
REPÚBLICA FEDERAIIVA DO BRASIL

ESIADO DO PARÁ

PREFEITU RA MUNICIPA L DE ITAITUBA

CONTROTADORIA DE CONÍROIE INTERNO . CCI

GAB CCI/2019 - Parecer do Controle lnterno.

Licitaç, ro: Inexigibilidade ne 2306/2O77 -Lei8.666/93

ConrraLada: IMP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

lnteres sado: Município de Itaituba - Fundo Municipal de Saúde'

Autori( iade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Yamax Prado custódio

Assunto: Alteração contratual;

Base lcgal: Art.57, inciso II, e § 2q da Lei ne 8.666/93 e previsão em contrato'

objeto. contratação de empresa especializada na prestação de serviço médico

eontinLiado na especialização em urologia para atender as necessidades do Fundo

N4 unici iral de Saúde.

Ern an. Llise:

Quinto Termo Aditivo ao contrato n' 45612017;

lustificativas;

Consta rn no processo:
Oficio tia Secretaria Municipal de Saúde;

lu stific.rtivas;
Termo de ciência e concordância da empresa;
Parecer jurídico favorável a possibilidade de prorrogação do prazo;

Dos atls:
o Fun(lo Ir,tunicipal de Saúde apresentou iustificativas da necessidade em prorrogar

o praz,) de vigência, mantendo assim a continuação dos serviços prestados pela

contratada a população do Município de ltaituba;
Â empt esa manifestou interesse em continuar a prestação de serviços sem requerer
í- orreç.]o do valor.

(lonclusão:

Nào hr,rlve qualquer alteração no valor ou no conteúdo do obieto;
Iiica pr orrogado a vigência do contrato n" 456120L7 até30/06/2020;
As den,ais cláusulas contratuais permanecem inalteraclas.

A onált;e dos fatos se deu com base em documentação acostodI aos outos do Processo

tle tertno aditivo encaminhado a esto controladorio de controle Interno que ent

conjnnto com o Parecer lurídico se manifesto de formo Jàvorável ct prorrollctçoo,

respeit,tndo os pr0zos permitidos
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