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E
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Pelo presente TERMO, de um lado, MUNICÍPIo DE ITABATANTI{EÂ,

CNPJ:
13.098.t81/0001-82, situada na Praça Floriano Peixoto, n'27, l'Andar, CentÍo de ltabaianinha,
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, Ordino Basilio dos Santos, residente no Povoado Bano Preto, RG
no 457.024 SSP/SE, e CPF n" 533.604.785-ó8, resolvem firmar o presente IEBÀ!qpE-@!
cÂo. ENTREGA E RECEBIMENTO. na forma do aÍtigo l', da Lei Municipal n" 92312016,
alterada pela Lei Municipal n' 1024/2019, mediante as seguintes cláusulas:

presente Termo tem por objeto a Doação p€lo MUNICÍPIO de 100 (cem)
mudas de limào lahiti, adquiridas pelo valoÍ de R$ 5lg,oo(quinhentos e dezenove reais), conforme
Dot{ fiscrl n'
J
. a serem utilizadas no empreendimento de produtores da agÍi-

Cllusuls Primeirs: O

lnjt

}{ i}

cultura familiar.

Ctíusula Segunda: O material do presente objeto for adquirido pelo MUNICÍPIO, atrdvés do Pregão Presencial n'015/2019, Ats de RegistÍo de Preço n'007/2019, com a finalidade de inçentivar o
emprcendimento de produção agropecúria, mediante distribuição aos produtores preferencialmente
da agricultua familiar, instituida pela Lei Municipal n' 96312016, alterada pela Lei Municipal n"
1024t20r9.

Subcláusuh Única: O produtor rural deverá destinar as mudas recebidas através desta doação exçlusivamente para a recuperação ou revitalização de pomar no qual é proprietário ou responsável
legal.
ser utilizado para outras finalidades, senão
as preüst4s no Subcláusula Unica da Cláusula Segunda deste Termo, implicândo o descumprimento
desta condição na revogação da presente doação, com a reversão (devolução) do valor monetário
devidamente conigido refercnte a aquisição do material ora doado pelo Municipio.

Clóulul8 Tcrceiru: O material aqui doado não poderá

Cláusula Quartar É proibida a comercialização do material, em Çaso de venda das mudas, a paÍe
responsável (agricullor) respondenl civel e penalmente pelo ato.
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IX\
\./ \l

Clóululs Quiítr: O Município devení

nomear, através de Portaria, um fiscal do Termo de

Doação \

para a§seguÍar o cumpómento de sua finalidade.

Subcláusula Única: A pessoa nomeada como responúvel pela fiscalizaçâo deverá apresentar um
Relatório de Execução do Objero, após a entrega e o plantio das muclas nos pomares.
P..ç! Floriúo Pcixoto.
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ESTADO DE SERGIPE

MTJNICiPIO Df, ITABAlANlNHA
SECRf,TARIA MUNICIPAL Df, ÍNDÚSTRIÀ COMÉRCIO f, TURTSMO
Sf,CRETARIA MUNICIPAL DE Df,SENVOLVIMf,NTO AGROPECUÁRIO E MEIO A-N4BtENIf,

E, por estarem de pleno âcoÍdo em doaÍ e receber o citado bem, 6lmam o presente
TERMO DE DOAÇÃO, ENTREGA E RECf,BIMENTO em três vias, de igual teor e forma, na
presença das testemunhas abaixo nomeadas, para que produza seus devidos efeitos legais

ttabaianinha/SE, 25 de junho de 2019.

Danilo Alves de Carval
PÍefeito Municipal de ttabai

Jairo Floriano dos Santos
Secretário Municipal de lndúst a, Comércio

Ordino Bssilio dos Santos
CPF n" 533.ó04.785-68
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