IA
,I*f,STADO DE SERGIPE

MUNIciPIo

DE ITABAIÁNINHÁ

Sf,CRETARIA MUNICIPAL DE NDÚSTRIA. COMÉRCTO f, TURISMO
SECRf,TARIA MUNrclpAL Df, DESENvoLvtMENTo AGRopEcuÁRro E MEto AMBTENTE

TERMO DE DOAÇÃO, ENTREGA E RECEBIMENTO N'O2sNOlg

Pelo pres€nte TEnMO, de um lado, MUNICipfO

On

ITABAIÂNINHÁ, CNpJ:
13.098.181/0001-82, situada na praça Floriano peixoto,
l. Andar, Centro de ltabaianinha,
::pj:t^Tgg
rylo seu Prefeito Municipal Danito Alves de Carvalho, RG n. 3.036 900_2, CpF n;
787.233.295-72 e de outro lado, Geraldo Florenlino dos Santos, residente
no povoado Mata Verde,
19 ?1-8r?]:-] SSP/SE, e CpF n. 084.935.8t5-93, resolvem firmar o presenre TERMO pE

n.2f,

l:

na forma do anigo 1", da L"i m;iprt=
rc
92312016, alterada Wta t-ei UunicÇt n. tO7ãí19, mediante as
seguint",
"f,ilrsuf^,

PriDcirs: O presente Termo tem por objeto a Doação pelo MUNICiPIO de 50 (cin_
laranja pera
:y:lx)Irq^
9. e dezenove e 50 rcinquenta) mudas de timao tahiii. adqui;d^ p.to vator de R$
) | v.uu( qurnientos
Cláu3ula

reais), co[foÍme trota

zadas no empreendimento de produtores da

fi3cll n" =-.-._OJ1 J++
agri"rhrru famili-

3l

. a serem utili-

t"*:r"o::-O-materiat do presente objeto foi adquirido pelo MLINICip|O, atraves
do pregao rresencral n'015/2019, Ata de Registro
de lreço n OOZl2otô, com a finalidade de incentivar o
cmpreenormento de pÍodução agopecúria, medjante
distribuição aos
produtores
-"r[r;da
"[ta preferencialmente
famrliar, rnsrrtuida peta Lei Municipat n" so:r20 io.
Lei Munrcrpat n"

llTl1,

ffi5fr,lT

Subcl{usula Únics: O produlor Íural deverá destinar
as mudas recebidas atraves desta doação exclusivarnenre para a recuperaçâo ou reviralizâçâo
d"
ou responsável
legal.

p"r;;; úl;;.p*tário

t*":,".",.O

marenat aqú doado não poderá ser ur,lizado paia
outras finalidades, senâo
911:rll
as prevrstas no Subcláusula Uruca

dâ Cláusula Segunda deste Termo. iãpii.anão o
O.r"rmpnmenro
desu condição na revogaçâo cla presenre doaçãoi
com ,.r",;; ià;;irçô do varor monetáno
devidamente corrigdo referenre a aquisição domarerial "
ora doaào p"i;

ü;;;;,

Clíusula Quaíar E proibida a comercialização do material,
em caso de vendrI
responsávei lagricultorl ,"rponã"J
p"nalmente pelo ato.
"luãr "

;*"1',t,.Y,ll'"X'*#ffi:'à1"#f,#f;ff'

da§ mudÀ§, a

frc
I

ataves dc Portaria, um Íiscar do rermo de

ll\
oo/\l

Subcláusuh Únice: A pessoa nomeada como responsável
pela Íiscalização deveÉ apresentar um
Relatório de Execuçâo do ObJeto. após a
ent
ô pt"ntio á^ ,uár;;;;*",
"g" "

r-I

tl

Pr!ç! Flai.llo Pciroro, 27A, Ir.bí.rúnà/SE CEp 49.2q}4(r
CNPJ N" 1i.098.

Is

t,000l-82

d

ESTADO Df, SERGIPE
MIJNICiPIO DE TTÀBAIANIN EÂ
Sf,CRf,TARJÁ MUNICTPÀL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
Sf,CRETA.RIÂ MUNICIPÀL Df, DESf,NYOLVIMENTO AGROPECUÁRIO f, Mf,IO AMBIf,NTE

E. por eslarem de pleno acordo em doar e rcceber o citado bem, firmam o presente
TERlvlO DE DOAÇÃO, ENTREGA E RECEBIMENTO em três vias, de igual teor e fórma, na
presença das testemunhas abaixo nomeadas, para que produz seus devidos efeitos legais.

Itabaianiúa./SE, 25

Danilo Alves de Ca
Prefeito Municipal de I

de

jurlho de 2019.

Jairo Floriano dos Santos
Secrefírio Municitrsl de lndústia, ComéÍcio
Turismo

Gerâldo
dos Santos
CPF n' 084.935.815-93
o e Meio Ambienle

'IUST}]]tt NHAS:

rr

n'911.1t

{

2

25_1j

Pr!çâ FloÍiúo p€ixoto. 27À, Ir.bürnilh./SE
CEp 49.29Gom CNPJ N" I1.098. I t 1r'000 -E2
t
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