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ESTADO DE SERGÍPE

MUMCiPÍO Df, ITABAIANTNHA
SECRf,TARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIÁ' COMÉRCIO E TURISMO
SECRETARIÁ MUMCIPAL DE DESf,NVOLVTMENTO AGROPECI]ÁRIO E MÍIO AMBIENTE

TERMO DE DOAÇÁO, ENTREGA E RECEBIMENTO N'M92019

Pelo pre§ente TERMO, de um lado, MUNICÍPIO Dl ITÀB^AIANINEA' CNPJ:
tl.Oqf.tttlOOOt-SZ, situada na Praça Floriano Peixoto, n" 27, l" Andar' Centro de ltabaianinha'
900-2' cPF n"
r"p;;;;"d; p.l" séu prefeito Municipal Danilo Alves de carvalho, RG n' 3 036
RG n'
i'h..Zll.zSs-)Z e de outro lado, Mari; Edna dos santos, residente no Povoado Santa futa'
3l tl.4oo-s SSp/sE. e cPF na 021.461.225-28, resolvem firmar o pre§ente qry4g9+

ôió. nirinrôÀ t nrcrnmnxro. na forma do anigo l',.da Lei Municipal n'92312016'
;t".d, p"t" L", À,í"."tp"I .' 1024/2019, mediante as seguintes Çláusulas:
pelo MUNICiPIO de 100 (cem)
Cláusula PrimeiÍ8: O presenle Termo tem poÍ objeto a Doação
conforme
adquiridas pelo valor de R$ 5 te'o0lqurntrentos e dezenove reais)'
ãra.r A" fi.a"
produtorcs
da
agricultura
"ftni,
a ser utilizadâs no empreendimento de
familiar.

;;il;i

;;-..34ldt|3l,

através do PÍeClúulul8 Segunds: O malenal do presente objeto foi adquiÍido pelo MUNICiPIo'
de incenlivar o
finalidade
a
gáã p."."*iãir;ô r sl20l9, Ata de Registro d; PÍeço n" 007/2019, com
pÍeferencialmente
aos produtore§
Empreenaimenro de produção agropecúria' medranie distribuiçào
n"
a"'lgr""-f,r. f".,fiar, institúãa pela I-ei'Municipal n'9ftsl2016, alterada pela Lei Municipal

1024t2019.
reçebidas atraves desta doação exSubcláusula Úoica: O produtor rural devcrá destinar as mudas
qual é pÍoprieÉrio ou responsável
clusivamente para a recuperação ou revitalizaç;o de pomar no
legal.

para.outras finalidades' §enão
Clóusuls TeÍceirr: O material aqui doado não poderá seí utilizado
úri"ãã cra*'ra segunda deste Termo'.implicando o descumprimento
;;;;"t;;ffi;trr"
a ÍeveÍsão (qev.quçIldo valor monetário
na revogação ou pr"r"ni. ao^çao]
ã"ío
"om
"orài*oconigido refeÍente a aquisição do material ora doado pelo Munrcrpro'
devidamenti

Clíusuls Qurrts: É proibida

;"rp.;úrii;g";rid)

das mudas' a parte
a comercialização do material, em caso d€ venda

responderá cível e penalmente pelo

ato'

i\

um fiscal do Termo de
Clóusula Quirtsl O Municipio deverá nomeaÍ, através de Portaria'
para asseguraÍ o cumprimento de sua Íinalidade'
pela fiscalização devera apresentaÍ um
Subcláusuh Única: A pessoa nomçada çomo responsável
pomares'
Ã"iarà;o ae pxeçuçao do objeto, após a entrega e o plantio das mudas nos
Pr!çá Florimo Pcixoto. 274,

.Jna^rô\

Iúbtitnhh/SE

CEP 49

290{00 CNP,

lf

§t

13'098'

l8l/0001-E'
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ESTADO DE Sf,RGIPE

MUNIChIO DE ITAAAIANINHA
SECRf,TARIA MUNTCIPÀL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
SECRf,TARJT{ MUNTCIPAL DE Df,§ENVOLVIMf,NTO AGROPf,CUÁRIO E Mf,TO AMBIf,NTf,

E, por estarem de pleno acordo em doar e rec€ber o citado bem, firmam o presente
TERMO DE DOAÇÁO, ENTREGA E RECEBIMENTO em três vias, de igual teor e foma, na
pres€nça das lestemunhas abaixo nomeadas, çnra que produza seus devidos efeitos legais.

Itabaianinha/SE, 25 dejunho de 2019.

Danilo Alves de

.

rvt^",-,e-

€\-..

Jairo Floriano dos Santos
Secretário Municipol de Indústria, Comércio
Turismo

ô

A, :"-[pa

MaÍia Edna dos Santos
CPF n" 021.461.225-28

TESTEMT]NHAS:

8

225-+'

Pnç' F16i3rc

Pêrxo.o, 27Â,

lrlbdaúilhrsE

CEP

49.2t${(p

CNPJ

}f

|3

098 l8 1,0001-E2

Pistn!
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