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Art. 1o - Des ignar
488.801.912-68, Para
contratado.

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DES IGNÀÇÃO DE

o (a) servidor (a) ANTONIO

acomPanhar e fiscal izar

EI SCÀL DE CONTRÀTO

Designa servi-dor p-ara aconpanhat e

fiscá7izar a execüÇão deste contrato'

Contrato n" - 20200L29
*"i.-rt"""tso Íto ' PREGÀo N' 018/2020-PP

\ .)bjêto contratual: aquisiçao de materiais e1étricos

-suprir a demanda dt 
^;:t;;;"'doria de rluminação Púbrica

ltaituba-PA.
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atribuiÇões Iegars,
21 de iunho de 1993, 

^ã-ã--cefeutlt-'-"-'9; ConErato entre a(o)PREEEITURA

MUNTcTPAL DE rtnrtúâe,' como coNt-naraNis e J L ERETRE ETRELT cÔmo

CONTRATADA.

RESOLVE:

DA SILVA FILHO
a execuÇão do

díversos Para
do MuniciPio de

CPF n"
obj eto
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Estado do Parâ
Governo MuniciPal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL OE ITAITUBA

refativas aos serviÇos prestados e,/ou aos materiais fornecidos' antes do

encaminhamento ao Einanceiro para pagamento'

ao servidor designado e publique-se.

de sua pubf icaÇão .entra em vigor na data

disposições ntrário.

PA, 16 de Abrif de 2020

Art, 3" - Dê-se ciência

A!t. 40 - Esta Portaria

Àrt. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.
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