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ESTADO DE SERGIPÊ

MUNtcÍPto DE trABAtANtrtHÀ
Sf,cRf,TARIA MUNtclpÀL DE rNDúsrRrA, coMÉRCto E TURrsMo
sf,cRf,TARrA MUNICIPaL DE DESENvoLvtMENTo AcRopf,cuÁRro f, MEro aMBTf,NTE

TERMo Df, DoAÇÃo, ENTREGA E RECEBIMENTo N" 03s/20r9

Pelo presenre TERMO, de um lado, MfrNICipfO

Ot

ITABAIANINHA, CNPJ:
13.098.181/0001-82, situada na Praça Floriano Peixoto, n'27, 1" Andar, Centro de ltabaianinha,
representado pelo seu Prefeito Municipal Danilo Alves de Carvalho, RG n'3.03ó.900-2, CPF n'
787.233.295-72 e de outro lado, Pedro Oliveira Pinheiro, residente no Povoado Mata Verde, RG n"
895.882 SSP/SE, e CPF n' 589.604.225-68, resolvem firmar o presente
ENTREGA E RECEBIMENTO. na forma do artigo l', da Lei Municipal n" 923/2016, alteÍada,
pela
Municipal n' 1024/2019, mediante as seguintes cláusulas:

p@p[@!Ç!Q,

ki

CláNula Primeirs: O presente Termo tem por objeto a Doação pelo MLINICíPIO de 50 (cinquenta) mudas de laranja t'ra e 50 (cinquenta) mudas de limão rahiri, adquiridas pelo valor de RS
5 l9,00(quiúentos e dezenove reais), conforúe not! filrd D" 0 O I 9 Jl
a serem úilizadas no empreendimento de produtores da agricultura familiaÍ.

lL,

Cláusuh segurds; O material do presente objeto foi adquirido pelo MtlNICÍPIO, através do Pregão Presencial n'015/2019, Ata de Registro de PÍeço n'007/2019, com a finalidade de incenlivar o
empreeÍrdimento de produção agrop€cuária, mediante distribuição aos produtores preferencialmente
da agricultura familiar, institúda pela L€i Municipal n'963/2016, alteÍada pela Lei Municipal n"
1024t20t9.

Subcláwüla Únicr: O produtor rural deverá destinar as mudas recebidas através desta doação exclusivamente para a recup€ração ou reütalizaçâo de pomar no qual e pÍoprietário ou responsável
legal.

Cláusula Terceire: O material aqui doado não podení ser utilizado pa.a ouI-as finalidades, senâo
as previstas no Subcláusula Unica da Cláusula Segunda deste Termo, implicando o descumprimçnto
desta çondição na revogação da presente doaçâo, com a reversão (devolução) do valor monetário
devidamente corrigido refereirte a aquisição do matedal ota doado pelo Município.

Clíusula Quorta: E proibida a ÇomeÍcialização do material, em caso de venda das mud

a parte

responsável (agricultor) resçnnderá civel e penalmente pelo ato.

Clóusula Quinta: O Município deverá nomear, atavés de Portaria, um fiscal do Termo de
pera assegurar o cumprimento de sua finalidade.

Subcláusul. Única: A pessoa nomeada como responsivel pela fiscalização deve.á apÍesentaÍ um
Relatório de Execução do Objeto, após a entÍega e o plantio das mudas nos pomares.
k!çâ Florimo Peúolo. 274,
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ESTADO Df, SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITÀBAIANINIIA
SECRETARIÀ MUNICIPAL DE NDÚSTRIÂ, COMÉRC'IO f, TURISMO
SECRETARIÀ MUNÍCIPAL Df, DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE

E. por estarem de pleno acordo em doar e recetrer o citado bem, firmam o presente
TERMO DE DOAÇAO, ENTRf,GA f, RECEBIMENTO em três vias, de igual leor e forma, na
presença das testemuúas abaixo nomeadas, para que produza seus devidos efeitos legais.

Itabaianinha,/SE. 25 dejunho de 2019.

Danilo Alves de

CPF

Jairo Floriano dos Santos
Secretário Municipal de lndústria. Comércio
Turismo

n'589.604.225á8
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