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 PARECER DO CONTROLE INTERNO 

 
 Em atendimento à determinação contida no § 1º, do art. 11, da Resolução nº 11.535/2014, 
este controle interno DECLARA, para todos os fins de direito, junto ao Tribunal de contas 
dos Municípios do Estado do Pará, que analisou o processo n° 072020001 referente a 
Inexigibilidade nº IN-001/2020-SMS, tendo por objeto: “CONTRATAÇÃO  DE  
PROFISSIONAL  PARA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE CONSULTORIA  EM  
LICITAÇÕES E ATUAÇÃO COMO PREGOEIRO,  PARA  ATENDER  AS  
NECESSIDADES  DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE”, celebrado entre a 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ: 17.545.698/0001-23 com o Sr. 
REGINILDO DOS SANTOS TRAJANO, RG nº. 2091644 PC/PA e CPF nº. 425.999.462-
04, no valor global de R$ 74.700,00 (setenta e quatro mil e setecentos reais), com base nas 
regras insculpidas pela Lei 8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos, declaro que 
o referido processo se encontra:  
( x ) Revestido de todas as formalidades legais, nas fases interna, habilitação, julgamento, 
publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade;  
(  ) Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, 
publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade, com as 
ressalvas enumeradas no Parecer de Controle Interno, encaminhado como anexo.  
( ) Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a gerar despesas para a 
municipalidade, conforme impropriedades ou ilegalidades enumeradas no Parecer de 
Controle Interno, encaminhado como anexo.  

Salvo melhor juízo, este Controle Interno entende que o Processo 
supramencionado encontra-se em ordem, podendo a 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, sob pena de crime de responsabilidade de comunicação ao Ministério Público 
Estadual, para providências de alçada. 

 
Baião - Pará, 20 de março de 2020. 
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