
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESÍADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

Assunto: Solicitação do 2" termo Aditivo
ConÍrato n" 20170542
Locador (a): RAIMLJNDO DA SILVA TELES
Objeto: kcação de imóvel onde funciona o Cenro de Referência de Assistência Social

- CRÁS II, setor vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMDAS).

O Contrato n" 20770542 tem como obieto a LOCAÇAO DE IMOVEI-
ondc funciona o Centro de referêrrcia de Àssistência Social - CR \S II, vinculado
à Secretada Municipal de Âssistêncü Socral (SEMDÂS) o qual necessita do 2"
termo aditivo por igual ptazo, eÍn cairter de urgência, visto que o imóvel
continua sendo utiüzado pela Sccrctaria l\{unicipal de Âssistência Social -
SIJMDAS.

Quanto ao âditamento do contÍato, este se dá der.'ido ao fato de <1ue a

locahzação do imóvel atende à determinação da Norma Operacional Básica de
Recursos I Iumanos do Sistema Unico de Assistência Social §OB-RH/SUAS) e

contribú para o atendimento ao público alvo, que são as crianças e adolescentes
que desfrutam dos serviços e atendimcÍrtos ofcrtados pelo CRAS, no que se

refere à inserção flos pÍogÍamas sociais, ohcinas dc artc, dança, música;
momentos de lazer, entre outros. Ressa.lta-se quc o imóvel encoÍrtra-sc em boas
condiçôes estruturais, facilitando o bem-estar dos benehcários da,,\ssistência
Social. l)estaca-se que não houve aumento no valor do aluguel, bem como não
houve despesas com publicação, permanecetrdo o que outrora foi acordado entre
olocadoreolocaútio.

F), assim sendo, é de suma importância a ptortogp@o de prazo para a
continuação dos serviços prestados pelo programa.
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TERMO DE CIENCIA E coNCORDÂNCIA

Eu, RAIMUNDO DA SlLvA TELES, brasileiro, portador do RG zql)q5&
pc/PA e CPF n. o5o3g4 362-20 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 no 2o.17c,542, formalizado

com a sECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, estou ciente que

será necessário a elaboração do z'TERMO ADITIVO referente ao contrato de

N. 20170542, 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.

PorSerexpressãodaverdadeeparaqueproduzaosefeitoslegais,
firmo e assino o presente termo de concordância.
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