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Estado do Pará
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o (a) servidor (a) ANTONIO

atompanhar e fiscarízar
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DA SILVA FILHO
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diversos Para
c1o MunicíPio de

DESIGNÀÇÃO DE EI SCAI.' DE CONTBÀTO
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contrato n" ' 20200L32
;:;.-;;;";'so no' PREGÃo N" 018/2020-PP
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Yró.i. a demanda dt t:'t;d";;orla de rLuminaÇão Púbrica

Itaituba-PA' 8

o (a) sI (3)Yoryll. :"'§:3rjj,jt#T'"r:";'"t"?'.""':1"''"t'oJ'""1""u.?Zgl-9?atribuiÇões Iegars'
21 de iunho de 1993' 
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Dê-se ciência

Esla Portaria

Revog am- s e AS di-sPosrçoe"

fornecidos ' antes do

^^ oêrvidor designado e publique-se '

a data de sua cação.
enlra em vigo

co nt o

Registre-se '

Publique-se '

CumPra-se '
PA, 16 de Abril de 2020
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