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PARECER da CCI Nº 009/2019 
 

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 nº 005/2006, 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 
Administrativo n. º 009/2019, referente ao Processo Licitatória de modalidade carta 
convite nº 001/2019 – CMRP, do tipo da Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM, tendo por 
objeto: a AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, destinado a necessidade da Câmara 
Municipal de Rondon do Pará durante o exercício de 2019. Diante o acompanhamento 
no Processo, verifica – se que foi dada real Publicidade no Edital, disponibizando em 
mural físicos, diário oficial, no portal da transparência da Câmara Municipal site  
www.camararondon.pa.gov.br, no entanto, compareceu uma empresa interessada em 
participar do Certame . A Comissão de Controle Interno, orientou a Comissão de 
licitação que promova a repetição do convite quando não obter o número mínimo de 
03 (três) propostas válidas para realização do Certame, de acordo estabelecer o artigo 
22 § 3º e 7º da lei 8.666/93.  
 
A Comissão de Licitação acatou a orientação do Controle Interno, e repetiu o convite, e 
mesmo assim só compareceram duas empresas interessadas em participar do certame, 
o Presidente da CL, juntamente com a comissão, não obtendo o número mínimo de três 
propostas válidas. Justificou - se no processo a limitação de mercado ou desinteresse 
dos convidados em participar do Certame, e tomou a decisão em dar continuidade no 
julgamento do processo licitatório, assumindo a total reponsabilidade pela a conclusão 
do Certame. 
 
CONCLUSÃO: 
 
Diante o acompanhamento no processo administrativo 009/2019, foi verificado o 
desinteresse das empresas convidadas em participar do certame, mas que sempre 
orientou ao Presidente da Comissão de licitação que não realizasse o processo licitatório 
modalidade carta convite nº 001/2019, com número inferior a três propostas válidas, de 
acordo estabelecer no art. 22 § 3º e 7º lei 8.666/1993. De acordo o Parecer do Controle 
Interno. 
 
E nosso Parecer, salvo o melhor entendimento.  

 

      Rondon do Pará - PA, 18 de março de 2019.  
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