
Assunto: Soücitação do 2" Termo Aditivo

Contrato n" 2018003
i*"J", (a): WANDERLEY AZEVEDO TERTULINO,
Obieto: Locaçào de imóvel J"d" 

'f"""i; 
o Centto de Refetência Especializado de

Assistência sociar _ cREAS, 
"Jr"r-"-""r"a" à secretaria Municipar de Assistência

Social (SEMDAS).

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

IUSTIFICATIVA

unlclpa e ,\ssistência Socia

(J Contrato n" 2018003 tern como obieto a LOCÀÇÀO DI IMÓ\:F]'

oncle tunciona o Centro at ntú"tiu de Àssistência Social - CRIIÀS' vinculado

à Secretaria N{unicipal at 'l"ittt*i^ Social (SEMDÀS)' ? ryl::t::'H Íi
p.ãr..g"ça. tlo aditivo por igual PÍ ?o'.em 

carátet de urgêncía' a parur do ola u /

de janeiro de 2020, ""'o qti o imór'ei contrnua sendo utilizado pela Secretana

\lunicipal de Assistência Social - SE'N{DAS'

Quanto à prorrogação do contrato' este se dá devido ao fato de quc a

Iocalização do imóvel u*"ã" a att"trni"açào da Norma Operal4 91-']:i.S'
Rccursos Humanos do Sisáa Único de Ássistência Social §OB-RH/.SUÂS) e

:;;;À;i pata o atenttime'rto ao público alvo' q.ue 
.sào 

famílias e indivíduos em

r^rç- a! risco pessoal t 
'otiul, 

to- r'iolação àe direitos como violência física'

Ã;iú;^ " .r.gligô,,.iu; t'iolat"iu sexual' .afaslamento 
do conúvio famiüat

doi<lo à aplicação de medida de proteção' situaçào de rua' abandono' trabalho

infântil enffe outÍos.

Lrc atlrrit r

Rcssalta-se quc o imór'el eflcontÍa-se em boas condições estÍutuÍa1s'

iãcilitanclo.rb"r.r-..rtu,dosbeneficiáriosdar\ssistênciaSocial'Destaca-seque
;;k,;.; aumento no valor do aluguel, bem como_ não houve despesas com

p"tri.ria", f.r-urr...ndo o q" oioot' foi acotdado entre o locadot e o

locatário.

Il, assim sendo, é de suma importância a prorrogação de ptazo pan a'

continuaçào dos seniços ptestados, incorpotado ao contrato iá ccicbrado com o

()rc

Sectetária
Decteto n" 007 /2011

1 de Itairuba

I

)



clÊ AE coNCORDÂ clAN
TERMO DE NCI

E u, wAN D ERLEY AZEVEDo r ÉRr u'L: 
I-o; ?'ãljlii li i "ll':T 

il':icíl;:

::"i11:f ilífi "i:ã"'§:ii;iltilx::[",].::"fi;i:ff ;:;
Vista, doravante denominâoo Ltrunu"r r' '--

formalizado .o* u ss'clliià'ro úú*to*L-DE AsslsrENclA soclAL' estou

.,"","0,",",.an"1".,_,f iJoiffilht::í ,l'.m:,:?'J::""J*:::ffi #
Contrato de N" 2o18oo:

interesse em continuar to' t ugêntia do contrato'

Que em acerto com o representante legal da Secretaria Municipal de

Assistência soci"t 'enho'']'oi""i" 
Moreira de Àguiar' concordo em manter o

valor do contrato' sem as devidas correçóes'

Por ser expressão da verdade e para que produza os efeitos legais'

firmo e assino o presente termo de concordância'

lrLV

WANDERL AZEVEDOTERTULINO

LOCADOR

RG N" 6408796 PC/PA
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