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Mesa. e encaminhar ao Coordenador da Comissão Especial Eleitoral,

devendo os mesmo encarninha juntamente com a ata de volação, a

urna coú o lacre sendo este rubricado Í,elos membros da mesa de

votação e os quaÍIdo e tiver fiscais também assinados por este§ para o

local onde acontecerá a apuÍaçeo dos votos;

A Comissão EspecialEleitoral, de posse das atas de volaçào e as umas

instalarâ âs mesas de apuração devidamente nomeadas poÍ edital da

Comissâo Especial Eleitorsl e esta devendo contar com 03 (três)

escrutinadorei pam a apuraçilo sendo 0l (um) sendo presidente e

outros 02 (dois) escrutinadore§ secreúrios e 0l (um) apoio SeÍão

criadas 04 (quatro) de mesas apumdoms levando em coÍrsideração ao

número de umas utilizadas durante o pleito eleitoral.

Os candidatos poderão fiscalizar ou indicar 0l (um) Íiscal titulaÍ e 0l
(um) fiscal suplente para o acompanhamento do processo de apuração'

Será permitidà a entrada de 0t (uma) pessoa por c6ndidalo;

Apos apuração da seçâo pela mesa apuradora' a mesma.deveÍá

precnchir o boletim de aPuÍação da uma a qual passará a coordenaçâo

àr." uu" 
".,u 

oorru 
"ontabilizar 

os volos de cada candidato;

b noine do fiscal titular e do Ílscal suplente deverá ser indicado à

Comissão Especiâl Eleitoral com sntec'edência mhima de 48

íuuarenta e oità) horas antes do dia da votação (dia 04/10/2019);

Em ses.uiJc a Comissào Especial Eleitoral, aÍixará! no local onde

ocorre;a apuraçào llnal. o resultado da conlagem final dos voros

O processo de apuração oconená sob supervisão do CMDCA e do

Ministério Público.
O resultado finâl da eleição deverá ser publicado olicialmenie no

oia.ià on"iot da FAMÉP' e aÍixado no mural da Prefeitura

úunicioal. da Câmara de vereadores' na sede do Conselho Tutelar' do

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

,Cúoca.t " doi Centros de Referência de Assistência Social

iã'nÀs,. ô.nuo. a" Refeíência Especializados de Assistência Social

iãnre§t. pouo. de Saúde e Escolas dâ Rede Pública Municipal'

àbrindo prazo para interposição de recursos, coniorme ilem 15 2 desle

F.ditâl-

Os 05 (cinco) pÍimeiros cândidatos mais votados serão considerados

eleiros e serão nomeados e empossado§ como membros do Conselho

Tutelar titulares, Íicando todos os seguintes, observada a ordem

decrescente de votâçâo, como suplentes.

Publique-se

Encaminhcs€ cópias so Ministério Público, e demris locâis

lrituia (Pâ),30 de setembro de 2019

MARIÀ AMÉLIA OLTVEIRA SILVA
p.".ia-tu ao Conselho Municipal do§ Dircitos da Criança e do

Adolescente
Publicado Por:

Marianne Souza da Silva
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ESTADO DO PrRÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITTJBA

FtiNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊn-CIA SOCIAL DE
ITÀITTIBA

ÀDITlvo DE coNTRATo

" TERI DI'I'tV PR OGA EP DO

CONTRAT o N" 201 80320 - PRO(]ESSO I,ICITAT oN'
082/20 18. PP

I'EttMO ADITIVO N" 02 DO CONTRATO N" 2OI8O32O DE

i:ilxrnar.rcÃo DE EMPRESA PARA AQUlslÇÃo DE

inr,rs rr-rr'eúnus QUE ENTRE sl FAZEM o FUNDo

irrilircrpa,l DE AsstsrÊNclA soclAl- E A EMPRESA R M

TAGLIEBER EIRELI - ME.

