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TERMO DE COLABORAQÁO No 03/2017,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICíPIO

DA

ESTANCIA TURíSTICA

DE

GUARATINGUETÁ E CASA DO
PURÍSSTMO CORA9ÁO DE MARIA
CASA BETANIA

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as Partes a seguir qualificadas
como:

MUNICíPIO DA ESTÁNC|A TURíSTICA DE GUARATINGUETÁ, com sede na Rua
Jaques Felix, no 02, Bairro Sáo Gongalo, CEP 12502-180, no município de
Guaratinguetá, estado de Sáo Paulo, inscrito no CNPJ/MPF sob o número
46.680.500/0001-12, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA
SOCIAL, neste ato representada por seu Titular, Sr. Alexandre Dias, portador da
cédula de identidade RG no 15.856.082-6 e inscrito no CPF/MF sob o no Q57.221.67851, doravante designado "MUNlCíPlO";

GASA DO PURíSSIMO GORA9ÁO DE MARIA - CASA BETÁNIA, organizagáo da
sociedade civil constituída sob a forma de associagáo privada, sem fins lucrativos, com
sede na rua Haydee de Castro Oliveira, n.o 11, bairro Cohab Bandeirantes,
Guaratinguetá/SP, inscrita no CNPJ/MF no. 48.556.260/0003-36, neste ato
representado por sua Presidente, Sr. Maria Guadalupe Lara Briceño, portador(a) da
Cédula de ldentidade RG no. 3.768.587-9 e inscrito(a) no CPF/MF sob o no.
25.848.769-00, doravante designada 'ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE CIVIL e
OSC";

Em conjunto doravante denominados "Partes" e, individualmente, "Parte";

As Partes acima identificadas ajustaram e por este instrumento celebram um Termo
Colaboragáo, consoante a Lei Federal no 13.01912014, a Lei Municipal no 4.735,
de junho de 2017, alterada pela Lei no 4.741, de 30 de junho de 2017 e
legislagóes aplicáveis, com inexigibilidade de chamamento público fundamentada
inciso ll do artigo 31 da Lei Federal no 13.01912014, com a redagáo conferida pela
no 13.20412015, mediante as seguintes cláusulas e condigóes:

Prefeitura Municipal da Estáncia Turística de
Guaratinguetá
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- CENTRO CEP: 12500-260
TEL. : ( 1 2) 31 33-21 631 31 22-31 57 131 22-281 I

RUA GAMA RODRIGUES, 410

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

1.1.

O presente Termo de Colaboragáo tem por objeto regular a parceria entre as
Partes, em regime de mútua cooperagáo, para a consecugáo de finalidades de
interesse público e recíproco, mediante a execugáo de atividades,
consubstanciadas na realizagáo de servigos socioassistenciais de protegáo

social básica, desenvolvidos por meio do Servigo de Convivéncia e
Fortalecimento de Vínculos para criangas de 06 a 15 anos em conformidade
com a Resolugáo 109/2009 do CNAS, com o Plano Municipal de Assisténcia
Social PMAS/2O17 e com o Plano de Trabalho elaborado pela
oRGANtZAgÁO DA SOCIEDADE CIVIL e aprovado pelo MUNICíPIO, parte

integrante e indissociável deste instrumento e doravante denominado "Plano de
Trabalho" ou "Anexo l" (doravante também "Termo" e "Parceria").

cLÁusuLA SEGUNDA - DAS oBRrcAgÓes oes PARTES

2.1. Caberá ao

MUNICíPIO,

sem prejuízo ás demais obrigagóes e

responsabilidades estabelecidas neste Termo de Colaboragáo:

a)
b)

c)

d)

e)

