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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 integralmente o Processo n.º 
0012/2017, referente ao Processo Licitatória de Modalidade Pregão Presencial, tendo por 
objeto a Aquisição Combustível, para a necessidade de abastecer os veículos da Câmara 
Municipal, diante do acompanhamento no processo, foi dada  real   Publicidade do  Edital, 
e só compareceu  uma empresa interessada em participar, devidamente com todas as 
documentação exigida pelo o Pregoeiro o Senhor Edvaldo Rodrigue Cardoso Junior, a  
empresa Posto e Hotel  São Francisco  LTDA.,  o pregoeiro deu o prosseguimento no 
certame licitatório com as formalidade legais. Entendo que  houve o manifesto  
desinteresse  das empresas em  participar do Certame, a empresa ganhadora do  Pregão 
Presencial,  foi  celebrado o Contrato Administrativo 2017/001, com a empresa  Posto e 
Hotel São Francisco LTDA., sediada na cidade de Rondon do Pará–PA, na  Avenida 
Marechal Rondon, nº 1299, centro,  inscrita no CNPJ sob o nº 05.726.120/0001-94, 
representada neste ato pelo  o senhor ADALBERTO ALVES  CAVALCANTE,  portador do CPF 
nº 165.947.102-34, e da CI nº 054.0301 – SSP-PA, domiciliado e residente na cidade de 
Rondon do Pará, denominada e simplesmente contratada. 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, 17 de Março de 2017. 

 
 
 
 

__________________________________ 
ROBERTO BARBOSA DA SILVA 

Assinatura 
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