Pelo oresente lnstrumenlo de Conlralo, de um lado O FUNDO

liiiriicrp* DE AsslsrÊNCIA soclAl, pessoa juridica de

rtireito oúblico inlemo. inscrito no CNPJ no lÔ 775 431i0001-59' com

iede i'Arenida Transamazónica. n" 583, Baino Bela Visla' CEP'

68.280-230. na cidade de ltaíub4 Estado do Pará, neste ato

legalmente representada por sua Secretária Municipal de Assistência

SociâI, Exma. Sra. Solange MoÍeir{ de Aguiar, brasileira, casad4

portadora da carteira de identidade n'3019563 PC-PA e do Cl'F í'
484.140.372-04. domiciliada c residente neste rnunicipio, doravantc

denominada CON] RA.TAr\-TE nos usos de suas atribuições legais e,

de outro a empresa R M TAGLIEBER EIRELI'ME, já devidamcnte

qualificada anteriormente, doravante denominada CONTRATADA,

risolvem aditar o presente Contrato, consubstanciado nas seguintes

cláusulas e condiçõcs seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O Dresenle Termo Aditira objeti\a a proÍogaçâo da vigência do

Contrato acima citado, que versa sobre a _Aquisição de umas

lunerárias".

CLÁUSULA SECUNDA - DO PRAZO DE VICÊNCIA

Pelo oresente Termo Aditi\o fica prorrogado o prazo de rigência do

CoNiRATo âcima cilado, tendo sua duraçâo 
^té 

!Y!92!!2

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CLÁUSULAS ÍNALTERADAS

As demais cláusulas do conffato pennânecem inalteradas a que se

referc o pÍesente TeÍmo Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA- DISPOSIÇÔES FINAIS

As paÍtes elegem o foro da cidade de ttaituba'/PA para dirimir toda e

qüalquer questão oriunda do presente instrumento'

E- DOr assiln estalem iustas e conlratadas. as partes' por seus

reDresenl0nles legais, assinam o presenle Termo Adilivo no 02' cm 03

(t;s) vias de igual teor e forma para um só ejuridico efeito, perânte as

teíemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes'

Itaituba-PA, 19 de Setembro de 2019

SOLANCE MOREIRÁ DE AGUUR
Secretária Municipal de Assistência Sociâl

Contratante

R M Taglieber EIRELI - ME
REGINA MARIÁ TAGLIEBER
Representante Legal

Contrâtâda
Publicsdo Porl

Cleane da Silva Santos

Código Identiíicador: F6D7C0l A

MUNICÍPIO DE ITAITUBA
ADITIVO DE CONTRATO

I' TERÀ4O ADITIVO DE PRORROGAçÂO DE PRÁZO DE

EXECUÇÃO 
^O 

CONTRATO ADMINISTRATM N'20180336
_ TOMÁDA DE PREÇOS N" OI4/20T8 - TP, COMO ABAIXO

DECLARA:

Pelo oresente Termo aditivo, o MUNICiPIO DE ITAITUBA. pessoa

l*iai.u a" direito público interno inscrito no CNPJ n"

ôs.tfs.l:o.ooot-lr, com sede à Ar. Dr. Hugo de l\4endonça' ín'
àui.. gou Esperança, (Paço Municipal), Municipio de ltaituba'

ÉsiuJo Ao pa,a, neste ato legalmente repÍesentado por seu prefeito

rnuni"iouf. E^*o Sr. \ slmir Climâco de 
^guisr' 

brasileiro' §asado'

'"*aá, a" carleira dc idcnridade n" 45Ô92?3-SSP-PA e do CPF n"

itt.ooo.gsz-oa, domiciliado e residenle neslc municipio' dora\ânle

áá,à.t""ao óorruruvrt e wr ENGENAHRIA &
côx§wronu LTDA - ME, inscrita no CNPJ n"

ii.ilz.lzl tooot -oo, estabelecida na Trav. Treze de Maio' no 1193'

Bela Vi§ta, ltaituba-PA, neste âto rcpresentada Pelo Sr' Jeison

Wendell de Ar8úio Souse, com poderes pâÍa representar â empresâ

nos termos do contrato social' doravânte denominada simplesmente

êóxrn rr:loa, resolvem aditar o presonte Contrato, sujeitândo-se

wurv.diariomunicipal.com.br/tàmep
l-l
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