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Assunto: Solicitação do 3" termo Aditivo

*"xI3:?"i í:1lo,ll'"o "^ "Lva 
rELEs

obieto:LocaÉod",Tóyl::.d":"1.,:'J"ff T::'#ff ::'f§:J,iffi l'jif ;"o"'"'-
cRÂs ll, setor vinculado à Sec

o coottato t' 20170542teÍn como :oi": 1 :::t::3,"] l,t?J";i,
,nde funciona o ccntl de Refercflcia 0.t.^.)lttroo, 

(SF,NIDÂS) o qual

.n".rt"i.'l'tecretaria i\{urucipal dc Àsststc'noa ##. Irg*o', a panir dr I

lJl""l.l" u" sl ,À" adrtivo por is'l p.'-"'Í^':;;;;;h,f;" 
peia Secrctaria

;;;;;;; "o'* I^T{Jff -" if.il;1n'r": 
*" *

I\4unrciPal dc Àssrsteocra I

Ouanto ao adttamenro do contrato' 
' 
cstc se dá «icrido ao fato de que a

l.,.oli,Àào do imóvel ^.là" 
;'i;""tuçao do . 

:U:-?Keml t l§üKi:
Rccursos Ilumanos do Sistema Unico de lttOtêt";,';;::;;;; e adolcsc(Íltcs

:ffiil] p.^ " ,,*a,-eÍrro ao púb-üc. alvo' quc sao a'*"tí?triot,lo 
q,r,. ..

quc des rrutam ao' "*[o'i 
:' ;i**:1:; :l:#1"'.:':j'Y]tl"'l'0"''^'

àt .. à inserção Íros PÍogrÀmas suLriu" 
,ã.ir"t eoconlÍa-sc "T P,r1.

rn,À.n,"t dc lazcr' entÍc outro-s' ltt'Y-li"lT.l i"""à.ta"s da '\ssistêncra
condições estruuais' tffjffi";;;;; ão. a" aluguel, bem :"f" :u"
Social. l)estaca-se que Í

h.uvc dcspesa' t"* o';l"t;;;;' ptá***ao o que outÍoà frri acordado enrc

olocadoteolocarádo'

E, assim sendo, é de suma importância a prorrogação de prtzo part t

continuação dos scrviços prestados pelo pÍograÍna'
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TERMO DE clE coNcoRDÂr.tclA
NGIAE

LC\

RAIMUNDO DA SILVATELES

CPF n'050394362-zo
LOCADOR

Eu, RA.M,NDO DA srLvA TELEs'-brasireiro, portador do RG 2.471458

PC/PA e cPF n' o5o394";;;;'J"*" " 
ãotitiri'aá no Município de ltaituba'

estado do pará,, *r, or.'í,ig.-áJú"iao"çr, H''ããr, Bairro centro' doravante

denominado 'o*-*"lo"ot;:-;;;;t -d€ 
n" zoÍ7o542' formalizado com a

sEcRETARTA MuNlclPAi;t ;;i;t*"1':'9t'o'-' estou ciente que sera

necessário a elaboração"oí 
''Tti*"9 

ao1y1"i"rente ao contrato de N'

20170542, por igual p';;;' ''^que ambas as partes manifestam interesse em

;ú;.o, u uigêntia do contrato'

Que em acerto com o representante legat da Secretaria Municipal de

Assistência sociat senno-rl iof'ng" 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 regais,

firmo e assino o presente termo de concordância'
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