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PARECER FINAL DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO 
 
O Sr. Roberto Barbosa da Silva, diretor de departamento, responsável pelo Controle 
Interno da Câmara Municipal, no Município de Rondon do Pará, nomeado nos termos da 
portaria nº005/2006, declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado do Pará, nos termos do §1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO Nº. 
11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014, que analisou e acompanhou integralmente o 
Processo n.º 013/2017, referente ao Processo Licitatória de Modalidade Carta Convite nº 
004/2017, tendo por objeto, a contratação da empresa especializada em serviços de 
publicidade, com o desinteresses das empresas em participar do Certame, o Presidente 
da Comissão de licitação o Senhor Edvaldo Rodrigues Cardoso Junior, por não ter obtido 
o número mínimo de 3 (três) participantes, previsto no § 3º do artigo 22 da lei 8666/93.   
Reconvindou as empresas por três vezes de acordo estabelece a lei, mesmo assim só 
compareceu uma empresa interessada em participar do certame a empresa MIDIA SEVEN 
COMUNICAÇÃO EIRELI – ME, CNPJ sob o nº 12.240.044/0001-78, com o desinteresses das 
demais empresas convidadas, o Presidente da C.L. deu o prosseguimento com a empresa 
interessada e vencedora do Certame. E foi Celebrado o Contrato nº 005/2017, com a 
Câmara municipal de Rondon do Pará.  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 finalizado. 
 
Cabe a esta Corte de Contas o julgamento final. 
 

E o Parecer da Comissão. Sala do Controle Interno da Câmara Municipal            

Rondon do Pará - PA, 30 de maio de 2017. 

 
 

__________________________________ 
ROBERTO BARBOSA DA SILVA 

Assinatura 
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