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ESTADO DE SERGIPE

MUMCiPTo -Df, TTABATANtNEA
sEcRETARIA MUNICIPAL DE INDúsrRt^, coMÉRCro E TURtsMo
sf,cRETARTA MUMcIpAL Df, Df,sENvoL\tMENTo AGRopECUÁRro E MEto AMBIENTf,

TERMo DE DoAÇÂo, f,NTRf,cA E Rf,cEBIMENTo N" @s/20t9

Pelo presente TERMO, de um lado, MtJNlcíPIO DE ITABAIANINHA, CNPJ:
13.098.181/0OOl-82, situada na Praça Floriano Peixoto, n" 27, l" Andar, Centro dc ltabaianiúa,
representado p€lo seu Prefeito Municipal Danilo Alves de Carvalho, RG n'3.036.900-2, CPF n'
'18'1.233.295-72 e de outro lado, Vanda dos Santos, residente no Povoado l-agoa Dantâs, RG- n"
1.366.709 SSP/SE, e CPF n' 012.037.175-80, resolvem firmar o pre§ente
ENTREGA E Rf,CEBIMENTO. na forma do artigo 1', da Lei Municipal n'92312016, alterada
pela Lei Municipal n' 1024/2019, mediante as seguintes cláusulas:

MB!!qqLUE!

Clíurula Primeirr: O pÍesente Termo tem por objeto a Doação pelo MUNICÍPIo de de 100
reais)- coo{ cem r mudas d€ hmão húili. adquiridas pelo valor de R$ 5 19.00(qÚnhentos e dezenove
produtores
da
. a serem utilirada§ no empÍeendimento de
Íorme oolâ nl{j,rt n' LO|Q l}437
agricultura familiar.
PreCláusula Segunda: O material do presente objeto foi adquindo pelo MUNtCiPIO, através do
o
de
incentivar
a
Ílnalidade
007/2019, com
tao Presencii n" ots/2019, Ata de Registro d; PÍeço n"
preferencialmente
ãmgeendimento de produção agropecúria' mediante distribuição aos pÍodutores
p€la
Lei Muniçipal n"
alterada
au'uen"ultu- familiar, instíuiãa pela Lei Municipal rf 96312016'
102412019.

doação ex§ubcláusuh Únicr: O produtoÍ rulal deverá destinaÍ as mudas recebidas at'aves desta
qual é propri€tíÍio ou responúvel
clusivamente para a Íecuperação ou revitalizâção de pomar no
legal.

para outras finalidade§' senão
Cláusula Tcrceira: O material aqui doado não poderá ser utilizado
i" pãrri^i" irüaÀsuia Ú"1"a aa cuusula segunda deste Termo,-implicando o descumprimento
monetário
ã"ita conOlçao na Íevogação da presente doação, com a reversão (devolução) do valor
ãfirente a aquisiçao do material ora doado pelo Municipio'
ã""iã"."ri"

"o-giao
Cláusuls Qurrt!: É proibida

a
a comercialização do matedal' em caso de venda das mudas'
responúvei (agricultoÍ) responderá cívçl e p€nalmente pelo ato'

paíe

/,,

do Termo
Clóusuh Quirts: O Municipio deverá nomear, através de Portaria' um fiscal
"
para assegurar o cumprime o de sua
d

Íinâlidade

D"

q

deveú apresentar um
Subcláüsul8 Única: A pessoa nomeada como responúvel pela fiscalização
pomares'
Relalório de Execução do Objeto, a$s a entÍega e o plantio das mudas nos
cEP 49290{m CNPJ N" I 3.098.
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ESTADO Df, SERGIPf,
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Sf,CRf,TAXIÂ MIJNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
SECRf,TARIÁ MUNICTPAI DE Df,SENVOL}'IMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE

E, por estarem de pleno acordo em doar e receber o citado bem, firmam o presente
TERMO DE DOAÇÃO, ENTRf,GA E Rf,CEBIMENTO em três vias, de igual teor e forma, na
presença das testemunhas abaixo nomeadas, para que produza seus devidos efeitos legais.

ItabaianinhrsE, 25 dejunho de 2019.

Danilo Alves de
Prefeito Municipal de

CPF

Jairo FÍoriano dos Santos
Sccretário Municipal de Indústria, Comercio
Turismo

n' 012.037.175-80
AgÍopecuário e Meio Ambiente

Tf,S'I'EMIINHAS:

n"o1+ ?

Praça Fldiano Pcixolo, 27Â,

loblieitrha/SE CEP 49 290-000 CNPJ
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