
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

Assunto: Solicitação do 3" Aditivo
Conrraro n" 151,/2011
Locador (a): EIJZEU CÂMARGO LEME
Obleto: t ocação de imóvel onde funciona a Instituição de Acolhimento Provisória
Para Crianças e Âdolescentes - IAPCA (Abrigo Infantil), setoÍ vinculado à Secretaria
Municipal de Àssistêncie Social (SEMDÂS).

O Contrato n" 151/2017 tem como obieto a LOCÂÇÀ() l)E IMO\'}jL
ondc funciona a Instituição de Âcolhimento Pror..isório Para Crianças e

Àdolescentes - IAPCÂ (Abrigo Infantil) vinculado à Secretaria lv{unicrpal de
Âssistência Social (SEIvIDAS) o qual nccessita da prortogação do aditivo de rgual

pÍazo, ell. carâter de urgencia, a parú do dia 30 de abril de 2019, podendo ser
rescindido por ambas âs p,utes sem ônus para os dois. Ressalta-se que o imóvel
continua sendo utilizado pela Secretaria Municipal de Assistêrrcia Social -
SF],N{D,â,S.

Quanto à prorroga@o do contrato, este sc dá devido ao fato de que a

locahzaçã<» do imóvel ateflde à determinaçâo da Norma ()peracional Básica de
Rccursos }{umanos do Sistema Unico de Âssistência Social §OB-RF{/SUr\S) e

contribui pâra o atcÍrdimeoto ao público alvo, que são as crianças e adolcscentes
que necessitam dos serviços ofertados pelo CRÂS, Íro que se refere à inserção
nos progÍamas sociais, questões documentais, de lazer, encaminhamento para a
rede (SIIMSÂ/SEMED), entre outÍos.

Ressalta-se que o imóvel eflcontra-se em boas condiçõcs cstruturais,
faciütando o bem-estar dos beneficiários da Assistência Social. Desraca-se que
não houve aumento no valot do aluguel, bem como não houve despesas com
publicação, permanecendo o que outrora Êoi acordado entre o locador e o
locatário.

E, assim sendo, é de suma importancia a prorrogação do ptazo
prestados, incorporado aosupramencionado para a con

contrato iá celebrado oca

ÁSSIS tência Social de ItaitubapSecre

Decreto n" 007 /2017

\\



TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Que em acerto com o representante legal da Secretaria Municipal de

Assistência Social senhora Solange Moreira de Aguiar, concordo em manter o

valor do contrato, sem as devidas correções.

Por ser expressão da verdade e para que produza os efeitos legais,

firmo e assino o presente termo de concordância.

E GO LEME
CP o6ot549z-87

LOCADOR

Eu, ELIZEU CAMARGO LEME, brasileiro, portador do RG í335889

SSPiPA e CPF n' 2060í5492-87 residente e domiciliado no Município de ltaituba,
estado do Pará, à Avenida Manfredo Barata, N'571, Bairro Boa Esperança,

doravante denominado LOCADOR, sob o Contrato de n" r5tlzot7, formalizado
com a SECRETARTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, estou ciente que será

necessário a elaboração do 3'TERMO ADITIVO referente ao Contrato de N'

t5'rpot7, de igual prazo, podendo ser rescindido por ambas as partes, sem ônus

para os dois, já que ambas as partes manifestam interesse em continuar com a

vigência do contrato.
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