
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PREFEITU RA MU NICIPA DE ITAITUBA

CONTROTÂDORIA DE CONTROTE INÍERNO - CCI

;AB CCI/2020 - Parecer do Controle Interno'

Licitaç ,o: Pregão Presencial ne 032 /2018 -Leí8666193

(lontra ada: W. DE S. MELQUIADES PUBLICIDADE - ME

lnteressado: Município de Itaituba - Secretaria Municipal de Saúde

Iiespor,sável pela assinatura do termo aditivo: Adriano de Aguiar Coutinho

^ssunt 
. ): Alteração contratual;

t)trjeto do conÍato: Contratação de agência de publicidade para execrtção de

'erviçr s cle veiculação dos atos oficiais das Secretarias' Fundos de Saúde' Assistência

Social, rducação e Município de ltaituba'

Im an.,lise:

Scgunt o Termo Aditivo ao contrato n'0189/2018;

lustifit,rtivas;
Prorrogação da Vigência do contrato até 23 de abril de 2021;

[,onsta,n no Processo:
Cópia ,,o contrato;
flficio ,1" Secretaria Municipal de Saúde apresentando iustificativas;
'i".ro a. ciência e concordância da empiesa manifestando interesse em continuar

r)s ser\ iços sem correção do valor'
pore." lu.iaico com óbservância dos requisitos legais acolhe as justificativas

Iresen:adas e favorece a possibilidade de prorrogação do prazo para a data

solicitr da;

'..oncltl ;ão:

,\ solit .ação foi encaminhada dentro do prazo previsto;

xan t-,, ,,u" qualquer alteração no valor ou no conteúdo do obieto;

Às den ais ciáusulas contratuais permanecem inalteradas

A anált ;e dos fatos se deu com base em documentação acostada oos outos do Processo

,',rii rà, 
-a"1Áíriira 

responsabílídode e veracídade da secretoría Municipal de Saúde;
'inri 

o, ,rporto, e, oinda considerando a legalidatle através do porecer jurídico' opino
',ii, 

i, ,rtãriar'di do segundo Termo Aditivo ao contrato ne 0'l'89 /20L8'

L

Él noss , parecer, salvo melhor enten dimento

d a

0ll 0 D tt'o nterno

Alex Roberto de Araú o Linla
ecreto Muric ipal 0060/2017

Alex Roberto de A. üno
Cnntroledoíra de cgnt ole

lnterno
Dê.rêto lrun x 006ü20'17
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