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TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Eu, TALESSA LIRA PEREIRA, brasileira, portadora do CPF n'
o25.577.64242, residente e domiciliado no Município de ltaituba, estado do

Pará, à Travessa Carlos Sarmento, bairro Jardim das Araras, doravante

denominado LocADoR, sob o contrato de n' zot8oto, formalizado com a

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, estou ciente que será

necessário a elaboração do t'TERMO ADITIVO referente ao contrato de N'

2or8oro, 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.
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