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Assunto: Soücitação do 4" Aditivo
Contraro f 152/2017
Locador (a): RAIMUNDO DÂ SILVÂ TELES
obieto: Í'ocação de imóvel onde funciona o centro d.e Referência de Àssistência social:§-l§ II (Anexo), seror vinculado à S.";;;" ú;;icipal de Âssistência Social(SEMDÂS).
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Decreto n" 007 / 201.7

imóvel continua sendo
de Assistência Social - SEMDAS.
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