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PREFEITURA MUNI CIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INÍERNO - CCI

:AB CCI 12020 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

ro: Pregão Presencial no 009/2017 - Leí 10.520/02 Lei 8'666/93
rada: C. N4. SERVIÇOS TERRAPLANAGEM LTDA.

sado: Município de Itaituba - Secretaria Municipal de Infraestrutura.
ade Responsável pela assinatura: Walmir Climaco de Aguiar - Prefeito
,a I.

Locação de veículos e máquinas pesadas para atender a demanda do

-rio de Itaituba;
..r: Alteração contratu a l.

ogação do prazo atende aos requisitos legais e ao interesse público na

dade de continuidade no desenvolvimento das atividades;
-er Jurídico com a observância dos requisitos legais, expressa opinião
,el ao procedimento;
cia do contrato anteriormente renovada através de termo aditivo, foi

rada de 30/7L/2020 até 24/07/2O2L.
,ais cláusulas permanecem inalteradas.

se dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos
:esso que são de inteira responsa bilidade e veracidade da Secretaria
;al de I nfraestrutu ra;
o exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer
), opino pela regularidade do Termo Aditivo.
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Em ar ilise:
Sexto termo aditivo ao contrato no 25612017.
lustifi, ativas;

const, m no processo:
Memo ando no A225 /2O20 da Secretaria Municipal de Infraestrutura
encan,nhando solicitação de prorrogação para a empresa;
Justifi ativas da Secretaria Municipal de Infraestrutura;
oficio ro Olt/2020 da empresa manifestando aceitação da prorrogação do

contr. o sem alteração do valor original;
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