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PARECER DE CONTROLE INTERNO 

 
ASSUNTO: CHAMAMENTO PÚBLICO. Nº 001/2020 – SEMUSA/PMC - 

Processo nº 010/2020-SEMUSA/PMC - CONTRATOS 

 

Em atendimento à determinação contida no §1º, do art. 11, da 

resolução nº 11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014, este Controle Interno 

declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado do Pará, que analisou integralmente aos autos do processo nº 

010/2020-SEMUSA/PMC – CHAMAMENTO PÚBLICO, que tem por objeto a 

seleção de pessoas físicas (costureiro (a)) e jurídicas (microempreendedores 

individuais – MEIs), residentes no município de Curuçá, estado do Pará, para 

produção emergencial de Máscaras Artesanais de Tecido, reutilizáveis, 

destinadas a pessoas de vulnerabilidade social e econômica e entre os 

servidores públicos municipais de todas as áreas, a fim de prevenir os riscos de 

transmissão do novo Corona vírus COVID-19, para distribuição a população em 

geral. 

Em conformidade com o processo de nº 010/2020-

SEMUSA/PMC – CHAMAMENTO PÚBLICO foram firmados contratos entre o 

MUNICÍPIO DE CURUÇÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

CURUÇÁ, sob o CNPJ: 11.674,805/0001-37, por intermédio de sua Secretária 

MARIA DO SOCORRO PINHEIRO RUIVO, inscrita no CPF/MF Nº 

121.940.342-34 com os seguintes: 

 Sra. LUCIA HELENA GOMES MARTINS, brasileira, 

costureira, inscrita no CFP nº 297.776.902-15, no contrato 

nº 017/2020/SEMUSA/PMC; 

 

 Sra. MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA CABRAL LOBO, 

brasileira, costureira, inscrita no CFP nº 598.403.902-87, no 

contrato nº 018/2020/SEMUSA/PMC; 
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 Sra. MAYARA NATIVIDADE RODRIGUES, brasileira, 

costureira, inscrita no CFP nº 022.450.842-33, no contrato 

nº 019/2020/SEMUSA/PMC; 

 

 Sra. MARIA BATISTA DO VALE SARAIVA, brasileira, 

costureira, inscrita no CFP nº 102.320.872-53, no contrato 

nº 020/2020/SEMUSA/PMC; 

 

 Sra. MARCIA TAVARES DE VASCONCELOS, brasileira, 

costureira, inscrita no CFP nº 926.480.882-53, no contrato 

nº 021/2020/SEMUSA/PMC; 

 

 Sra. ANTONIA MAIA MENDES, brasileira, costureira, 

inscrita no CFP nº 645.085.952-00, no contrato nº 

022/2020/SEMUSA/PMC; 

 

 Sra. NAIANA CAMPOS DE SOUSA, brasileira, costureira, 

inscrita no CFP nº 016.374.672-90, no contrato nº 

023/2020/SEMUSA/PMC; 

 

 Sra. CARMEM FURTADO DE QUEIROZ, brasileira, 

costureira, inscrita no CFP nº 210.637.372-49, no contrato 

nº 024/2020/SEMUSA/PMC; 

 

 Sra. MARIANE DE NAZARÉ BRITO DE LIMA, brasileira, 

costureira, inscrita no CFP nº 014.829.212-78, no contrato 

nº 024/2020/SEMUSA/PMC; 

 

Ficando acordado o valor global de cada contrato em R$ 

4.044,04 (quatro mil e quarenta e quatro reais e quatro centavos), onde cada 
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contratado receberá o valor de R$ 1,82 (hum real e oitenta e dois centavos) por 

cada mascara confeccionada, sendo o total de mascaras que podem serem 

feitas é de 2222 unidades (duas mil duzentos e vinte e duas). 

 

1. PARECER  

Sob o ponto de vista técnico, a justificativa apresentada não 

deixa dúvidas sobre a necessidade da contratação. Portanto não há objeção 

deste Controle Interno para tal 

É imperioso ressaltar que as informações acostada aos autos 

são de inteira responsabilidade e veracidade da Secretaria Municipal de 

Administração, que tem competência técnica para tal, do Controle Interno, de 

acordo com a Lei Municipal Lei nº 1886, de 28 de março de 2005 a função da 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial da administração 

pública municipal.  

É nosso parecer salvo melhor entendimento.  

 
Curuçá-Pa, 11 de maio de 2020.  

  
 
 

   
______________________________________ 
CARLOS EDUARDO FORMIGOSA PINHEIRO 

Controlador Interno Municipal – Portaria 026/2017-GP 
OAB/PA: 18.559 
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