f,STADO Df, SERGIPE
MUNICiPIO DE ITABAIANlNHÁ
SECRf,TARIA MI'NICIPAL DE NDÚSTRIA, COMÉRCIO f, TURISMO
Sf,CR,ATARIA MT]NICIPAL Df, Df,Sf,NVOLVIMf,NTO AGROPf,CUÁRIO E MEIO AMBIENTE

TER,§TO DE DOAÇÃO, ENTREGA E RECEBIMENTO N'O49I2OI9

Pelo presente TERJvfO, de um lado, MtlN|CíPIO DE ITABAIANINHÀ, CNPJ:
13.098.181/0001-82, situada na Praça Floriano Peixoto, n'27, l" Andar, Centro de ltabaianiú4
representado pelo seu Preíeito Municipal Danilo Alves de Carvalho, RG n'3.036.900-2, CPF n"
787.233.295-12 e de oulÍo lado, Jose Mello dos Santos, residente no Povoado Santa Rita, RC no
3.343.752-l SSP/SE, e CPF n" 036.464.20542, resolvem firmar o presente
CÃO. ENTREGA E RECEBIMENTO. na forma do aÍigo l', da Lei Municipal n" 923/2016,
alterada pela L€i Municipal n" 1024/2019, mediante as seguintes cláusulas:

IEB!!(LDLU!!!

Cláusuh Primeirs: O presente Termo tem por objeto a Doação pelo MUNICIPIO de 50 (cinquenta) mudas de laranja pên e 50 (cinquenta) mudas de lrmào tahili, adquiridas pelo valor de RS
jlg,O0(quiúentos e dezenove rcais), conÍorme trotr ítucâl t J.nli i.1 73)- , a serem úilizadas no empÍeendimento de produtores da agrisultuÍa familiar.

Cláulula Segurds: O material do pÍesente objeto for adquirido pelo MUNICÍPIO, atraves do Pregão Presencial n'015/2019, Ata de RegisrÍo de Preço n'007/2019, com a finalidade de incentivar o
empreendimento de produção agropecúria, mediante distribúção aos produtores preferencialmente
da agricultura familiar, instituida pela l,€i Municipal n'96312016, alterada pçla Lei Municipal n'
1024/2019

Subcláusüh Única: O produtor rural deverá destinar as mudas recebidas através desta doação exclusivamente para a recuperação ou revitalização de pomar no qual é proprietiíLrio ou responsável
legal.
Cláusula Terceira: O material aqui doado não poderá ser utilizado pam outras finalidades, senâo
as pÍevistas no Subcláusula Unica da Cláusula Segunda deste Termo, implicando o descumprimento
desta condição na revogação da presente doaçâo, com a reversão (devolução) do valor monetririo
devidamente corrigrdo referente a aquisição do material ora doado pelo Município.

Cláusuh QusÍ8: É proibida a comercialização do material, em çaso de venda das mudâs, a parte
responúvel (agricultor) responderá civ€l e penalmente pelo

ato.
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Cláüluls Quitrtâr O Município deverá nomear, através

i. \

de Portaria, um fiscal do Termo de Dóaçdo

para assegurar o cwnprimento de sua finalidade.

Subcláurula Úoica: A pessoa nomeada como responsável p€la fiscalização deveá apresentar um
Relatório de Exeçução do Objeto, aÉs a entrega e o plantio das mudas nos pomares.
Praç! Floriano Pêixolo,274,It brirnaúa/SE CEP 49 290-000 CNPJ
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ESTADO Df, Sf,RGTPE
MUNTCIPIO DE ITABAIÁN1NEA

Sf,CRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIÁ, COMÉRCIO E TURJSMO
SECRETARIA MUMCIPAL DE DESENVOLVIMf,NTO AGROPf,CUÁRIO E MEIO AMBIf,NTf,

E, poÍ estarem de pleno acordo em doar e receber o citado bem, firmam o presente
TERMO DE DOAÇÃO, ENTREGA E RECEBIMENTO em três úas, de igual teoÍ e forma' na
presença das iestemunhas abaixo nomeadas, para que produza seus devidos efeilos legais'

ItabaianiúrsE,25

Danilo Alves de
Prefeito Municipal de Itabai

Jose

CPF

de

juúo

de 2019.

Jairo Floriano dos Santo§
Municipal de lndústria, Comercio

SecreuíLrio

Mello dos Santos

n' 036 464 205-02
Agrop€cúrio

e Meio Ambient€
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