
 

 

 

PARECER FINAL DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO 

 

A Sra. WILZA MENDES DA SILVA inscrita no CPF/MF sob o nº 395.871.932-53, portadora 

da OAB nº 17.492/PA, residente e domiciliada à Rua Dr. Justo Chermont, nº 595, Bairro Centro, 

Município de Colares/PA, responsável pelo Controle Interno da Prefeitura Municipal de 

Colares/PA, declara para os devidos fins, junto ao Tribunal de Conta dos Municípios do Estado 

do Pará, nos termos da Resolução nº 11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014, que analisou 

integralmente o Processo referente à Adesão a Ata de registro de Preços nº 019/2021, originária 

do Pregão Eletrônico SRP Nº 019/2021, da Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas, 

objetivando a Contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e 

manutenção de um  link de acesso, síncrono, dedicado à internet, com disponibilidade 24 (vinte 

e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana, a partir de sua ativação até o término 

do contrato, mediante implantação de link de comunicação de dados de ativa a ser instalado na 

Prefeitura Municipal de Colares e demais Secretaria Municipais usando infraestrutura de Fibra 

Óptica, Via Rádio e/ou Satélite, com fornecimento dos equipamentos necessários a execução 

do serviço e suporte técnico, fundamentado pelo art. 22, do Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro 

de 2013, onde versa:  

 

 

( X ) Revestido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, 

publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para municipalidade. 

 

(     ) Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, 

publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para municipalidade, com ressalvas 

enumeradas no Parecer do Controle Interno, encaminhado em anexo. 

 

(   ) Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a gerar despesas para 

municipalidade conforme impropriedade ou ilegalidade enumeradas  no parecer do Controle 

Interno, encaminhando com anexo. Declara, por fim, estar ciente de que as informações aqui 

prestadas estão sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime 

de responsabilidade e comunicação do Ministério Público Estadual, para providências alçadas. 

Colares/PA, 23 de agosto de 2022. 

 

 

WILZA MENDES DA SILVA  

Coordenadora Geral do Controle Interno – PMC 

DEC. 001/2021 
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