ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO
PARECER DO CONTROLE INTERNO PARA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
01/2021

A Sra. Regiane Nery Tavares, responsável pelo controle interno do município de Muaná,
nomeada através do Decreto 033/2021 Em atendimento à determinação contida no §1º, do art. 11, da
RESOLUÇÃO Nº 11.535/TCM, 01 de Julho de 2014, este Controle Interno declara, para todos os fins de
direito, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, que analisou integralmente os
autos do Processo nº 01/2021, referente ao Procedimento Licitatório de Adesão a Ata de Registro de
Preços nº 04/2021 decorrente do Pregão Eletrônico – SRP nº 05/2021 da Prefeitura Municipal de Anajás ,
que tem por objeto “AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE”, no qual ficou registrada a Ata
de Registro de Preço com o Valor Global R$ 2.123.616,46 (Dois milhões, cento e vinte e três mil,
seiscentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos ), homologado a Empresa REGINA C R
COUTINHO EIRELI, CNPJ: 22.514.150/0001-56; com base nas regras insculpidas pela Lei nº 8.666/93 e
demais instrumentos legais correlatos. E, declara ainda, que o Pro cesso acima mencionado encontra-se:
Revestido das formalidades legais, nas fases interna, habilitação, julgamento, publicidade e
contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade.
Salvo melhor juízo, este Controle Interno entende que o Processo Licitatório, supramencionado,
encontra-se REGULAR à administração pública dar sequência a realização e execução das referidas
despesas e, por fim, declara estar ciente de que as informações aqui prestadas estarão sujeitas à
comprovação por todos os meios legais admitidos, para as providências de alçada.
Muaná – PA, 19 de julho de 2021.
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