
MEMO no 108 t2O2O- GAB/SEMDAS

DO: GAB/SEMDAS
PARA: DICOM
Setor de Licitação

NESTA

ASSUNTo: Encaminhamento

Prezado Senhor,

necessários.

Sem mais Para o momento'

Atenciosamente'

BRASIL

TAITUBA

Itaituba, 11 de agosto de 2020

0071201 7

RE P u B Lr cA F EBSTJ'.yi-?"

PREFEITURA MUNICIPAL DE I

Com nossos cordiais cumprimento:' Yl'ot 
por meio deste'

encaminhar a Vossa s";iil; ;i;àss9.9e rescisáo de contrato de

locaçáo de imóvel oo"intÃ' ã ã-l"tin""tiva Para os tramites

Mun
S



ESTADO DO PARÁ

Pre feitura Munici al de I taitubâ

Secretaria Munic ipat de Assistência Social- SEMDAS

D o c T

'll?rtl'.oroRco LEME

Em Íunção da aquisição dê um espaço pr:::',:lJ"J 
l'J:::u"*T:

INSTITUIÇÃo DE ACoLHIMENTO PARA CRIANç

à-"**à',*,ANrrL)'"::S[:Jil::trà1"i:J::[?lJT:'::';
Vossa Senhoria sobre " 

*t"^t::::]-r-""r.ra", 
a partir do dia 31/08/2020'

localizado na Décima Rua' no 228'BaiÍío Liberdade' z

Diantedoexpottot"'"-'-'ãi"":"":,t:1':^;-::"i:::fl :"::::;
n. 15.1/2017 celebrado entre o Fundo Muntctpi

representado pela sra soln g" Moreira on''':-::,:lffi 
"tffiTec"l";

,"ãonoo que a cláusula oitava do presente 
::il;:;';cisosda

presente contrato o'oJÀ-""' '""cindido 
nos teímos do aft' 79 e incísos dz

Locador

Lei 8.666N3'

Sendo

imóvel como

Assistência Social

assim a locatário agradece ao locador o período que utilizou o

espaço de acolhimento p"i" 
"ua'ios 

da Política Pública de

a)
M gurar

nl pal de Assistên
Secretária M

Decreto no 07t2017

cia Social'



§r*&r
ESÍADO DO PARÁ

,""r","r#EMDAS

Obieto: Rescisão Contratual de imóvel locado pela Secretaria Municipal de

ConÍorme a necessidade de adequar os serviços de Alta Complexidade'

previstos na Política N""'";;' ;" Assistência Sociau2oo4 e Norma operacional

do Sistema Unico de *tin"'" Social/2005 e Tipiícaçáo Nacional dos

Serviços Socioassistenci''"'O1o' 
a Secretaria Municipal de Assistência::::1

garantiu atendimento para acolhimento de crianças e adolescentes em situaçao

de vulnerabilidade e risco social' em espaço locado'

A gestáo do SUAS preocupada em ProPodnar um melhor ambiente'

conseguiu por meio de parceria entre estado e município a construção da sede

própria da rHsrrrurçÁá- oe ACoLHIMENTo PARA GRIANÇAS E

ADOLESCENTES 'lAcA:inaugurada no dia 10/08/2020 e está situada no

loteamento Buriti'

Com a aquisição de imovel próprio' Íaz necessário a RESCISAO

CONTRATUAL cefenraOo entre o Fundo Municipal de Assistência Social'

representado pela Sra Sof'*S" Moreira Aguiar (locatário) e o Sr' Elizeu

camargo Leme ('"""0;;' ;"r meio t:..j:. rERMo ADlrlvo DE

PRORROGAçÃo oe pmzo DE VIGÊNCIA AO CoNTRATO

ADMrNtsrRArtvo No 1s1t2017' ":":::1^:-1iH:1 tH::t:, :;
preconiza. O presente contrato poderá ser resc"

JUSTIFICATTVA

Assistência Social'



79 e rncisos da Lei 8.666ts3. O instrumento trata-se de locação de um imóvel

localizado na Décima Rua no 228, Bairro Liberdade, que era utilizado para

atendimento da Proteção social de Alta complexidade, tendo como público

crianças e adolêscentes.

Diante do exposto, justiÍica-se a rescisão contratual a partir do dia

3110812020.

Sec
t2017

ria Mu
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icipal de A
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