
FOLHA DE DESPACHO 16/02/2022 - 10:30:00

De:

Para:

Número do Processo:

Tipo:

Tipo do Processo:

Emitido Por:

Situação do Despacho:

Descrição: PARECER DE CONFORMIDADE CONTROLE INTERNO Nº 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2022.22.100152 PA
ASSUNTO: ADITIVO DE CONTRATO/REPACTUAÇÃO CONTRATUAL SEGUNDO TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO 002/2020/IPMB/PMB PONTES SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 
DESTINO: Gabinete da Presidente Ex.ma Presidenta do Instituto de Previdência dos Servidores 
do Município de Belém - IPMB

1- Versa o presente Parecer acerca do aditivo / repactuação de  Contrato administrativo 
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2020/IPMB/PMB PONTES SERVIÇOS E 
MANUTENÇÃO, CNPJ: 04.688.587/0001-24, referente à prestação de serviço de locação de 
veículos.

2- O processo em epígrafe foi instruído com os seguintes documentos:

Memorando N°022/2021-STS/CMP/DAFI/IPMB de 29 de dezembro 2021, considerando aditivar o  
contrato pag.01

Folha despacho STS -02;
Folhas despacho CMP, solicitando análise ao PROJUR-pág. 03;
Folha despacho PROJUR com devidas orientações pag.04,05;
Manifestação de interesse em renovação de contrato, e repactuação  do contrato -  PONTES 

SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, CNPJ: 04.688.587/0001-24- pag.06-08;
Parecer NUSP informando disponibilidade orçamentária para referida despesa no valor R$ 

20.967,24 (vinte mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte quatro centavos) pag.09;
Folhas de despacho pag.10,11;
Cópia da minuta TERMO DE RATIFICAÇÃO DE ADITIVO DE CONTRATO pag.12;
Parecer PROJUR N°052/2022-sugerindo o deferimento ao aditivo e repactuação do contrato 

pag.13-15;
Minuta do SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2020/IPMB/PMB PONTES 

SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, CNPJ: 04.688.587/0001-24, referente à prestação de serviço de 
locação de veículos. - pag.16-17;

Cópia da minuta do extrato de publicação pag.18;
Cópia da minuta fiscal contrato- pag.19;
Folha despacho Projur pag.20
Folha despacho NUTE pag.21

1. É o Relatório.

 

2. A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 74, estabelece as finalidades do Sistema de 
Controle Interno - CI, ao tempo em que a Lei nº 8.496/06, dispõe acerca da sua instituição, nessa 
Prefeitura Municipal, atribuindo ao Controle Interno, exercer as atividades de auditoria, 
fiscalização, avaliação da gestão, bem como o acompanhamento da execução orçamentária 
financeira, patrimonial, administrativa e contábil, ou qualquer ato que resulte em receita e despesa 
para o Poder Público Municipal
3. Ainda em preliminar, torna-se necessário referirmos que este CI está se manifestando no sentido 
de analisar as circunstâncias próprias de cada processo e na avaliação prévia das implicações 
legais a que está submetida este IPMB a título de orientação e assessoramento, ressaltando-se 

IPMB-UNIDADE DE SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO

IPMB-PRESIDÊNCIA

2021.48.1213083PA - SEÇAO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA

Externa

MEMORANDO INTERNO

ANDREI MATOS

ENCAMINHADO

Memo. nº 022 - STS/CMP/DAFI/IPMB.Número do Processo de Origem:

Situação do Processo: EM ANÁLISE

Processo assinado eletronicamente 844268/2022
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELÉM

Acesse: www.ipmb.belem.br/

e valide o código: 1-DSJkmDdp

Documento Assinado por: ANDREI MATOS em 16/02/2022 10:30:01



que, no caso de haver irregularidades, as mesmas serão apontadas em Auditoria Própria.
4. Assim, ressalta-se que a análise se infere apenas a despesa objeto do presente pleito, pelo que 
segue manifestação do Controle Interno.

5. No caso em análise, trata-se do aditivo / repactuação de contrato para serviços especializados 
em locação de veículo, serviço essencial as necessidade do pleno funcionamento do IPMB, por 
razões devidamente justificadas nos autos do processo;
6. Consta manifestação da Diretoria Administrativo Financeira para a contratação, bem como há 
dotação orçamentária suficiente para custear o pagamento pretendido, o que se verifica pelo 
extrato de dotação orçamentária.
7. Nesse tocante, Marçal Justen Filho afirma: Qualquer contratação que importe dispêndio de 
recursos públicos depende da previsão de recursos orçamentários. Assim se impõe em 
decorrência do princípio constitucional de que todas as despesas deverão estar previstas no 
orçamento (art. 167, incs. I e II). (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 
12ª ed., São Paulo: Dialética, 2008, p. 137).
8. Consiguinamos que no ato da contratação as certidões deverão estar  dentro do período de 
validade e vigentes, de acordo com as prescrições contidas no art. 29 da Lei nº 8.666/93.
9. O Parecer Jurídico n° 52/2022 PROJUR/IPMB, foi proferido com opinião favorável a renovação 
de contrato.
 
10. Nesta análise foram enfocados apenas aspectos legais com base nos elementos fornecidos no 
processo, não sendo considerados os critérios que levaram a Administração a tal procedimento.
11. Sendo assim, a partir dos documentos que vieram a este Controle Interno e considerando 
necessidade na contratação do objeto, e que há dotação orçamentária específica, concluo que o 
processo ESTÁ EM CONFORMIDADE com as normas vigentes, estando apto a gerar despesas 
para a municipalidade e, por fim, DECLARO estar ciente de que as informações aqui prestadas 
estarão sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de 
responsabilidade e comunicação ao Ministério Público Estadual, para as providencias de alçada.

12. É o parecer. 

                                                                             Belém, 16 de fevereiro de 2022.

              ANDREI DA ROSA MATOS
         COORDENADOR da USCI/IPMB
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