvas quanto

( ) Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a gerar de§pesas para a municipalidade,

conforme impropriedades ou ilegalidades enumeradas no Parecer de Cqnúole lnterno, encaminhado
I

como anexo. 
i

Declara, por fim, estar ciente de que as informações aquii p:estadas estão sujeitas à-t

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

comunicação ao Ministério Público Estadual, para providência de alçadq'

Santa lzabel do ParálPa, 30 de maio de 2022.
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