
Portaria n"

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DES IGNAÇÃO DE TISCÀI DE CONTRATO

Designa servidor Pard acomPanhar
f iscal-izar d execuÇãc deste contrato-

Contrato n". 2 018 018 4
1ef. Processo n". PREGÀO N' c29l2018-SRP

Yui.to contratual: Aquisição de peÇas de

nececidades do Municipio de Itaitulra.

RESOLVE:

À!t. 10 - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO

488.801 .912-68, para acompanhar e fiscafizar
contratado.

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREFEITO, no uso de suas
legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8'666, de

de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o)PREFEITURA

]TAlTUBA, COMO CONTRÀTANTE E LOCSERV SERV]ÇOS DE LOCAÇAO

CONTRÂTADA.
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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

encaminhamento ao Einanceiro para pagamento'

Art. 30 - Dê-se ciência ao servidor designado e

entra em vlgor na ta

pubIrque-se.

de sua publicação.A!t. 40 - Esta Portarla

Àrt. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Pubf ique- se,

Cumpra-se.

disposiçÕes m trário.

VALMIR CL
PREFEITURA MUNI

GESTOR (A)

A UBA

DE AGU]AR
DE ITAI TUBA

CONTRÀTO

PA, 23 de AbríI de 2018
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