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Assunto: Solicitação do 5" Termo Aditivo

Contrato n" l5}l20l1

flli:' lt: *lX Ti:::., Ti':t Li iona a C oerd.eraderia M': niciPa! d e Po!íticas

priúücas para as Mulheres iãifo-;ú;';;,ã, .,i''"ol"do à secretaria Municipal de

Assistência Social (SEMDAS)'

O Contrato rf 15012011 tem como-obleto a I'OCACÃO DE IMOVEL

onde Ê:ndone " 
C""'d*'Í;;; o,Íüãpa i' fofucis 

Fúbücas Para as NÍulheres

(CMPPI!!, r'inculada n Sttttt"iu-fUunicipal de Assistênc'ia Social (Sb-MDAS) o

q u al n..e,sita a' p'"""s'il:' il" ffi õ; **ff.i:ff;ffi #: mrt;;;;;; ú 
9a 

u: t*:j;3:,'h§'Str I Sho'
pela Secretada MuruoPat <

QuaÍlto à prorrogação do contrato' este se-dá derido ao fato de que a

localizaçào do imóvel ^#ã: 
;:;'"*"^çao a" Norma operacional Básica de

Recwsos Humanos dt siJ;; üJã'*a" Àt"ttencia social'§oB RH/SU^As) e

conuibú pro o ot*ai*tni"'i" ptUl'- du:::ot sào mulheres cm situaçào de

ffi #;'À;" . 0.,.-,*i* *l 
-il ;1i a'1"1 il?ru*H"llffi:ãi:

:i:n*,'H1lol"j'Ji,ll.:.[ i#i'}'ilil;'" d; ;'""ê""a sooar

Destaca-se que não n""lt li',,'*tã "J""d"t 
do alusuel' bem como nào hou*e

dcspesa's com p':hüca'çã';: ;;;;tt*do o q''te t""t't"' foi a'cordad^ entÍe í)

locador e o locatáno'

E, assim sendo, é de suma importância a prorrogação de pnzo para a

ccninuaçãc dcs ser.''iços p;Jil' il"tp"'adt t" t"*ttato iá celebmdc ccm o

locatáno.
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TERMODEC DÂNCIAtÊNCtA ECONCOR

ATINA HISSE RIBE RO

CPF n" 74r.434.)37-5)
LOCADORA

Eu, ATINA Hl55E RIBEIRO, brasileira, portadora do RG ro56999-5 e CPF

n" 741.414.377-53 residente e domiciliado no Município de ltaituba' êstado do

p.ia, i-Àr"niaà on. Hugo de Mendonça,- N" 75r' Bairro Centro' doravante

denominado LOCADOR, lob o Contrato de n' t5o/zol7' formalizado com a

sEcRETARlAMUN|CIPALDEAsslsTENclAsoclAl.estoucientequeserá
necessário a elaboração do 5'TERMO ADITIVO referente ao Contrato de N"

t5olzo'r7, de igual pr.ro, poaándo ser rescindido por ambas as partes' sem ônus

í#à, aoit, É que ,ru,s 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'


		2020-06-25T10:34:25-0300
	SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR:48474037204




