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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

FICÀTIVA

Assunto: Solicitação do lu termo Aditivo
Contraro n" 201801 1

l.ocador (a): ERÂSMO MACHADO DIÂS
Obieto: Locação de imóvel onde funciona a Defensoria Pública (Casa do Cidadão)'
setor únculado à Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMDAS).

O Contrato n" 2018011 tern como obicto a LOCAÇÀO DE IMOVEL
onde funciona a Defensoria Pública (Casa do Cidadão), vinculado à Secrctaria

i\{unicipal de Âssistência Social (SEMD.,\S) o qual necessita do 1'termo aditivo
por igual pÍLzo, em catâter de uÍgêÍlcr4 visto que o imór'el continua sendo

utilizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMDÂS.

E, assim sendo, é de suma importância a prorrogaSo de prazo para t
continuação dos serviços prestados pelo programa.

ol oÍÕÍa C

Sccretárir lv{url1clp c Âssistencâ Social de ltaituba
l)ecrcto n" 007 /201.1

Quanto ao aditamento do contrato, este se dá deúdo ao fato de que a
loc iz.ação do imóvel atende à determinação da Norma Operacional Básica de

Recursos I Iumanos do Sistema Único de Àssistêncà Social §OII-RH/SUÂS) e

contribui parâ o atcndimeÍrto ao público alvo, que são as pessoas que flão têm

condições de arcar com um seniço de assistêocia juridica. Ressalta-se que o
imóvel encontra-se ern boas condrções estruhrÍâis, facilitando o bem-cstar dos

beneficiários desse tipo de assistôncia. I)estaca-se que não houve aumento no
valor do alugrrel, bem como não houve dcspcsas com publicação, permanecendo
() que outrora foi acordado entre o locador e o locatário.



TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNGIA

Eu, ERASMO MACHADO DIAS, brasileiro, portador do CPF no

o73.o62.452-87, residente e domiciliado no Município de ltaituba, estado do
pará, à Travessa Treze de Maio, Bairro Bela vista, doravante denominado

LOCADOR, sob o contrato de no 2oÍ8oíÍ, formalizado com a SECRETARIA

MUNTCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, estou ciente que será necessário a

elaboração do r" TERMO ADITIVO referente ao contrato de N" zot8ot1, por

igual prazo, iá 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.
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