
REPU BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESIADO DO PARÀ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÍUBA
CONTROTADORIA DE CONTROTE INTERNO . CCI

;AB CCI /2020 - Parecer do Controle Interno.
l.rcitaç rn: Pregão Presencial nq 033/2018 - Lei 8.666 /93
(.ontr;r ada: VIA BRASIL & TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 04.759.915/0001-36
Intere: sado: Município de Itaituba - Secretaria Municipal de Assistência Social

Autori, rade Responsável pela assinatura: Solange Moreira de Aguiar;

Assunt,): Alteração contratual;
r'IIr( r.litivo .1ú coÍrti:rtü erdtniuistt.rIivLr I" 01()!/20111,

objeto Contratação de agenciamento de passagens aéreas em âmbito nacional para

ru tenrk' i as demandas do Município de ltaituba.

I'lm an.rlise:

Scgunr o Termo aditivo de Prorrogação da Vigência contratual;

Irrstifit ttivas;

(.onsta n no processo:
t )licio , a Secretaria Municipal de Assistência Social apresentando iustificativas para
,r pron L)gação do prazo.
'lcrrno Lle ciência e concordância da empresa manifestando interesse em continuar
os ser\ 1ços sem correção do valor.
l'arece ' jurídico com observância dos requisitos legais acolhe as justificativas

.rprest rtadas e favorece a possibilidade de prorrogação do prazo para a data

solicitl cla;

l)os at( )s:

Não hr,uve qualquer alteração no valor ou no conteúdo do objeto;
Fica prorrogada a Vigência do contrato n" 01.99 /2018 mantendo-se o valor da

111n[11r ação originária de 25 de abril de 20'J.9 até 24 de abril de 202O;

Âs den ais cláusulas contratuais permanecem inalteradas

(.rrncltr ;ão:
'1 on(tlt;e dos fatos se deu com base ent documentação ocostada arss outos do Processo

rla tert n aditivo encominhado o esta Controladoria de Controle lnterno que em

i onjun o com o Parecer Jurídíco se manifesto de forma fovorável a prorrogoÇão.

(.r r n lrol c lnterno
Alex Robcrto de Ar-aújo Linta

Decreto 060 2077

Alex Roberto de A, Üno
Controlâdoriâ de Cgntíole

lnteíno
Decroto Mun. I 006012017
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