
                                                 

 
 
 
  
 
 

PORTARIA  Nº 645/2017 
Em 13 de julho de 2017 

 
Revoga Portarias que designa o Servidor 
Tiago Ávila de Souza para atuar como 
Fiscal De Contrato Administrativo. 
 

    Daniel Pereira de Almeida, Prefeito Municipal de Butiá, no uso de suas atribuições legais, 
  
  R E S O L V E: 
 
  Revogar as Portarias que designa Servidor Tiago Ávila de Souza para atuar como Fiscal 
de Contrato Administrativo, a partir de 23 de junho de 2017, conforme relação abaixo. 
 
- Portaria nº 0402/2017, de 04 de maio de 2017, decorrente do pregão Eletrônico nº 05/2017;  
- Portaria n°0532/2017, de 31 de maio de 2017; decorrente da  Dispensa de licitação nº 06/2017; 
- Portaria n°0533/2017, de 05 de junho de 2017; decorrente do pregão Eletrônico nº 07/2016; 
- Portaria n°0534/2017, de 05 de junho de 2017; decorrente do pregão Eletrônico nº 07/2016; 
- Portaria n°0535/2017, de 05 de junho de 2017; decorrente do pregão Eletrônico nº 07/2016; 
- Portaria n°0536/2017, de 05 de junho de 2017; decorrente do pregão Eletrônico nº 07/2016; 
- Portaria n°0537/2017, de 05 de junho de 2017; decorrente do pregão Eletrônico nº 07/2016; 
- Portaria n°0538/2017, de 05 de junho de 2017; decorrente do pregão Eletrônico nº 07/2016; 
- Portaria n°0539/2017, de 05 de junho de 2017; decorrente do pregão Eletrônico nº 07/2016; 
- Portaria n°0540/2017, de 05 de junho de 2017; decorrente do pregão Eletrônico nº 07/2016; 
- Portaria n°0541/2017, de 05 de junho de 2017; decorrente do pregão Eletrônico nº 07/2016; 
- Portaria n°0542/2017, de 05 de junho de 2017; decorrente do pregão Eletrônico nº 07/2016; 
- Portaria n°0543/2017, de 05 de junho de 2017; decorrente do pregão Eletrônico nº 07/2016; 
- Portaria n°0544/2017, de 05 de junho de 2017; decorrente do pregão Eletrônico nº 07/2016; 
- Portaria n°0545/2017, de 05 de junho de 2017; decorrente do pregão Eletrônico nº 07/2016; 
- Portaria n°0546/2017, de 05 de junho de 2017; decorrente do pregão Eletrônico nº 07/2016; 
- Portaria n°0547/2017, de 05 de junho de 2017; decorrente do pregão Eletrônico nº 07/2016; 
- Portaria n°0548/2017, de 05 de junho de 2017; decorrente do pregão Eletrônico nº 07/2016; 
- Portaria n°0549/2017, de 05 de junho de 2017; decorrente do pregão Eletrônico nº 07/2016; 
- Portaria n°0550/2017, de 05 de junho de 2017; decorrente do pregão Eletrônico nº 07/2016; 
- Portaria n°0551/2017, de 05 de junho de 2017; decorrente do pregão Eletrônico nº 07/2016; 
- Portaria n°0552/2017, de 05 de junho de 2017; decorrente do pregão Eletrônico nº 01/2017; 
- Portaria n°0553/2017, de 05 de junho de 2017; decorrente do pregão Eletrônico nº 01/2017; 
- Portaria n°0554/2017, de 05 de junho de 2017; decorrente do pregão Eletrônico nº 01/2017; 
- Portaria n°0555/2017, de 05 de junho de 2017; decorrente do pregão Eletrônico nº 01/2017; 
- Portaria n°0556/2017, de 05 de junho de 2017; decorrente do pregão Eletrônico nº 24/2016; 
- Portaria n°0557/2017, de 05 de junho de 2017; decorrente do pregão Eletrônico nº 09/2017; 
 
 
                     GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
                                     Em, 13 de julho de 2017.  
 
       
 
                                DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA  
                                                      Prefeito Municipal  
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em, 13 de julho de 2017.  
 
 
         EDSON DA SILVA LEAL 
Secretário Municipal de Administração 


