
Portaría no

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DES IGNÀçÀO DE FISCÀÍ, DE CONAR.ATO

Desiqna servidor Para acomPanha r
fiscalizar a execuÇãa oêstê contraüo.

RESOT,VE :
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contrato n'. 20.tiir5
\-.lef . Processo n". ?FEGÃa il' .)2:rr ':- ': :l-

lececiclai:les do !1Lli:iclo:i..r (-le ,t'iirlii':1 '

o(a)Sr(a)VALM]RCLIMÀCoDEAGUIAR,PREFEITO,nousodesuasatribuiÇôes
legais, considerando o disposto no art' 67 da Lei B'666' de 21 de junho

de-1993,eacelebraçãodeContlatoentrea(o)PREFEITURAMUNICTPALDE
ITAITUBA, COMO CONTRATANTE E CIVEPEL COMERCIAL ITAITUBA DE VEICULOS E

PEÇAS LTDA-EPP como CONTRATADA.

À!t. 1o - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO

488.801 .912-68, para acompanhar e fiscafizar
contratado.
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Estâdo do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

encaminhamento ao Einanceiro para pagamento'

A!t. 3" Dê-se ciência ao servidor d gnado e publique-se.

Alt. 40 - Esta Portarla

ârt. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publi-que-se,

Cumpra-se.

entra em v na data sua publicação.
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VALMIR CLIMAC E AGUIAR
PREFE]TURÀ MUNICI DE I TA] TUBA

GESTOR (A) DO TRATO

PA, 23 de Abril de 2018
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