Transferir os recursos financeiros discriminados na Cláusula Terceira abaixo,
obedecendo ao cronograma de desembolsos estabelecido no Plano de
Trabalho;
Monitorar e avaliar o cumprimento do objeto desta Parceria, zelando pelo
alcance das metas e pela correta aplicagáo dos recursos repassados, mediante
a análise das prestagóes de contas parciais e final da OSC, bem como, quando
entender necessário, realizar pesquisa de satisfagáo com os beneficiários do
Plano de Trabalho, valer-se do apoio técnico de terceiros, realizar visitas in
/oco, mediante notificagáo á OSC com antecedéncia de trés dias úteis, e
consulta ás movimentaqóes da conta bancária, dentre outras agóes;
Emitir relatórios técnicos de monitoramento e avaliagáo da Parceria, contendo
as informagóes estabelecidas na legislagáo, e submeté-los á Comissáo de
Monitoramento e Avaliagáo para avaliagáo e homologagáo;
Orientar a Comissáo de Monitoramento e Avaliagáo, designada por ato
publicado em meio oficial de comunicagáo, quanto ás suas obrigagóes
vinculadas á competéncia de avaliagáo e homologagáo dos relatórios técni
de monitoramento e avaliagáo, bem como assegurar a participagáo de
menos 01 (um) servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego
quadro de pessoaldo MUNICíPIO;
orientar o Gestor da Parceria, designado por ato publicado em meio oficial
comunicagáo, quanto ás suas obrigagóes vinculadas á competéncia
controle e fiscalizagáo da execugáo da Parceria, dentre as quais atuar
interlocutor técnico com a OSC, emitir parecer técnico conclusivo de análise d.
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prestagáo de contas final, dentre outras obrigagóes previstas na legislagáo
aplicável;
Apreciar a prestagáo de contas final apresentada pela OSC no prazo de até
150 (cento e cinquenta) dias, contado da data de seu recebimento ou do
cumprimento de diligéncia por ela determinada, prorrogável justificadamente
por igual período;
Fornecer á OSC instrugóes específicas sobre a forma, metodologia e prazos
para prestagáo de contas, observadas as disposigóes legais e deste Termo,
tendo Gomo premissas a simplificagáo e racionalizagáo dos procedimentos;
Disponibilizar plataforma para prestagáo de contas pela OSC, permitindo a
visualizagáo por qualquer interessado;
lndicar á OSC a instituigáo financeira pública na qual deverá abrir conta

corrente específica, isenta

k)

m)
n)

o)

p)

I

de tarifa bancária, para o

recebimento

e

movimentagáo dos recursos desta Parceria;
lnformar á OSC os atos normativos e orientagóes que interessam á execugáo e
á prestagáo de contas desta Parceria;
Prestar o apoio necessário e indispensável á OSC, para que seja alcangado o
objeto desta Parceria em toda a sua extensáo e no tempo devido;
Analisar e deliberar sobre eventuais propostas de alteragáo deste Termo de
Colaboragáo e do Plano de Trabalho;
Fornecer atestado de capacidade técnica referente ás atividades realizadas
pela OSC, quando assim aferida;
na hipótese do Gestor da Parceria deixar de ser agente público ou ser lotado
em outro órgáo ou entidade, designar novo Gestor, assumindo, enquanto isso
náo ocorrer, todas as suas obrigagóes;
Aplicar as sangóes previstas na legislagáo pertinente, proceder ás agóes
administrativas quanto á exigéncia e restituigáo dos recursos transferidos e
instaurar tomada de contas especiais, quando for o caso;
Publicar o extrato deste Termo de Colaboragáo e eventuais aditamentos em
meio oficial de comunicagáo; e

q)

Manter, em seu sítio oficial na internet, as informagóes estabelecidas na
legislagáo sobre este Termo de Colaboragáo e seu respectivo Plano de
Trabalho, até 180 (cento e oitenta) dias após o seu encerramento.

