IA
-§r:ESTADO DE SERGIPE

MUNrciPlo

DE ITABAlÀNtrrHA
sf,cRETARrÂ MUNICIPAL DE INDúsrRIA, coMÉRcto E TURtsMo
sEcRfrARrA MTINIC|pAL Df, DESENVoLVTMENTo AcRopf,cuÁRro f, MEro aMBTENTE

TERMo DE Ix)AÇÃo, ENTREGA E RECEBIMENTo N. M5/20I9

Pelo presente Tf,RMO, de um lado, MUNTCÍP|O

nt

ITABAIANINHA, CNPJ:
13.098.181/0001-82, situada na PÍaça Floriano Peixoto, n'27, l" Andâr, Centro de ltâbaianinh4
representado pelo seu Prefeito Municipal Danilo Alves de Carvalho, RG n'3.036.900-2, CPF n'
787.233.295-72 e de outro lado, Gilvania dos Santos Goes, residente no Povoado Santa Rita, RC n'
1414036 SSP/SE, e CPF n' 021.858.785-65, resolvem firmar o presente IEBUqDLpq\leÀo,
ENTREGA E RECEBII{ENTO. na forma do artrgo I", da Lei MuÍ cipal n'923/2016, alterada
pela Loi Municipal n' 1024/2019, mediante as seguintes çláusulas:
Cláusula Primeira: O presente Termo tem poÍ objeto a Doação p€lo MUNICÍPIO de t0O (cem)
mudas de laranja

dota fiscal n',
çultura familiar.

É

Cláwula S€gu[da: O mateÍial do presente objeto foi adquirido pelo M[IMCiPIO,

atraves do Pregâo Presencial no 015/2019, Ata de Registro de Preço n'007/2019, com a finalidade de incentivar o
empreendimento de produção agropecúria, mediante distribuição aos produto.es preferencislmente

da agricultura familiar, instituida pela
1024/2019.

IÊi Municipel n'96312016,

alterada pela Lei Municipal n"

Subcláusula Única: O produtor rural deverá destinaÍ as mudas recebidas atraves desta doação exclusivamente para a recuperação ou revitalização de pomar no qual e pÍoprietário ou responsável
legal.

Cláusula Terceira: O material aqui doado não poderá ser utilizado para outras finalidades, senão
as previstas no Subcláusula Unica da Cláusula Segunda deste Termo, implicando o descumprimento
desta condição na revogação da presente doação, com a reversão (devolução) do valor monetfuio
devidamente corrigido referente a aquisição do material ora doado pelo Município.

Cláusuh QuaÍa: É proibida a comercialização do material, em caso de venda

das mudas, a parte

responúvel (agricultor) respnnderá cível e penalmente pelo ato.

fi

Cláusula Quinta: 0 Municipio deverá nomear, através de Ponâria, um fiscal do Termo de D
para assegurar o cumprimento de sua linalidade.

Subcláusula Única: A pessoa nomeada como Íesponsável pela fiscalizaÉo devení apresentaÍ um
Relatório de Execução do Objeto, após a entÍega e o plantio das mudas nos pomares.
Praça
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ESTADO DE Sf,RGIPf,
MUNICiPIO Df I TABAIÁNINtrÁ
Sf,CRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
SECRf,TARIA MUNICIPAL Df, DESENVOLVIMENTO AGROPf,CUÁRIO E Mf,IO AMBIf,NTf,

E, por estarem de pleno acordo em doar e rec€ber o cilado bem, firmam o presente
três vias, de igual teor e forma, na

Tf,RMO DE DOAÇAO, f,NTREGA f, RECEBIMENTO em

prgsença das testemunhas abaixo nomeadas, para que produza seus devidos efeitos legais.

Itabaianinha./SE, 25 dejunho de 2019

Danilo Alves de Carvalho
Prefeito Municipal de Itabaiani

Jairo Floriano dos Santos
SecÍeufuio Municipal de Indústri4 Comércio
Turismo

.G;9r.y.r.r-- ,lo» So"Io» 6,cr»
Gilvania dos Santos Goes
CPF n' 021.858.785á5

urírio e Meio Ambiente
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