
REPÚBLICA FEDERATIVA D-O BRASIL

ESTADO DO PARA

PREF EITU RA MUN ICI PAL D E-.I-TAI.T_U BA

colrno-Góõnll oE coNÍRotE INTERNo ' ccl

GAB I CCI I IO2OPARECER DO CONTROLE INTERNo'

l) roces so: Pregão Presenciat 008/2020

lntere: sado: MunicíPio de Itaituba;

Autorirlade Responsável: Valmir Climaco de Aguiar;

(.ontra;ado: J J S DE SOUSA

Àssunt'l: Termo Aditivo de Realinhamento ao contrato n" 0090/2020'

. Em an. lise:

. t)edidc de Reequilíbrio;

DemoIr strativo de valores;

Notas trscais anteriores e posteriores do mesmo distribuidor;

i;"frr,;*:[".filro,"rro nn os34lzozoda secretaria Municipal de Administração;

Solicitação e fustificativas da empresa;

ol.rrr.",rtá" obrigatória demonstrando a alteração de custo;

;;;";., 1r.ídl.o com opinião favorável ao procedimento'

?""ill';" é baseada nos termos do Artigo 65' inciso ll' da Lei Federal nq 8 666193'

Com o realinhamento financeiro o item n" OTOSOO - Came bovina com osso' licitada

eom valor unitário de R$: 15'50 (quinze reais e cinquenta centavos)' sofreu um aumento

tle 25,110650/0, passando u 
"t 

o'a'"no*inaclor de R$: 19'50 (dezenove reais e cinquenta

' 
cirtal t 'i ):

o item no 010901 - Came moída' licitada com o valor unitatio de R$: 14'50 (quatorze

rcais e cinquenta centavosl' s-oÉeu um aument o de 27 '58630/o' 
passando a ter o

,.l..no, ludor d. RS: 18,50 (dezoito reais e cinquenta centavos:

Came bovina pura. licitada com o valor unitário de R$: 23'00 (vinte e

um aumento de !7 ,3974o/o, passando a ter o denominador de R$:O ltem no 010903-

rrês relis). sofreu

17"00 (\ inte e sete reais)'

Conclusão
ão acostodo oos autos do Processo que sao

i\ análi:e dos fa
rte intei "a resPonsabilidade

tus se deu com base em documentaç

e veracidade da Secreta ría M tc 1pol de AdministraÇão;
er jurídíco, oPino Pela

Face a(, ex7osto, e, aind'a con
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râu jo Lima
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