
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEIÍURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

IUSTIFICATTVA

Assunto: Solicitação do 3" Aditivo
ContÍâto r" 752/2011
Locador (a): RÂIMUNDO DA SILVA TELES
Obieto: l.ocação de imóvet onde funciona o CentÍo de Referência de Àssistência Social

- CRÂS II (Anexo), setor vinculâdo à Secretaria Municipal de Assistência Social

(SEMDAS).

O C<rntrato rf 152/2077 teÍn como obieto a LOCAÇÃO l)E IN'IÓVF'IL

onde funciona o Centro dc refcrêrrcia de ,\ssistência Social - CRÂS II (Ânexo)

, r.inculado à Secrctaria Municipal de Àssistência Social (SllNÍl)AS) o qual

nece ssita da proroga@o do aditivo por igual pwn, cÍÍt caxátet <\c urgência, a

partir do dia Ot de nor.cmbro de 2018, r'isto quc o imóvel continua sendo

utiüzado pela Secreada Municlpal de Assistência Social - SEMDAS.

Quanto à prorrogação do contrato, cste se dá devido ao fato de que a

localizaçào do imóvel atende à determinação da Norma Operacional Básica de

Recursos Humanos do Sistema Unico de Àssistôncia Social §OB-RH/SUÀS) e

contribú para o atendimento ao púbüco alv6, que são as crianças c adolescentes

que desfrutam dos sen'iços e aterndimentos ofcrtados pelo CRÁS' no que se

rcfcre à inserção flos prograinas sociais, oilcinas de arte, dança, música;

momentos de lazer, entÍe outros. Ressalta-sc quc o imól'el enc()ntÍa-sc em boas

condições estfuturais, facilitando o bem-estar dos beneficiários da ;\ssistência

Social. I)estaca-se que não houve aumento no valot do alugucl, bem como não

houve despesas com publicação, permanecendo o que outrorâ foi acordado entte

olocadoreolocaúrio.

fi, assim scndo, é de suma importância ^ 
proíÍogaçío de prazo patz a

continuação dos sen tços prestados pclo progpama.
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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 concordâncía.

4*,"^ ô
RAIMUNDO DA SILVATELES

CPF n" o5o394j62-2o
LOCADOR

Eu, RAIMUNDO DA SILVA TELES, brasileiro, portador do RG z+23+58

PC/PA e CPF n'o5o394362-zo residente e domiciliado no Município de ltaituba,
estado do Pará, à Rua Dr. Hugo de Mendonça, No 862, Bairro Centro,

doravante denominado LOCADOR, sob o Contrato de no t5zlzot7, formalizado
com a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, estou ciente que

será necessário a elaboração do 3'TERMO ADITIVO referente ao contrato de

N"'r5zlzot7, por igual prazo,iá que ambas as partes manifestam interesse em

continuar com a vigência do contrato.
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