
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTAOO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

TUSTIFICATTVA

Assunto: Soücitação do 4' Aditivo
Contrato n" 151/2071
Locador (a):ELIZEU CAMARGO LEME
Obleto: t ocação de imóvel onde funciona a Instituição de Acolhimento Proüsória
Para Crianças e Adolescentes - IAPCA (Abrigo Infantil), setor ünculado à Secretaria

Municipal de Assistência Social (SEMDAS).

O Contrato rf 151/2011 tem como obieto a LOCÀÇ..\O DFI IMOVFII'

onde funciona a Instituição de Acolhimento Provisódo Para Cdança^s e

Àdolescentes - IAPCÂ (Àbngo Infantil) vinculado à secretada Municipal de

Âssistência social (SEMDAS) o qual necessita da prorrogação do aditivo de rgual

ptazo, em caÍáteÍ de urgência, L Par:tk do üa 03 de março de 2020, podendo ser

iescindido por ambas as partes sem ônus para os dois. Ressa-lta-se que o imór'el

continua sàdo utilizado pela secretaria Municipal de Âssistôncia social -
SIiN{DÂS.

Quânto à prorrogação do contrato, este se dá devido ao fato de que a
locdiztçáo do imóvel atende à detetrninação da Norma Operacional Básica de

Recursos Humanos do Sistema Unico de Àssistência Social §OB-RH/SUÂS) e

contribui para o atendimento ao público alvo, que são as crianças e adolescentes

que necessitam dos sen iços ofertados pelo CRÀS, no que se tefere à inserção

nos progÍaÍnas sociais, questões documentais, de lazer, encaminhamen to paÍa a

rede (SEMSÀ/SEIVIED), entÍe outros.

Ressalta-se que o imóvel encontÍa-se em boas condições estflrturais,

facditando o bem-estar dos beneficiários da Âssistência Social. Destaca-se que

não houve aumento no valor do aluguel, bem como nâo houve despesas com
pubücação, permanecendo o que outÍora foi acordado entre o locador e o
locatíno.

E, assim sendo, é de suma importância a prorrogação do prazo
restados, incorpotado aosupramencionado ptÍa a co

contÍato já celebrado com o I
nünua

ssls teÍrcla Social de I taituba
f)ecrcto n" 0O7 /2017

I



TERMO DE CIENCIA ECO NCORDÂNCIA

Eu, ELIZEU CAMARGO LEME, brasileiro, portador do RG 1135889

SSP/PA e CPF n'zo6o15 492-87 residente e domiciliado no Município de ltaituba,

estado do Pará, à Avenida Manfredo Barata, No 57t, Bairro Boa Esperançat

doravante denominado LocADoR, sob o contrato de n' t5tlzor7, formalizado

com a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, estou ciente que será

necessário a elaboração do 4'TERMO ADIT]VO referente ao contrato de N"

15112c.17, 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.

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.

ELI GO LEM
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