
Assunto: Solicitação do ? Termo Aditivo

Conrraro n" 2018010
Locador (a): TALESSÀ LIRÀ PEREIRÀ

õ'ti"."t-i"'""çao de imóvel o'J" nto"loot a Diretoda Municipat de Habitação' setot

J"l"r"aã e Secretada Municipal de Assistência Social (SEMDÀS)'

() Cootrato n" 2018003 tem como obieto a LOCAÇÀO DE' INÍOVEI'

ontle funciooa u Ooooiu tnluoicipal de úabitação' r'inculado à Secretana

iiã.,p^i a. ,rssistência S;.;i iaÉMDÂS), o qual necessita da ptorrogção do

arlitiv. pot rgual prazo, t* t"ai"' de utgéncia'-a pattir do dia 15 de ianeito de

2020, r-isto que o imór'el;";;;" sendo" utilizado pela Sectetatia lúunicipal de

'\ssistêocia 
Socia-l - SE'MDÀS'

Quanto à ptorogaçào <lo contrato' este se dá devido ao fato de que a

localizaçào do imóvel ^ttiàt 
;' aottrnlnzçáo dt Norma Opetacio4 ll't:^^'d'

Rccursos Flumanos d" S;;;;; úttito d" Àssistência Social §oR-RH/SUÀS) c

contribui para o atendim"t't uo público alvo' clue são famílias * Y::":*'
i-nscrrtas .,o Cu.iastro Unico, gamntindo bens e.sen'iços paÍa â SuPeÍaçâo dâ

e\trcma pobreza, "f'1to"'"aã 
a diminúção do déficit habitacional e as

dcsigualdades no accsso à moradia'

Rcssalta-sc quc o imóvel cnconüa-se em boas condiÇões esrururais'

facilitandoobem-esardosbeneficiáriosdaÂssistênciaSociai.Destaca.se<.1ue
nào houve aumeÍrto no valot do aluguel' bem como não houve despesas com

publicaçào, p"*u"tt"t'dJ o qt" oioo'" foi acotdado enüe o locador e o

iocatário.

Ij, assim sendo, é de suma importância a prorrogação de .prazo 
pan a

continuaçào dos serviços prestados' iniorporado ao contÍato já celebtado com o

Lrcatário.
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TERItío DE ctÊNctAE coNCORDÂNCIA

Eu, TALESSA LI
e cPF n' ;;.;ily PEREIRA, brasíleiro,

estadodr;;;;:;-r'r';::-residente'effi ilr:,|!,il!ff ,ff #i:'?à,rr';f
l 
oi. * 

1Lu 
. #.# il"i, i U *:" :::?:{1, 

e, i,- j, ;ãií li,' 1,",",,

:ü:ii"l:fi l1-:l#:1r''aróiãsi;ffi :,l3§i^'.]'llil;'!Hn1í
r.iil:jl*TJi,:HxT,ál* jil#:*:x;:*::i",,.,".xs"1"

Que em acerto rAssistência'".,,i*,i",.llt#ff 
::jil:Ut;,::'-"^.j:"l,Municipardevalor do contrato, sem as o"r,oJ.".*#r:= 

,.guiar, concordo em manter o

1i-* . 
por ser expressão da verdade e para qu€tÍrmo e assíno o presente termo de concordánciat 

produza os efeitos legais,

.t

TALESSA tIRA PEREIRA
LOCADORA

Rc N" 734í855 pclpA
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