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CONTROLADOR INTERNO 
PARECER DE REGULARIDADE Nº 036/2018 

 
 

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 Geral da Câmara Municipal 

de Paragominas, nomeado nos termos da Portaria 059/2017, de 01 de junho de 

2017, 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/PA de 25 de fevereiro de 2014, que analisou integralmente o 

Processo Administrativo N°. 005/2018-CMP, referente ao PREGÃO 

PRESENCIAL Nº PP 003/2018 – CMP, tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto 

é a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de locação 

de impressoras multifuncionais para atender as necessidades do departamento 

financeiro, departamento legislativo, departamento de licitação e gabinetes dos 

vereadores da Câmara Municipal de Paragominas/PA, durante o exercício do 

ano de 2018, no valor global de R$ 12.786,64 (doze mil setecentos e oitenta e 

seis reais e sessenta e quatro centavos), com base no parecer jurídico exarado 

no dia 07 de maio do corrente ano apresentado nos autos, 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:  

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

para a municipalidade, conforme impropriedades ou ilegalidades enumeradas 

no parecer do Assessor jurídico supramencionado. Ressalto que dentre as 

recomendações elencadas pelo jurídico:  

1 - A juntada de cópia do Termo de Referência devidamente assinado, no 

Anexo I do Edital;  

2. A RETIFICAÇÃO da ATA DE SESSÃO, para que conste a abertura do 

envelope de habilitação e o julgamento da habilitação, por ser imperativo legal; 

3. A desconsideração da Declaração feita pela empresa de contabilidade 

Contart Consultoria Contábil Fiscal e Trabalhista Eireli, por ser baseada em Lei 

revogada, a saber: Lei Federal 9.317/96, revogada pela Lei Complementar nº 
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123, de 14 de Dezembro de 2006. Desta forma, que seja exigido da empresa 

vencedora a apresentação do Balanço Patrimonial ou a comprovação de 

faturamento anual inferior a R$-36.000,00 (trinta e seis mil reais), para 

efetivação da contratação. 

Destaco que somente o item 3 não foi elucidado integralmente, haja vista que a 

declaração foi desconsiderada, mas a empresa ainda não apresentou Balanço 

Patrimonial ou a comprovação de faturamento anual inferior a R$ 36.000,00 

(trinta e seis mil reais), para efetivação da contratação. 

 

Ante os expostos, pelo que restou comprovado após análise detida dos autos, 

este Controlador Interno OPINA PELO PROSSEGUIMENTO do certame e sua 

homologação, SOMENTE, depois de atendida as RECOMENDAÇÕES feitas 

ao norte pelo Assessor Jurídico. 

 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

 

Paragominas/PA, 15 de maio de 2018.  

 
 
 
 
 

Benedito Ferreira Silva 
Controlador Interno 
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