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Parecer Final de Regularidade do Controle Interno nº 012/2018 

 

O Sr. BENEDITO FERREIRA SILVA, brasileiro, vivente união estável, portador 

do RG: 3156491 SSP/PA, inscrito sob CPF: 642.930.092-72, residente e 

domiciliado nesta cidade responsável pelo Controle Interno da Câmara 

Municipal de Paragominas, nomeado nos termos da Portaria 060/2009, 

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 001/2018 - CMP, referente ao Pregão Presencial NPP 

001/2018 - CMP, tendo por objeto a Contratação de Empresa especializada 

em prestação de serviço de Link dedicado de até 10 MBS de acesso à 

internet para atender as demandas da Câmara Municipal de Paragominas no 

período de março a dezembro do exercício financeiro de 2018, celebrado com 

a CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS, com base no parecer jurídico 

exarado no dia 02 de março do corrente ano apresentado nos autos, com base 

nos termos das Leis Federais 10.520/2002 e 8666/1993 e suas alterações e 

demais normas, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000 e demais 

instrumentos legais correlatos, pelo que declara, ainda, que o referido processo 

se encontra: 

  
Não havendo recursos interpostos, não tendo sido constatado qualquer falha 

legal que possa ocasionar a nulidade do processo, recomendo que sejam 

saneadas todas as falhas formais elencadas no item 3 do Parecer do Assessor 

Jurídico desta Câmara exarado na data supramencionada, especialmente, a 

justificativa expressa, que possa embasar o ACEITE do Pregoeiro do valor 

acima do preço médio cotado durante a fase interna do processo. E com o 

PARECER FAVORÁVEL DO ASSESSOR JURÍDICO, seja encaminhado para 

autoridade superior HOMOLOGAR o certame e determinar as providências 
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legais e necessárias para contratação e execução do objeto referente ao 

PREGÃO PRESENCIAL - N PP 001/2018-CMP.  

 

É o Parecer, salvo melhor juízo.  

        

Paragominas - PA, 05 de março de 2018.  

 

    

                                                       

 

_________________________________________ 

BENEDITO FERREIRA SILVA  

Controlador Interno 
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