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ESTADO DE SERGIPI
MUNICiPIO DE ITA.BAIAI\INHA
SECRETARIÀ MUNICIPAL DE INDÚSTRTA, COMÉRCIO E TÜRISMO
SECRETARIA MUMCIPAL Df, DESf,NVOLVIMf,NTO AGROPf,CUÁRIO E MEIO AMBIf,NTf,

TERMO DE DOAÇÀO, ENTRf,GA E RECEBIMENTO N" 044i2019

Pelo presente TERMO, de um lado, MI.JNICÍpro

nn

ITABAIANINEÀ, CNPJ:
l'Andar,
Centro de ltabaianinh4
Peixoto,
n'27,
situada
na
Praça
Floriano
13.098.181/0001-82,
representado pelo seu Prefeito Municipal Danilo Alv€s de Carvalho, RG n" 3.036.900-2, CPF n'
'187.233.295-72 e de outro lado, Edson de Oliveira Santos, residente no Povoado Santa Rita, RG n'
1.218.31 I SSP/SE, e CPF n' 85ó.759.975-04, resolvem firmar o presenle EBU!LDLUf4!]!Q
ENTRf,GA E RECEBIMENTO. na forma do artigo 1", da Lei Municipal n" 92312016, alteÍada
pela tri Municipal n" 1024/2019, mediante as seguint€s cláusulas:
Cláusuls Primeirai O presente Termo iem por objeto a Doação pelo MUNICIeIO de IOO 1cem1
mudas de taranja Éra, adquiridas pelo valor de R$ 519,oo(quinhenúos e dezenove reais), conforme
Íotâ Íiscal idy ll i l+
, a serem ulilizadas no empreendimento de produtorcs da agri""
cultura familiaÍ.
Ctáusula Segunda: O material do pre§ente objeto foi adquiido p€lo MUNICÍPIO, através do Pregão presenciãl n 015/2019, Ata de Registro de Preço n 007/2019, com a finalidade de incentivar o
;mpreendimento de Fodução agropecuária, mediante distibuição aos produtore§ preferencialmente
n'
da àgricultum familiar, instituida pela tÊi Municipal n'963/2016, alterada pela Lei Municipal
1024t2019.
exSubcláusula Única: O produtoÍ rural deverá deslinar as mudas recebidas através desta doação
ou responsável
clusivamente para a reçuperação ou revitalizaçâo de pomar no qual é proprietiírio
legal.

Cláusuh Terceinr O material aqú doado não podení ser utilizado para oulÍl§ finalidades' seúo

Ãpr.r"* ,.

S"bcf,iusula Única da Cláusula Segunda deste Termo,.implicando o descumprimento
(devllução) dÔ valor monetfuio
deJta condição na revogação da presente doação, com a reversão
pelo
Muniçipio'
devidamenté corrigido Ãferente i aquisição do material ora doado

Cláusulr Qusrta: É proibida

parte
a comercialização do material, em caso de venda das mudas' a
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para assegurar o cumprimento de sua finalidade.

um
Subcláusula Única: A pessoa nomeada como responúvel pela fiscatização deverá apresentar
pomares'
Relatório de Execução do Objao, após a entrega e o plantio das mudas nos
P.aç! Flori0no Pcixoto, 274. ltlbalaniúa/SE CEP 49.290'000 CNPJ
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lÁ.15
f,STADO DE SERGIPE

MUMCiPto DE tTABAIANINHA
SECRETARÍA MUNICtpAL Df INDúsrRtÁ, coMÉRCro E TURISMo
SECRf,TARTA MUNrclpAL DE Df,sENvolvuuENTo AcRopEcuÁRro E MEto ÀMBIf,NTE

E, por eslarcm de pleno acordo em doar e receber o citado bem, firmam o presente
TERMO DE DOAÇÃO, ENTRf,GÂ E RECf,BIMENTO em tÉs vias, de igual teoÍ e foTÍnA, NA
presença das testemuúas abaixo nomeadas, pora que produza seus devidos efeitos legais.

Itabaianinha/SE, 25 de

Danilo Alves de
Prefeito Municipal de I

juúo

de 2019.

Jairo Floriano dos Santos
Secretário Municipal de lndústria, Comércio
Turismo

oliveira Santos
CPF n'856.759.975-04

Edson de

o e Meio Ambiente
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Pr!çi FlEimo Peiro.o, 27Â. li'b.iüthhr'SE CEP 49.29Go0() CNPJ N' t3'098'
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