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f,STADO DE SERGIPE
MUNICiPIO Df, ITÀBAIANII\MA
SECRETARIA MUNICTPAL DE INDÚSTRIÀ COMÉRCIO E TURTSMO
SECRf,TÀRIA MUNICIPAL DE DESENVOL}'IMENTO AGROPICUÁRIO E MEIO AMBIf,NTE

TERMO DE DOAÇÁO, ENTRf,GA f, RECf,BIMENTO N" Oó2l20I9

Pelo presente TERMO, de um lado, MUNTCÍpIO »p ITÂBAIANINEA, CNpJ:
13.098.181/0001-82, situada na Praça Floriano Peixoto, n" 27, l'Andar, CentÍo de ltabaianinh4
representado I,clo seu Prefeito Municipal Danilo Alves de Carvalho, RG n" 3.036.900-2, CPF n"
787.233.295"72 c de outro lado, Everaldo Batista Santana, residente no Povoado Barro Preto, RC n"
0931527368 SSP/BA, e CPF n" 336.696.368-97, remlvem firmar o presente
ÃO. ENTREGA E RECEBIMENTO. na forma do aíigo 1", dt r-ei Vunr.,put n: S2,201ó,
alterada pela
Municipal n' 1024/2019, modiante as seguintes cláusulas:
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Clíusula Primeira: O presente Termo tem por objeto a Doação pelo MLINICiPIO de 50 (cinquenta) mudas de laranja pêm e 50 (cinquenta) mudas de limão tahili, adquiridas pelo valor de R$
5 lg,O0(quiúentos e dezenove reais), coDforme nota nwt o" 2,O!1 J* 137' , a serem utilizadas no empreendimanto de produtorçs da agricultuÍa familiar.

Clíusula Segunda: O material do presente objeto foi adquirido pelo MUNICÍPIO, através do Pregão Presencial n" 015/2019, Ata de Registro de heço n" 007/2019, com a finalidade de incentivar o
empreendimcnto de produção agropecuária, mediante distribuição aos produtores preferencialmente
da agricultura familiar, instituida pela Lei Municipal n'963/2016, alt€rada pela Lei Municipal n'
1024D019

SubclÁusrla Única: O produtor rural deveÉ destinar as mudas recebidas atraves desta doação exclusivamente para a racuperação ou revitalização de pomar no qual e proprieúrio ou responsável
legal.

Cláusuls TeÍceira: O material aqui doado não podeú ser utilizado para outras finalidades, senâo
as previstas no Subcláusula Unrca da Cláusula Segunda deste Termo, implicando o descumpímento
desta çondição na revogação da presente doação, com a reveÍsão (devolução) do valor moneiírio
devidamente corrigido referente a aquisição do material ota doado pelo Municipio.
Cláusula Qüart : E proibida a comercialização do material, em caso de venda das mudas, a pa
responsável (agricultor) rcsponderá civel e penalmente pelo ato.

Clíusula Quinta: O Municipio deverá nomear, através de PoÍtaria, um fiscal do Termo de Doação
paia asscgurar o cumprimento de sua finalidade.

Subcláusüla Única: A pessoa nomeada como responsável pela fiscalização deveÍá apresentar um
Relatório de Execução do Objeto, a!ús a entrega e o plantio das mudas nos pomares.
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ESTADO Df, SERGIPE
MUNICíPIO DE ITABAIANINHA
Sf,CRf,TARIA MUNICIPAL Df, INDÚSTRIA, COMÉRCIO f, TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESf,NVOLl,I}tf,NTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBTENTf,

E, por estarem de pleno acordo em doar e receber o citado bem, firmam o presente
TER"S{O DE DOÂÇÃO, ENTREGA E Rf,CEBIMENTO em três vias, de igual reor e forma, na
presença das testemunhas abaixo nomeadas, para que produza seus devidos efeitos legais.

Itabaianiúa/SE, 25 dejunho de 2019.

Danilo Alves de
Prefeito Municipal de I

Jairo Floriano dos Santos
Secretrírio Municipal de Indústria, Comércio
Turismo
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Everaldo Batista Santana
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