
Parecer 01/2022 – Conselho Fiscal 

 

O Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos 
Municipais de Santos – IPREVSANTOS, durante os meses de novembro de 2021 a fevereiro 
2022, analisou os seguintes relatórios e documentos encaminhados pelo Instituto: 
 
1) Copias dos seguintes Contratos: 

 Contrato nº 013/21 – BANCO DO BRASIL (Folha de Pagamento); 

 Contrato nº 014/21 – CORREIOS; 

 Contrato nº 015/21 – BANCO DO BRASIL (Serviços Fiduciários); 

 Contrato nº 016/21 – ATLANTIC (Aditivo); 

 Contrato nº 017/21 – FW SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA; 

 Contrato nº 018/21 – CONTROLLER SERV. DE APOIO LTDA; 

 Contrato nº 019/21 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; 

 Contrato nº 020/21 – RBNA CONSULTORIA; 

 Contrato nº 021/21 – ULTRA LITORAL SERV E CONS. LTDA (Aditivo); 

 Contrato nº 022/21 – SR SERVIÇOS TERCERIZADOS (Aditivo); 
 

 
Durante a análise dos documentos e contratos o Conselho Fiscal identificou: 
 

1) Sobre os contratos, foram comparados com os existentes em 2020 e observamos o 
seguinte: 

 

 Os contratos houveram redução de valores: 
10,00% no Contrato dos Correios e 36,31% no contrato com a empresa RBNA; 

 

 O contrato com Banco do Brasil nº 015/21 ouve um acréscimo de cerca de 

106,90% e conforme esclarecimentos do Iprevsantos, refere a inclusão de 
novos serviços com o Banco. 

 

 Nos demais tiveram o reajuste pelo índice inflacionário ou não tiveram 
reajustes dos últimos meses. 

 

2) Sobre o contrato nº 013/21 do Branco do Brasil sobre pagamentos salários a 
aposentados e pensionistas, o mesmo foi solicitado esclarecimentos pelo Conselho 

Fiscal ao Instituto, pois existe o contrato com o Banco Santander em vigência e 
recentemente recebemos a informação do Iprevsantos que o Contrato nº 013/21 está 
sendo encerrado. 

 
 



 

Face ao exposto, este Conselho Fiscal delibera: 
 

1) Pela APROVAÇÃO dos contratos nº 014/21 ao nº 022/21, celebrados entre julho a 
setembro de 2021 cabendo ao Conselho de Administração e o TCE-SP as 
manifestações finais. 
 

2) Pela ABSTENÇÃO DE OPINIÃO, do Contrato nº 013/21 do Banco do Brasil 

celebrado em agosto de 2021, cabendo ao Conselho de Administração e o TCE-SP 
as manifestações finais. 

 

Motivo da Abstenção de Opinião: Contrato sendo encerrado Instituto. 
 

 
 

 
Santos, 24 de fevereiro de 2022 


