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PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO AO PROCESSO  

DE SUPRESSÃO 

 

 
Na qualidade de responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Breu Branco 

– Pará, nomeado sob portaria 134/2021-GP, que analisou integralmente o Processo 

concernente à minuta do Primeiro Termo Aditivo de supressão de quantitativos de serviços e 

valor do Contrato Administrativo nº 002/2021-CMBB, celebrado com a empresa GP 

ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ Nº 18.992.419/0001-32, oriundo da  

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2021-CMBB, PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 20210501-4, que tem como objeto a Contratação de empresa para 

implantação, treinamento, suporte técnico e cessão de uso de sistemas administrativos 

para gestão pública da Câmara Municipal de Breu Branco- PA, ratificado em 15/01/2021, 

em conformidade com o previsto no art. 74 da Constituição Federal, que estabelece as 

finalidades do sistema de Controle Interno e demais normas que regulam as atribuições 

do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e 

concomitante dos atos de gestão, visando assim orientar o Administrador Público. 

Após análise minuciosa do processo acima referendado, o Controle Interno da Câmara 

Municipal de Breu Branco – Pará, no uso de suas atribuições, passa a opinar. 

I. DA MODALIDADE ADOTADA: 

 
A metodologia adotada no processo cumpre os requistos legais, como tange o 

parecer juridico: “Dessume-se da legislação acima reproduzida, especialmente 

do §1º, do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, que a dimensão do objeto contratual 

poderá ser ampliada ou reduzida, desde que o acréscimo ou a supressão, em 

valor, não ultrapasse, 25% (vinte e cinco por cento) do preço inicial atualizado 

do contrato, de acordo com o estabelece o diploma supramencionado para 

serviços’. Compreendendo a legitimidade e continuidade do processo. 

 

II. DA ANÁLISE PROCEDIMENTAL: 

 

O processo de supressão esta acompanhado de todos os documentos necessários, 

em especial este perecer, a justificativa e o parecer jurídico, estando todos dentro 

nas normas exigidas. 
 

III. DO PARECER: 

 
Em face ao exposto, com base nas regras insculpidas pela Lei n. º 8.666/93 e 

demais instrumentos legais correlatos. E, declara ainda, que o Processo de 

Supressão de Valor se encontra revestido de todas as formalidades legais, em 

suas fases, estando apto  a gerar despesas para a municipalidade. 
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Salvo melhor juízo, o Controle Interno entende que o Processo Licitatório, 

supramencionado encontra-se em ordem, podendo a administração pública dar 

sequência a realização e execução das referidas despesas e, por fim, DECLARA 

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 providências de alçada. 

 

 
Breu Branco – PA, 30 de junho de 2021 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Cesar Alves Lemos 

Controlador Interno 

PORT 134/2021-GP 
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