2.2.

caberá á osc, sem prejuízo ás demais obrigagóes estabelecidas neste
de Colaboragáo:

a)

Executar fielmente o objeto desta Parceria, de acordo com o plano
Trabalho, com as cláusulas pactuadas, normas específicas das pol
públicas setoriais e demais legislagáo aplicável, adotando todas as
necessárias á correta execugáo desta Parceria;

Tr
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b)

c)

d)
e)

s)

h)

¡)

i)

k)

m)

I

Zelar pela boa qualidade e eficiéncia dos servigos prestados, de acordo com as
diretrizes técnicas e operacionais definidas pelo MUNICíP|O e aprovadas pelo
Conselho Municipal de Assisténcia Social;
Realizar o gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos no
ámbito desta Parceria e aplicá-los integralmente para o cumprimento do objeto
da Parceria, inclusive os eventuais rendimentos de aplicagóes no mercado
financeiro;
Responsabilizar-se pela legalidade e regularidade das despesas realizadas
paru a execugáo do objeto desta Parceria;
Manter e movimentar os recursos financeiros desta Parceria em conta bancária
específica, em instituigáo financeira pública indicada pelo MUNICíPlO;
Manter recursos humanos e materiais e equipamentos sociais adequados e
compatíveis com os servigos socioassistenciais objeto desta Parceria;
Responsabilizar-se exclusívamente pelo pagamento dos encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais, tributários, civis e comerciais relacionados
á execugáo do objeto previsto neste Termo de Colaboragáo, náo se
caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária do MUNICíPIO, a
inadimpléncia da OSC em relagáo ao referido pagamento, os ónus incidentes
sobre o objeto da Parceria ou os danos decorrentes de restrigáo á sua
execugáo;
Prestar contas ao MUNICípIO Oe acordo com a forma, metodologia e prazos
previstos neste instrumento e nas instrugóes específicas fornecidas pelo
MUNICíPIO;
permitir o livre acesso do Gestor, da Comissáo de Monitoramento e Avaliagáo,
de agentes públicos da administragáo pública municipal, dos servidores do
Órgáo de Controle lnterno e do Tribunal de Contas do Estado de Sáo Paulo,
mediante notificagáo á OSC com antecedéncia de trés dias úteis, a todos os
documentos relativos á execugáo do objeto deste Termo de Colaboragáo, bem
como aos locais de execugáo das atividades, permitindo o acompanhamento ln
loco e prestando todas e quaisquer informagóes solicitadas;
Observar, nas compras e contratagóes com os recursos desta Parceria, os
princípios da impessoalidade, isonomia, economicidade, probidade,
eficiéncia e transparéncia na aplicagáo dos recursos;
Comunicar ao MUNICíPIO, por escrito, a ocorréncia de fatos ou
que venham a prejudicar a perfeita execugáo da atividade;
Por ocasiáo da conclusáo, denúncia, rescisáo ou extingáo deste Termo
Colaboragáo, restituir ao MUNICÍpIO os saldos financeiros
inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicagóes
realizadas, no prazo improrrogável de 30 (trinta)dias;
Manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os dispéndios
relativos a esta Parceria e os documentos originais que compóe a prestagáo de
contas, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao
da apresentagáo da prestagáo de contas final;

W
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n)

Divulgar

na internet e em local visível de sua sede social e

dos
estabelecimentos em que exerga suas atividades, no mínimo, as informagóes

sobre esta Parceria requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei

no

13.01912014; e

o)
p)
q)

Submeter previamente ao MUNICíPlO qualquer proposta de alteragáo do Plano
de Trabalho, na forma definida neste instrumento;
Comunicar ao MUNICíPIO suas alteragóes estatutárias, devidamente
registradas em cartório; e
Manter, durante toda a vigéncia desta Parceria, as condigóes iniciais de
autorizagáo e habilitagáo, em especial a inscrigáo no Conselho Municipal de
Assisténcia Social e demais Conselhos pertinentes á sua área de atuagáo.

CLÁUSULA TERCEIRA _ DOS RECURSOS FINANCE!ROS

3.1.

a

execugáo das agóes

e

atividades previstas neste Termo de
Colaboragáo, seráo disponibilizados recursos no valor de R$ 32.972,65 (Trinta
e dois mil, novecentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), em

Para

parcelas mensais.

3.2.

As despesas com a execugáo deste Termo de Colaboragáo correráo por conta
das seguintes dotagóes no 08.244.1004.2421 e 08.244.1004.2422, indicadas no
processo administrativo no O3l2O17 .

3.3.

