
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

IUSTIFICATTVA

Assunto: Solicitação do 2" Aditivo
Contrato n" 157 /2017
I-ocador (a): ELIZEU CAMARGO LEME
Objeto: Locagão de imóvel onde funciona a Instituição de Âcolhimento Provisório
Para Crianças e Adolescentes - IÂPCA (Abrigo Infantil), setor ünculado à Secretaria
Municipal de Âssistência Social (SEMDÂS).

() ContÍato n" 151,/2017 tem como obicto a LOCAÇÃ() DE IMOVI'IL
onde funciona a Instiruição de Àcolhimento Provrsório Para (.rianças e

Âdolescentes - IÀPC:\ (Âbrigr Infantil) r-inculado à Secretaria i\{unicipal de

Àssistência Socral (SIIMDI\S) o qual neccssita da prorrogação do aditivo por
mais stis mes€t em caráteÍ de urçncia, a PârtiÍ do dia 01 de novembro de 2018,

\risto que o imór.el coÍltinua sendo utilizado pela Sccrctaria Municipal de

Âssistência Socàl - SIIMDÂS.

Quanto à prorroga@o do coÍrtrâto, este sc dá dcrido ao fato de que a
localiz,açáo do imór,el atende à detcrrninação da Norma Operacional Básica de

Recursos I lumanos do Sistema Único de -Àssistência Social §OB-IIH/SUÂS) e

contribú para o atendimcÍrto âo púbüco alvo, que são as criâÍrças e adolescentes

rlue neccssitam dos sen'iços ofertados pelo Cfu\S, Íto que se refere à inserção

nos programas sociais, questões documentais , de lazcr, encaminhamento Par^ 1

redc (SUMSA/SI'lMt'lD), entre outÍos. Ressalta-sc que o imóvel encontÍa-se eÍn

boas condições estrutuÍais, facilitando o bem-estar dos bencficiários da

Âssistência SocâI. I)cstaca-se que não houve aumento no valor do aluguel, bem
como não houve despesas com pubücação, permanecendo o quc outrota foi
acordado entrc o locador e o locatário.

Ii, assim sendo, é de suma importância a prorrogação do pta.zo

supramencionado para a coÍrtiÍruação dos sen'iços prestados, incorporado ao

contrato iá celebrado com o locatário.

unrclP Âssistência Social dc I taituSecretárà N{

Decrcto n" 007 /2017
ba



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 concordância.

ELIZE O LEME.

20 6015492-87
LOCADOR

?,
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Eu, ELIZEU CAMARGO LEME, brasileiro, portador do RG 1315889

SSP/PA e CPF n' zo6ot54gz-87 residente e domiciliada no Município de

Itaituba, estado do Pará, à Avenida Manfredo Barata, N' 571, Bairro Boa

Esperança, doravante denominado LOCADOR, sob o Contrato de n' r5rlzot7,

formalizado com a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, estou

ciente que será necessário a elaboração do z'TERMO ADITIVO referente ao

Contrato de N' t5tizot7, por maís seis meses, iá que ambas as partes

manifestam interesse em continuar com a vigência do contrato.
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