ESTÁDO Df, SERGIPf,
MUNICiPIO DE ITASAIANINHA
Sf,CRf,TARÍA MUNTCIPAL Df, INDÚSTRIA, COMÉRCIO f, TURISMO
SECRf,TARIA MI]MCIPAL DE DESf,NVOLVIMf,NTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTf,

TERMO DE DOAÇÃO, ENTREGA E RECEBIMENTO N' 006/2019

Pelo pÍesente TERMO, de urh lado, MUNICipIO

On ITABÂIÀNINHA, CNpJ:
098.181/0001-82, situada na Prsça Floriano Peixoto, n. 2f, l. Andar, CentÍo de Itabâianinha,
repÍesentado p€lo seu Prefeito Municipal Danilo Alves de Carvalho, RG no 3.036.900-2, CpF n.
'187.233.295-'12 e de outro lado, Rozalina
Agostiúa Soares, residente no povoado Monte AlegÍe,
RC n'L190.539 SSP/SE, e CPF n" 003.095.535-12, resolvem firmar o presente TERMO bE
13

pPACÃo. ENTREGA E RECEBIMENTo. na forma do anigo 1", da

r"i tauniciãI?

92312016, al1§ÍaÀaÉla Lei Municipal n" 1024/2019, mediante as seguinres cláusulas;

Cláusula Primeira: O presente Termo tem por objeto a DoaÉo pelo MUMCÍPIO de 100 (cem)
mudas de limão-tahiti-, adquiridas pelo valor de R$ 5l9,0o(quinhentos e dezenove reais), conforme
not fiscrl n' âClÇ J1
a ser uriliza.das no emprándimento de pÍodutores da agÍicultura
familiar.

{f+,

Cláusuli S€gurda: O material do presente objeto foi adquirido pelo MI,MCÍPIO,

através do pÍegão Presencial n'015/2019, Ata de Registro de Preço n.007/2019, com a finalidade de incentivar o
empreendimento de produção agropecúria, mediante distribuiçeo aos produtores preferencialmente

da ag çultura familiar, instituída pela Lei Municipol n" 963D016, alterada pela Lei Municipal n"
1024/20t9.

Subclíusula Única: O produtor rural deverá destirar as mudas rccebidas através desta doação exclusivamente para a recuperação ou revitalização de pomar no qual é propdetírio ou responúvel
legal.

Cláusule Terceira: O material âqur doado não poderá ser utilizado f,ara outras finalidades, senão
as previstas no Subclàusula Unrca da Cláusula Segunda deste Termo, implicando o descumprimento
desta condição na revogaçâo da presente doação, com a reversão (devolução) do valor monetário
devidamente corrigido Íeferente a aquisição do material ora doado pelo Município.

Clíusuls Qüarta: E proibida

a comercialização do material, em caso de venda das mudas, a pane
responsável (agricultor) responderá civel e penalmente pelo

ato.

/\
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I
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Clóusuh Quirta: O Municipio devení nomear, através de Ponaria, um fiscal do Termo de Doaçâol
para assegurar o cumprimento de sua finalidade.

Subcl{usula Única: A pessoa nomeada como responúvel pela fiwalizaçâo deveá apresentar um
Relatório de Execução do Objao, apos a entrega e o plantio das mudas nos pomares.
Praça Floriano Poxoro. 27A

Foholrva_

ESTADO Df, SERGIPE
MUNICiPIO Df, ITABAIANINHA
Sf,CRDTARIA MUNTCTPAL DE INDÚSTRIA, COMúRCIO f, TURISMO
SECRf,TATIA MUNICIPAL DE DESf,NVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO f MEIO AMBIf,NTf,

E, por estarem de pleno acordo em doar e receber o citado bem, firmam o presente
TERMO DE DOAÇÃO, ENTREGA E RECEBIMENTO em três vias, de igual teor e foma, na
presença das testemuúas abaixo nomeadas, para que produza seus devidos efeitos legais.

Itabaianinha/SE, 25 de

Danilo Alves de
Prefeito Municipal de

Rozaiina l(gostinha Soares
CPF n' 003.095.535-12

juúo

de 2019.

Secretário Municipal de Indúsfia, Comércio
Tudsmo

Silva dos Santos

'Agropecúrio

e

Meio Ambienle
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Prâra Floriano Peixoto. 27À ltabâuniúa,/SE CEP 49.290-000 CNPJ
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