A liberagáo das parcelas dos recursos será efetivada em estrita conformidade
com o cronograma de desembolso aprovado no Plano de Trabalho, o qual
sempre deverá guardar consonáncia com as metas da Parceria, obedecendo
aos valores e datas nele definidos.

3.4.

As parcelas dos recursos seráo retidas nos seguintes casos, até o saneamento
das impropriedades:

a)

quando houver atraso injustificado na apresentagáo das prestagóes de
e documentos solicitados pelo MUNICíPlO;
quando houver evidéncias de irregularidade na aplicagáo de
anteriormente recebida;
quando constatado desvio de finalidade na aplicagáo dos recursos
inadimplemento da osc em relagáo a obrigagóes estabelecidas neste T,

b)
c)
d)

quando

a oSC

deixar de adotar sem justificativa suficiente as

saneadoras apontadas pelo MUNICíP|O ou pelos órgáos de controle ¡nteño oü
externo.
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CLÁUSULA QUARTA

- DAS DESPESAS

4.1.

As despesas relacionadas á execugáo da Parceria seráo executadas em estrita
observáncia ao Plano de Trabalho e as cláusulas pactuadas, sendo vedado:

a)
b)

utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da Parceria;

c)
d)

a

qualquer título, servidor ou empregado público com recursos
vinculados á Parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei

pagar,

de diretrizes orgamentárias;
pagar despesas a título de taxa de administragáo;
pagar multas, juros ou corregáo monetária, inclusive referentes a pagamentos
ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da
Administragáo Pública Municipal na Iiberagáo de recursos financeiros.

4.2. A OSC deverá assegurar a compatibilidade
valores aprovados no Plano de

do valor das despesas com os
preeos praticados
praticados no
rTr os
Trabalho e com
oS pregos

mercado.

cLÁusuLA eurNTA - DAS pRESTAgóes oe coNTAS

5.1.

As prestagóes de contas teráo o objetivo de demonstrar e verificar resultados e
deveráo conter elementos que permitam avaliar a execugáo do objeto e o
alcance das metas.

5.2.

A OSC deverá apresentar prestagóes de contas trimestrais, em até 20 (vinte)
dias após o encerramento de cada trimestre de vigéncia deste Termo, e a
prestagáo de contas final, consolidando as informagóes de todo o período da
Parceria, até 90 (noventa) dias contados do término da vigéncia desta Parceria.

5.2.1. Caso a duragáo desta Parceria exceda 01 (um) ano, a OSC
deverá apresentar prestagáo de contas anual referente ao
até o dia 31 (trinta e um) de janeiro do exercício subsequente.
5.3

As prestagóes de contas seráo compostas por Relatório

de Execugáo
Objeto e por Relatório de Execugáo Financeira, assinados pelo representa
legal da OSC.

5.3.1. O Relatório de Execugáo do Objeto deverá conter:

a)

as agóes desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
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b)

c)

5.3.2.

I

a demonstragáo do alcance das metas referentes ao período de
que trata a prestagáo de contas, apresentando um comparativo de
metas propostas com os resultados alcangados;
os documentos de comprovagáo do cumprimento do objeto e
realizagáo das agóes, como fichas de inscrigáo, listas de
presenga, fotos e vídeos, ou outros conforme o caso, devendo o
eventual cumprimento parcial ser devidamente justificado.

Execugáo Financeira deverá conter a relagáo das
receitas e despesas realizadas, inclusive rendimentos financeiros, que
possibilitem a comprovagáo da observáncia do Plano de Trabalho,
acompanhada dos extratos bancários da conta específica vinculada á
execugáo da Parceria, da conciliagáo bancária e, quando houver, o
comprovante da devolugáo do saldo remanescente da conta bancária

O Relatório de

específica,
5.4

Nos casos de náo comprovagáo do alcance das metas, de descumprimento de
metas sem as devidas justificativas, ou quando houver evidéncia de existéncia
de ato irregular, o MUNICíP|O poderá exigir a apresentagáo de cópia simples
dos documentos fiscais, tais como, notas fiscais, cupom fiscal, faturas, recibos,
holerites, guias de recolhimento dos encargos trabalhistas, impostos retidos na
fonte de prestadores de servigos, acompanhados dos respectivos
comprovantes de pagamentos e das Guias do Recolhimento do Fundo de
Garantia e de lnformagóes á Previdéncia Social - GFIP, bem como outros
documentos comprobatórios.

