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ESTAIX) DE SERGIPE
MUNICiPIO DE ITAAAIÁI\IÀ HA
SECRf,TÀRIÀ MUNICÍPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
SECRETÀRIA MUNÍCIPÁL DE Df,SENVOLI,IMENTO AGROPf,CUÁRIO E Mf,IO AMBIENTf,

Tf,RMo DE DoAÇÃo,

nxrnrcl r nrcEBrMf,NTo

Pelo presenre TERMO, de um lado, MUNICITTO

N'075/2019

On

TTABAIANINHA, CNPJ:
13.098.181/0001-82, situada na Praça Floriano Peixoto, n'27, l" Andar, Centro de ltabaianiú4
representado pelo seu Prefeito Municipal Danilo Alves de Carvalho, RG n'3.036.900-2, CPF n"
787.233.295-72 e de outro lado, Valdicleide Cristo da Silva, residente no Povoado Barro Preto, RC
n'3.198.208-5 SSP/SE, e CPF n' 016.134.925{2, resolvem firmar o presente IEBUqJE-Dq
ACÃo. ENTREGA E RECEBIMENTo. na forma do artigo 1", da Lei Municipal n'92312016,
alterada pela Lei Municipal n' 1024/2019, mediante as seguintes cláusulas:
Clóusula Primeira: O pÍesente Termo tem poÍ objeto a Doação pelo MUMCiPIO de l0O (cem)
mudas de laranja per4 adqündas pelo valor de R$ 51g,O0(quinhentos e dezenove Íeais), cooíorme
Dotq fi3cal f 2O Jq 1+ q ?T . a serem utilizadas no empreendimento de produtores da agriçultura familiar.
Cláusula Segunda: O matcrial do pÍesente objeto foi adqürido p€lo MUMCiPIO, atraves do Pregão Presencial n'015/2019, Ala de Registro de Preço n'007/2019, com a finalidade de inc€ntrvar o
empreendimento de pÍoduçâo agropeçúria, mediante distribuição aos produtores preferencialmente
da agricultura familiar, instituida pela Lei Municipal n" 963/2016, alterada pçla Lei Municipal no
to24/2019
Subcláusüh Úoica: O godutor rural deverá destinar as mudas recebidas atraves desta doação exclusivamente para a recuperação ou reütalização de pomar no qual e proprietário ou responsável
legal.

Cláusula Terceira: O material aqui doado não poderá sel utilizado para outras finalidades, senão
as preustas no Subcláusula Unrca da Cláusula Segunda deste Termo, implicando o descumprimento
desta condição na revogação da pÍesente doação, com a reversâo (devolução) do valor moneiiLrio
devidamente corrigido rcferente a aquisição do material ora doado pelo Municipio.
Cláusule Quarta: É proibida a comercialização do material, em caso de venda das mudas, a parte
responsável (agricultor) responderá civel e p€nalmente pelo ato.

{l

ClóusulE Quinta: O Municipio devení nomear, atraves de Portari4 um fiscal do Termo de Do,
para asseguÍar o cumprimento de sua finalidade.

Subcláulula Única: A pessoa nomeada como responsável pela fiscalização deverá apÍesentar um
Relaório de Execugão do Objeto, aús a entrega e o plantio das mudas nos pomares.
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f,§TADO Df, Sf,RCIPf,
MUNICiPIO DE ITABAIANINHÂ
Sf,CRf,TAR]A MT'NICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE Df, SENVOL}'IMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMf,If, NTf,

E, por estaÍem de pleno acordo em doaÍ e Íec€ber o citado bem, Íirmam o presente
TERMO DE DOAÇAO, ENTREGA E R"ECEBIMENTO em três vias, de igual teor e forma, na
presença das testemunhas abaixo nomeadas, para que produza seus devidos efeitos legais.

Itabaianinha/SE, 25 de junho de 2019

Danilo Alves de
Prefeito Municipal de I

Jairo F'loriano dos Santos
Secretaío Municipal de Índústria, Comercro
TuÍismo

Valdicleide Císto da Silva
CPF n' 01ó.134.925-02
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