
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTAOO DO PARÁ

PREFEIÍURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

CATIVÀ

Assunto: Solicitação do 2" Termo Aditivo
Contrato n" 750 /201.7
Locador (a): ATINÁ HISSE RIBEIRO
Obieto: Locação de imóvel onde funciona a Coordenadoria Municipal de Políticas
Públicas Para as Mulheres (CMPPM)' setor ünculado à Secretaria Municipal de

Assistência Social (SEMDÂ§).

O C<rntrato n" 1.50/2017 tem como obieto a LOCAÇÃO Dt IN{ÓVtrL
onde funciona a Cootderradoria Municipal de Políticas Públicas Para as N{ulhcres

(()N{PPIQ, vinculada à Secretaria Municrpal dc Assistência Socral (SIiNfDAS) o
qual neccssita da prorroga.ção do aditivo por igual Ptazo, cÍÍr caráter de urgêÍIcla,

a partiÍ tlo dia 01 de novembro de 2018, visto que o imór'el continua scfldo

utilizado pela Secrctaú Municipal de Âssistêncâ Social - SEMD,'\S.

QuaÍrto à prorroga-@o do conüato, este se dá derido ao fato dc quc a

l<tcalização do imóvel atende à detetminação da Notma Operacional Básica dc

Recursos Humanos do Sistema Único de r\ssistência Social §OB-RII/SUÂS) e

contribui parâ o âteÍrdimento ao púbüco alvo, quc são mulhcres cm situação dc

r.iolência fisica e psicológica, que são atcndidas e acompanhadas pcla equipe

tócnica da CMI'PM. Ressalta-se que o imóvel encontÍa-se crn boas condições

estruturais, facilitando o bem-estar dos bencficiários da Âssistência Social.

l)estaca-se <1ue não houve aumento no valor do aluguel, bern como não houve

despesas com publicação, peÍmaÍlecendo o que outroÍa foi acordado cntÍc o
krcador c o locatário.

E, assim sendo, ó de suma importância a pro.roga.Éo de ptaz<> para a
cootinuação dos serviços pÍestados, incorpotado ao contÍato iá celcbrado com o

krcatário.

Sccretária Municipal dc Âssistência Social dc Itairuba
Decrcto n" 007 /2011



TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Eu, ATINÁ HISSE RlBElRo, brasileira, portadora do RG to56999-5 e CPF

n'741434337-53 residente e domiciliada no Município de ltaituba, estado do
Pará, à Avenida Dr, Hugo de Mendonça, N" 75t, Bairro Centro, doravante
denominado LOCADOR, sob o Contrato de no gol2o17, formalizado com a

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOClAl. estou ciente que será

necessário a elaboração do z'TERMO ADITIVO referente ao Contrato de N"

t5olzot7, 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.

ATIN HISSE RIBEIRO

CPF n" l4t4j4j3t-53
LOCADOR
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