5.4.1. Os originais dos documentos deveráo ser apresentados ao Gestor, para
que este ateste a conferéncia nas cópias, náo sendo aceitos
documentos ilegíveis, com rasuras ou com prazo de validade vencido.

5.4.2.

As notas, comprovantes fiscais ou recibos dos
prestadores de servigos deveráo emitidos em nome da OSC, com d
valor, nome e número de inscrigáo no CNPJ da OSC e do CNPJ
CPF do fornecedor ou prestador de servigo, para fins de com
das despesas quando necessário.

5.5. A prestagáo

de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-áo

em

plataforma eletrónica, permitindo a visualizagáo por qualquer interessado.

5.5.1. Até que se institua ou disponibilize a plataforma eletrónica mencionada
nesta Cláusula, as prestagóes de contas seráo realizadas na forma a
ser indicada pelo MUNTCíPtO.
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e DA ADMINISTRA9Áo Dos BENS

PÚBUCOS

6.1.

Durante o período de vigéncia deste Termo de Colaboragáo, poderáo ser
destinados á OSC bens públicos necessários ao seu cumprimento, sendo
necessário, pata tanto, disposigáo constante do Plano de Trabalho, de
permissáo de uso ou de instrumento equivalente em que se transfira a
responsabilidade pelo seu uso e guarda, na forma da lei.

CLÁUSULA SÉTIMA . DA UGÉNCIA

7.1. O presente Termo de Colaboraqáo

vigerá a partir da data de sua assinatura até
31 (trinta e um) de dezembro de 2017.

cLÁusuLA orrAVA - DAS ALTERA9óES

8.1.

As alteragóes do Termo de Colaboragáo e/ou do Plano de Trabalho aprovado
deveráo ser formalizadas mediante Termo Aditivo, nos termos da lei.

CLÁUSULA NONA

9.1. A celebragáo

- DOS DIREITOS

DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

do presente Termo de Colaboragáo náo concede

a

Parte qualquer direito ou vantagem, de caráter material, patrimonial, moral
qualquer outro, sobre as atividades e os direitos de propriedade intelectual
outro Parte, ou, ainda, sobre os resultados por este obtidos. As Partes,
forma, na execugáo deste Termo de colaboragáo, comprometem-se a respeitar
todos os direitos de "copyright", marcas registradas, patentes, direitos autorais,
sigilo comercial ou outros de propriedade intelectual da outra Parte, entre si e
perante terceiros.
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cLÁusuLA DÉG¡MA - DAS coMUNrcAgóES

10.1

Todas as comunicagóes relacionadas ao presente Termo de Colaboragáo
deveráo ser obrigatoriamente encaminhadas aos enderegos ou e-mails
especificados abaixo e enderegados ás seguintes pessoas:

t.

Para o MUNICíPIO:
Sr.: Camila Pereira Lazarini
e-mail: assistenciasocial@guaratingueta.sp.gov.br;
Enderego: Rua Gama Rodrigues, 410 - Centro, Guaratinguetá/SP;

l!.

Para a OSC:
Sr.: Maria Guadalupe Lara Briceño;
e-mail: casabetaniaguara@uol.com. br;
Enderego:Rua Haydee de Castro Oliveira, n.o 11, bairro Cohab Bandeirantes,
Guaratinguetá/SP.

10.2 As

comunicagóes que tenham por objeto informar o descumprimento de
quaisquer cláusulas ou disposigóes deste Termo de Colaboragáo e/ou que
reportem a intengáo de rescindi-lo ou resili-lo deveráo ser assinadas pelo(s)
representante(s) legal(is) da Parte signatária e postadas por meio hábil para a
comprovagáo de seu recebimento.

