ESTADO DE SERGIPE

M1 NICíPIO DE IT{BAIANlNEÁ
Sf,CRf,TARIA MUNICIPÀL DE INDUSTRIA. COMÉRCIO E TURÍSMO
SECRETARIÀ MUNICIPAL DE DDSENVOLI'IMf,NTO AGROPf,CUÁRIO E Mf,IO AMBIENTE

TERMO DE DOAÇÁO, f,NTREGA E RECEBIMENTO N'M7/2OI9

TERMO, dC UÍn IAdO, MUNICiPIO OB ITABAIANINHA, CNPJ:
13.098.181/0001-82, situada na Praça Floriano Poixoto, n'27, l" Andar, Centro de ltabaianinha,

PEIO

PTCSCNTE

representado pelo seu Prefeito Municipal Danilo Alves de Cawalho, RG n'3.036.900-2, CPF n"

787.233.295-72 e de outro lado, Jose Alves dos Santos, residente no Povoado Taboca, RG n'
1286608 SSP/SE, e CPF n' 002.835.,145- I l, resolvem firmar o presenie
f,NTRECA E RECEBIMENTO. na foma do artigo l', da Lei Municipal n" 923/2016, alt€Íada
pela Lei Municipal n' 1024/2019, mediante as seguintes cláusulas:

EBMqIqqSAçÃq
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O pÍesente Termo úem por objeto a Doação pelo MUNICiPIO de foo
mudas de limão tahiti, adquiridas pelo valoÍ de R$ 519,00(quiúentos e dezenove reais), corforme
trott fircll
a seÍ utilizada(s) no empreendimento de pÍodutores da agricultura familiar.

Clóusul8

Primeirr:

tr".r&LHIl}í3L,

obJeto for adquirido pelo MUNICiPIO, através do Pregão Presencial n'015/2019, Ata de Registro de Preço n'007/2019, com a finalidade de inc€ntivar o
empreendimento de produçâo agropecúri4 mediante distribuigão aos produtores preferencialment€

Cláwuh seguDdr: O mateíal do pres€nte
da agricultura faÍniliar, institüda pela
1024t2019.

ki

Municipal o' 963/2016, âlterada p€la Lei Municipal n'

Subcláusuh Úoic!: O pÍodutor rural deverá destinar as mudas reçebidas através desta doação €xclusivamente para a recupeÍação ou revitalização de pomar no qual é proprietário ou responsável
legal.

Cláusula Terceira: O materiat aqui doado não poderá seÍ utiliado para ouúas finalidades, seúo
as previstas no Subcláusula Unicâ da Cláusula Segunda deste Termo, implicândo o descumpdmento
desta condiÉo na revogação da presente doação, com a reveÍsâo (devolução) do valor moneiirio
deüdamenúe conigido referente a aquisição do matedal ora doado pelo Municipio.
É proibida a comercialização do material, em çaso de venda das mudas, a parte
responsável (agricultor) responderá cível e penalmente pelo

Cláusul8

Qusír:

ato.
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Cláüsüla Quint!: O Municipio deveá nomeaÍ, através de Portaria, um fiscal do Termo de
pen asseguar o cumprimento de sua finalidade.
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Doaç/o

Subcláuula Únicar A pessoa nomeada como responúvel pela fiscalização deveÍá apreseniar um
Relatório de Execução do Objeto, aÉs a entÍega e o planío das mudas nos pomares.
PÍâçr Fl6isno Pcirrclo, 274,
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ESTADO Df, SERGTPE

MUNICiPIO DE ITÀAAlANINHÁ
SECRf,TARIA MUNICTPAL Df, INDUSTRIA, COMÚRCIO f, TURÍSMO
Sf,CRf,TARIA MUNICIPAL DE DESENVOLWMENTO ACROPf,CI]ÁRIO f, MEIO AMBIf,NTE

E, poí eslarem de pleno acordo em doar e receber o citado bem, firmam o prese.te
TERMO DE DOAÇÃO, ENTREGA E RECEBIMENTO em três vias, de igual teor e fôrma, na
presença das teslemunhas abaixo nomeadas, para que produza seus
devidos efeitos legais.

Itabaianiúa./SE, 25 dejunho de 2019.

Danilo Alves de
Prefeito Municipal de I
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JaiÍo Floriano dos Santos
Secretário Municiçal de Indústria, Comércio
Turismo
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Jose Alves dos Santos
CPF no 002.835.,145-l I

Municipal de Desenvolvimento
e Meio Ambiente
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