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PREFEITT]RA MUNüCIPAL DE JAGUARÃO
Secretaria de Desenyoluimento Rural - Rua: Curuzu 2l,3y CEP 96300-000

Fone: (53)3261-1818 E-mail :

PATRUTHA AGRíCOLA - SERVTçO / TERMO DE CONFTS§ÃO DE OíVlOn

t I Grade
t I Lawação

Horímetro Final:

Horímetro Inicial:

[ ] Roçado
I I outro

[ ) sitagem

Horas do serviço:

ProdutordeuÓleo: [ ] Nao t ] Sim, litros.

Pelo presente instrumento de Confissão e Assunção de Dívida que entre si fazem, de um lado o

sr.(a) ,inscrito

no CPF n" RG n" e n" telefone

'"TT:iHr'::X;:*"T:,".;,'ffi H:,:
CREDOR, pactuam a COII{FIS§ÃO E A§§UNÇÃO DE OÍVma, segundo as cláusulas

abaixo numeradas :

01 - O CREDOR ajustou com a DEVEDORA contrato do Programa de Patrulha Agrícola de

acordo com lei Municipal no 4914, de 23 de abril de 2009.

02 - Recoúecendo seu débito em sua certez4 liquidez e exigibilidade, a DEVEDORA se

compromete a pagar o valor de da seguinte forma

03 - Também autoriza a ser gerado pela Prefeitura Municipal um Boleto para pagamento Bancário

com depósito a ser efetuado na conta da Prefeitura Municipal (Fundagro) no Banco de Estado

Agência 0235, Conta 04A21957A7 -Jaguarão-RS.

04 - Em caso de não quitação do Boleto, fica o DEVEDOR sujeito as sanções previstas no

Contrato e nas leis municipais e (ou) Termos acima citados.

Assim, estando justo e acertado, firmam a presente em três vias de igual forma e teor, na presença

de testemuúas, para os efeitos legais, outorgando ao mesmo efçitos de título executivo.

Jaguarão-RS,_de _ de 20_.

Assinatura Produtor @eve.dor) Assinatura Operador Testemunha I

Assinatura Credora Assinatura Testemunha 2

íC*i



1l

eru€reg are Ereea*Ereea

ã?r- -{ltearc-nl*r gf.A§§nÂ

FffiffiM§TffffiÂ

§slsi?{'

Íie<:r'c{:rr-ia
FrsdarÉçt

PREFEITUR.ê. MUNICIPAL DE JÁGUARÃO

§ec. de llesenvolviment§ Rural !*tsffiW@

RESPCNSAYEL:

ÚEPÀRTAMENTO SORM
BATÂ:

-f

3nffixt,m ffi!§r§tã§L r'§ #[*üARãÍI

Srdssr dr

Sdec*sffiÍrta

SEIIITHAI. DEVEíCULO§

Data J- t-Krn-
COMBUSTíVÊL

Ü akool fl §;eset fl Gasotina

Lts Lts Lts

Responsàvel

l :t':,
..,a 1:1 iâ

| :r- :. :?. r '.-l
\erl


