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TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Eu, MÀRIA HOSANA DA SILVA AMARAL , brasileira, inscrita no CPF sob no

268987132-72, residente e domiciliada no Município de santarém, estado do Para, à Avenida

Marajoara no 59, Bairro Aeroporto velho, na qualidade de locadora de imóvel de

tunciônamento do CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS II, conforme

descrito no Contrato sob n" 20170223, formalizado com o FLINDO MUNICIPAL DE

sÀÚDE Or tretrusÀ, estou ciente que será necessário à elaboração do QUINTO TERMO

ADITIVO ao Contrato em questão, para que seja garantida a conünuidade no aluguel, por

igual período, ou §eje, por mai§ of (olto) me§e§, já que ambas a§ paÍt€§, manifestamo§

interesse ern conünuar çom a Contratação.

Que, em ac€Íto com repr€sentante legal do Fundo Municipal de saúde de ltaituba,

Sr. Iamax Prado Cusúdio, concordo em msnter o valor do aluguel do imóvel, sem as devidas

correções.

Por ser expressão de verdade e para que produza os efeitos legais firmo e assino o

presente Termo de Concordâtrcia.

Itaituba- PÀ 12 de Março de 2020.
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MARIA flO§ANA DA SILVA AMÂRÀL

CPF: 26E'987'132-72
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