
Portaria no

Estado do Pará
Governo Municipal de ltaitu ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DESIGNAÇÀO DE EISCAÍ. DE CONTRJATO

e

Contrato n". 20200091
Ref. Processo Ílo. PREGÃO N' 008/2020-PP
Objeto Contratual: Aquisição de gêneros alimenticios para suprir a

demanda do Municipio de Itaituba-PA'

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, Prêfeito Municipal' no uso de suas

atribuições legais, considerando o disposto no art' 67 da Lei 8'666' de

ir ae junno dâ L993, e a celebração de Contrato entre a (o)PREFEITURA

MUNICIPÂL DE ]TAITUBA, çOMO CONTRATANTE C ROSINEIDE DOS SANTOS COMERCIO

- ME COMO CONTRATADA.

RESOLVE:

Àtt. 1o - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO

488.801 .912-68, para acompanhar e fiscalizar
contratado.
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encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Art. 3" - Dê-se ciência ao servídor designado e publique-se.

À!t. 4o - Esta Portâria ênt.ra em vigor na data de sua publicação'

Art. 5" - Revogam-sê as

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.
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