
 

 

 

Município de Muaná 

Poder Legislativo 

Câmara Municipal de Muaná 

Coordenação de Controle Interno 

Praça da Bandeira, Nº 40 – CEP 688250-000 – Muaná / PA – “ Legislar com participação popular” 

 

Em resposta ao despacho recebido em 29 de novembro de 2019, solicitando emissão de parecer conclusivo 

sobre o processo licitatório de Carta Convite Nº 1/2019-110101 - CMM esta coordenadoria exala o 

seguinte parecer. 

PARECER CONCLUSIVO 

 

OBJETO: Aquisição de equipamentos permanentes (eletrodoméstico, informática e equipamentos de áudio) 

destinado para atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Muaná.  

 

DO ENCAMINHAMENTO:  

 

A Sra. Sirlandia da Silva Martins, Administradora inscrita sob registo nº CRA PA/AP nº 5573, 

responsável pelo Controle Interno do Poder Legislativo do Município de Muaná-Pará, nomeada através da 

Portaria nº 11/2019 de 02 de janeiro de 2019, no exercício de suas atividades, nos termos do § 1º, do art. 11, 

da RESOLUÇÃO Nº. 11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014 e Resolução nº 7.739/2005 do TCM/PA, 

ainda com base nas regras insculpidas pela Lei n.º 8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos, pelo 

que declara, que em analise integralmente ao Processo licitatório nº 1/2019-110101, referente à licitação na 

modalidade Carta Convite, tendo por objeto a Contratação de empresa para o fornecimento de  

equipamentos permanentes (eletrodoméstico, informática e equipamentos de áudio) com base nas regras 

insculpidas pela Lei n.º 8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos, pelo que declara, ainda, que o 

referido processo se encontra:  

 

Revestido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e 

contratação encontrando-se apto a gerar despesas para Câmara Municipal de Muaná; cabe ressaltar que o 

disposto no art. 15, V da lei 8.666/93, não pode ser atendido tendo em vista não haver a oferta dos produtos 

descritos no termo de referência no mercado local. 
 

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 

V - balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades 

da Administração Pública. 
 

Diante do exposto, esta coordenadoria de Controle Interno, APROVA o presente processo.  

 

Este e o entendimento, 

 

 

 

Muaná(PA) 29 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

 

Sirlandia da Silva Martins  

Coordenadora de Controle Interno 
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