
 

 

 

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” 

 

   

PARECER CONCLUSIVO 

 

 

OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados, relativos a assessoramento jurídico na área de 

direito administrativo e constitucional, licitações e contratos administrativos, assim como na elaboração de 

peças e assessoramento na área precípua da Câmara Municipal de Muaná/Pa.  

 

 

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 administrativo nº 2019030101, 

referente à licitação por Inexigibilidade nº 6/2019- 030101, tendo por objeto a Contratação de serviços 

técnicos especializados, relativos a assessoramento jurídico na área de direito administrativo e 

constitucional, licitações e contratos administrativos, assim como na elaboração de peças e 

assessoramento na área precípua da Câmara Municipal de Muaná/Pa, celebrado com a Câmara Municipal 

de Muaná, 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:  

 

 Autuado na conformidade e revestido de todas as formalidades legais, munida de Autorização, 

Ratificação pela autoridade competente, bem como publicidade e contratação, estando apto a gerar 

despesas ao Poder Legislativo, e;  

 Que o processo transcorreu dentro da legalidade, estando apto a gerar despesas ao Poder 

legislativo.  

 

Declara, por fim, 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 comunicação ao Ministério 

Público Estadual, para as providências de alçada.  

 

 

Muaná(PA) 08 de janeiro de 2019. 

 

 

 

 

 

Sirlandia da Silva Martins  

Coordenadora de Controle Interno 
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