
REPUBLICA FEOERATIVA DO BRASIL
ESTAOO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

Assunto: Soücitação do 1" termo Aditivo
Contrato n" 2018003
Locador (a): WÀNDERLEY AZE\rEDO TERTULINO
Obieto: Locação de imóvel onde funciona o Centro de Referência Especializado de
Assistência Social - CREÂS, setor vinculado à Secretaria Municipal de Assistência
Social (SEMDAS).

O Conttato n" 2018003 rem como obieto a LOC{ÇAO DE, IIUOVtil,
onde funciona o Centro de Referàcia lispecializado de Assistência Social -

CRIir\S, vinculado à Secretaria Municipal dc r\ssistência Social (SEÀfl),\S) o

qual ncccssita do 1" termo aditivo por igral prazo, sn ca'râter de urgência, visto
que o imór'el contirua sendo utiüzado pela Secretaú itÍunicipal de r\ssistência
Social - SEN'[DÂS.

Quanto âo aditamento do contrato, estc se dá devido ao fato de que a
l<>ca)izaÇao do imól'el âtende à determinação da Norma Operacional Básica de

Recursos Ilumanos do Sistema Unico dc .Àssrstência Social §OB-RFI/SUAS) e

contdbü paía o âtendimeÍIto ao público alvo, <1uc são famílias e indiúduos cm
situa@o de risco pessoal e social, com violação de direitos, como: violência física,

psicológica e negligência; violência sexual; afastamento do coru'ívio famiüar
dcvido à apücâção de medida dc proteção; situação de rua; abandono; trabalho
infantil; discriminação por orientação sexual c/ou raçaf enia; descumprimento de

condicionalidades do Programa Bolsa l"amília em decorrênda de úolação de

direitos; cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto de liber«lade
,.\ssistida e de Prestação de Serviços à Comunidade poÍ adolescentes, efltÍc
outrâs.

Ressalta-se que o imóvel encoÍltÍa-sc em boas coÍrdições estruturais,
facilitando o bem-estaÍ dos beneficários desse tipo de assistência. Destaca-se <1ue

não houve aumento no valor do aluguel, bcm como não houve despesas com
publicação, permanecendo o que outÍoÍâ foi acotdado efltÍe o locador c <;

krcatário.

Ii, assim sendo, é de sum prorroga@o de praz<» pma a

continuação dos sen-iços pr

l\{ <Ie Àguiar
slstcnc1â Social de Itartuba

pÍoÍirflm2r.

Secr

So

Decreto n" 001 /2017



TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Eu, WANDERLEY AZEVEDO TERTULTNO, brasileiro, portador do CPF n'
c,23.321.832-72, residente e domiciliado no Município de ltaituba, estado do
Pará, à Av. Fernando Guilhon, n't6z, Bairro Bela Vista, doravante denominado

LOCADOR, sob o Contrato de no 2oí8oo3, formalÍzado com a SECRETARIA

MUNICIPAL DE ASSTSTENCIA SOCIAL, estou ciente que será necessário a

elaboração do t'TERMO ADITIVO referente ao Contrato de N" zot8oo3, Por
igual prazo, 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 concordâncÍa.

ER AZ E TER

CPF n" 023.32r.832-72

LOCADOR

WAN U NO
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