
REP UBLICA FEDERATIVA OO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFIC^Jnra

c Ag1r1âr

Assis cta Social de I tainrba

Àssunto: Soücitação do 5" Aditivo
Contrato n" 152/2017
Locador (a): RÂIMUNDO DÀ SILVA TELES
obieta: Locação de i"ó-. e! onde fuociona o õ.rr,"o de F-eferêlcia de Ássistência Socia!- cRÂs II (Anexo), setor üncurado à s.;;" il;nicipal de Âssistência sociat(SEMDAS).

O Contrato tt" 152/2077 rem como obieto a LOCAÇÃO DE IMOVELcldc Fuacioaa c Cciltrc dc rcfcrôacia <lc Assistôaia Soial CR r.S Ir /Á-^._^\
'inculado à Secretaria Municrpal de asrirt .rcir-il;' (õ^_;õ,;t ilinecessita da prorrogação 

1" *^1"".po. ,gorl ;;;", *r, caráter de urgência, apartir do dia 02 de iulho de.2020, r"," qi. "';;"el continua sendo urilizadopela Secretaria Municipal de Âssistâcia S.ra _ iÉúo,ts.

Quanto à protrogação do conttato, este se dá devido ao fato de que aloctlizvçtrç do imóvel 
"táa. a _i.,:.r"-riJãu"iJr-u Operacional Básica deRecursos Humanos do Sistema único de Àr.i.têrrcia Sord ?Nõã-ü;ÃüÃi"contribú para o atendimento ao públicn 

^1"", 
;;;;" as cÍla.flÇas e adolescentesque desfrutam dos scrviços e aiendimentor';'i;;;., pclo CRAS, no que sereÍere à rnserçào nos progÍzrmas sociais, oficinas de art., d_ç;- ,irfrfümomentos de lazet, eritre outÍos. Ressalta_se qrr" o i_órr"l *.orr*_.. ;;;;;condições esrruturais, facilitaÍrdo o b.--"rt- ãl 

.-b.r.f,.iá.io, 
da AssistênciaSocial. Des*.aca se que não hou.,-e a*nento ; ;;. d. alugue!, b",n ccmo nãohouve despesas com pubricação, permaneccndo ,rÇ.'or.*o* foi acordado entreolocadoreolocatádo.

E, assi:n scadc, ó Cc suma lmpcrtancia a prorrcgação dc pnzo para acontinuaçào dos serviços prestados p.t" p.ogrÀ". 
t'"

So

uniSecretáú

n" 007 /2017



TERMO DE CIÊNcrA E coNcoRoÂttcll

Eu, RAIMUNDO DA SILVA TELES, brasileiro, portador do RG z+23+58

PC/PA e CPF n'o5o394362-zo residente e domiciliado no Município de ltaituba,

estado do Pará, à Rua Dr. Hugo de Mendonça, N" 862, Bairro Centro,

doravante denominado LOCADOR, sob o Contrato de n' 5zlzot7, formalizado

com a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, estou ciente que

será necessário a elaboração do 5'TERMO ADITIVO referente ao Contrato de

N t5zlzotT, por igual prazo,iá que ambas as partes manifestam interesse em

,- continuar com a vigência do contrato.

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.

c Á; ocL
RAIMUNDO DA SILVATELES

CPF n" o5oJ9436z-zo
LOCADOR
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