
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATTVA

Assunto: Solicitação do 5" Termo Aditivo
Contrato n" 0220/2017
Iacador (a): CRISTIANE MÀRINHO DE OLMIRA
óii"ã, fr'".çao de imóvel o,d" fu'"io"t a Instituição de Acolhimento do Município

de ltaituba (IÀMI) setoÍ vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social

(sEMDAS).

O CoÍItrâto rf 0220/2071 teÍn como obieto a LOCAÇÃO Dt'l IMOVFII'

onde funci6oa a Instituição de Âcolhimento <lo Município de Itaituba (IAMI)'

r.inculado à secretaria Municipal de Âssistência Socral (S FI'MDAS) o qual

necessita da protrogação po. -^i' 06 (seis) meses' ern catíter de urgenci4 a partir

do dia 02 de abdl de 2020, visto que .i i-ór."I continua sendo utilizado pcla

Secrctada Municipal de Àssistência Social - SIIMDÀS'

Quanto à prorrogação do contrato, este se-dá dcvido ao fato de que a

locoliriao <1o imóvel ui.ra" a' detetminação da Norma clperaloiit-lS::1..d"

n..rr*o. llumanos clo Sistema Único de Àssrstência Social §OB-N]/SUAS) c

a,rnt rb.u para o atendimeÍIto ao público ah'o, que- são os idosos que necessltam

dos se*'iços ofertados pelo Ck\S, no que se refere à inserção nos pÍogÍ2unas

sociais, questões documentai s, de laze4 cncaminhamento paÍa â tede (SFIMSA)'

arrrra,ru,roa. Ressalta-se que o imóvel enc()ntra-se em boas condiç<)cs estrutuÍars'

i"aU""a" o bem_estar ios benefrclános da Âssistência Social. l)estaca-sc que

não hour-e aumento no valor «lo aluguc'l, bem como não houve despesas com

õil;;;", f".--".*do o qot oJttt"u foi acordado eÍrtÍe o locad.t e <>

locatâÀo.

l,), assim sendo, é de suma importância a PÍorrogação d3 
-Pryo 

part a

c,rntirroução dos sen'iços prestados, iniorpotado ao contlato !á celebrado com o

locatátio

c1a Social de Itainrba

4
Municipal Às

Solan

S
o11" 007 /201,1



TERMO DE CIÊNCIA E CONGORDÂNCIA

Que em acerto com o representante legal da Secretaria Municipal de

Assístência 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.

&a V^ ,t,
CRISTIANE MARINHO DE OLIVEIRA

CPF n'6944849)2-15
LOCADOR

I rr,rrP -)) teV- eE_\

Eu, CRISTIANE MARINHO DE OLIVEIRA, brasileira, portadora do RG

33í8087 e CPF n" 69++84932-15, residente e domiciliada no Município de

ttaituba, estado do Pará, à Rua das Flores s/n', CEP: 6818r-258, Bairro Bom

Jardim, doravante denominado LocADoR, sob o contrato de no ozzolzotT,

formalizado com a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, estou

ciente que será necessário a elaboração do 5'TERMO ADITIVO referente ao

Contrato de N" ozzo/2o17, pof seis meses, iá que ambas as partes manifestam

interesse em continuar com a vigência do contrato.
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