
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUN ICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROTE INTERNO . CCI

)AB/CCÍ/2020 PARECER DO CONTROLE INTERNO.

Proces ;o: Pregão Presencial O2l/2079
Intere: sado: Município de ltaituba;
;\utori, iade Responsável: Valmir Climaco de Aguiar;
(-ontrl.àdo: R A DEBASTIANI EIRELI -EPP

,\ssunt ): Termo Aditivo de acréscimo de 25o/o ao contrato n" 0151'/20191

Ern a n, ilise:

['rime[o Termo aditivo de acréscimo na margem de 25olo do contrato n" 0151/2019,

tendo , omo obieto a aquisição de derivados de petróleo para suprir as demandas

das Sc',rretarias, Fundos de Assistência Social, Educação, Saúde e Prefeitura clo

illunicrrrÍo de ltaituba - Pa.

Consta ü no processo:
Memorando da Secretaria Municipal de Infraestrutura;

lustifit rtivas para o aditamento;
l\4emorando de concordância da empresa;

Lírpia tro contrato com vigência até L0 de abril de 2020;
Planill r de quantitativo;
l'arece com opinião furídica favorável, baseada nos termos legais

l)os al )s;

i:ica at 'escido os itens ne'011309, 0301.2 e 030023 do contrato nq 20190155, na
n)arge,,) aproximada de 25o/o, de acordo com a planilha acostada aos autos, nos
iL,rmo, do § 1a do Artigo 65 da Lei Federal nq 8.666/93.
() acr( ,cimo na margem aproxÍmada de 25o/o corresponde ao montante de R$:
92.15( 00 [noventa e dois mil, cento e cinquenta reais);
Devidt ao acréscimo o valor inicial do contrato no montante de R$: 368.600,00

ltrezel tos e sessenta e oito mil e seiscentos reaisJ majorou para a cifra de R$:
.160.75{),00 fquatrocentos e sessenta mil e setecentos e cinquenta reais].

Conc[tr:;ão:

tl anált ;e dos fatos se deu com base em documentação acostada oos outos do processo
L,icitqt, ,rio encom
tto pro edintento.

inhodo a esta Controladori totttos de formo favorável
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