10.3 As Partes concordam que o

correio eletrónico constitui meio hábil e será
utilizado no processo de comunicagáo deste Termo de Colaboragáo, sendo que
o envio de e-mail de uma Parte ao outro será válido para a formalizagáo de
posigóes, solicitagáo de informagóes, dentre outras comunicagóes.

cLÁusuLA DÉG¡MA pRtMEtRA

11.1.

- DAS sANgóES

A

execugáo do presente Termo de Colaboragáo comprovadamente
desacordo com o Plano de Trabalho e com a legislagáo aplicável pode
garantida a prévia defesa, com a concessáo de um pruzo de 30 (trinta) di
corridos contados de notificagáo escrita relatando o desacordo para respos
da OSC e o respeito ao contraditório, ensejar á OSC a aplicagáo
MUNICíP|O das sangóes previstas no artigo 73 da Lei no 13.019t2014.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

- DA HIPÓTESE DE RETOMADA

12.1. No caso de inexecugáo por culpa exclusiva da OSC, o MUNICíP|O

poderá,

exclusivamente paru assegurar o atendimento de servigos essenciais á
populagáo, por ato próprio e independentemente de autorizagáo judicial, a fim
de realizar ou manter a execugáo das metas ou atividades pactuadas:

l.

responsabilidade pela execugáo do restante as atividades
previstas no Plano de Trabalho, no caso de paralisagáo, de modo a evitar
sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestagáo de contas o
que foi executado pela OSC até o momento em que a administragáo
assumiu essas responsabilidades;

l¡.

retomar os bens públicos eventualmente em poder da OSC, qualquer que
tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais

assumir

a

bens.

cLÁUSULA DÉcIMA TERcEIRA. DA DENÚNcIA E DA REScISÁo

13.1. O presente
¡.

I¡.

Termo de Colaboragáo poderá ser:

denunciado por qualquer das Partes a qualquer tempo, ficando as Partes
responsáveis somente pelas obrigagóes contraídas até a data do efetivo
encerramento, respeitado o ptazo mínimo de 60 (sessenta) dias de
antecedéncia para a publicidade dessa intengáo;
rescindido por qualquer das Partes, nas seguintes hipóteses:

a)

inadimplemento pelo outra Parte de quaisquer das
pactuadas, caso tal inadimplemento náo houver sido sanado
de 30 (trinta) dias contados do recebimento de comunicagáo
enviada a Parte inadimplente; e

b) constatáÉo, a qualquer

tempo, de falsidade ou incorregáo e

qualquer documento apresentado pelo outro Partícipe.

lll.

extinto automaticamente, caso todas as obrigagóes das Partes no
ámbito deste instrumento sejam cumpridas.

13.1.1.

Quando da conclusáo, denúncia ou rescisáo da Parceria, os saldos
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas
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obtidas das aplicagóes financeiras realizadas, seráo devolvidos ao
Município, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de
imediata instauragáo de tomada de contas especial.

CLÁUSULA DÉGIMA QUARTA. DA PUBLIG¡DADE

14.1. A eficácia do presente Termo de Colaboragáo ou dos aditamentos

que
impliquem em alteragáo da execugáo do objeto descrito neste instrumento, fica

á

publicagáo do respectivo extrato em meio oficial de
comunicagáo, a qual deverá ser providenciada pelo MUNICíPlO no prazo de
condicionada

alé 20 (vinte) dias a contar da respectiva assinatura.

cLÁusuLA DÉcrMA eu¡NTA - DAS Dtspostgóes rtr.¡R¡s

15.1. Os direitos e obrigagóes decorrentes do presente Termo de Colaboragáo náo
poderáo ser cedidos por nenhuma das Partes a terceiros.

15.2. Para os fins deste Termo de Colaboragáo, nenhuma das Partes deverá ser
considerada como representante ou agente da outra, tampouco se
estabelecerá qualquer tipo de vínculo de natureza trabalhista e/ou
previdenciária entre as Partes ou entre uma Parte e os empregados, prepostos
e eventuais subcontratados da outra Parte.

15.3. Eventual toleráncia de uma Parte a infragóes ou ao descumprimento
condigóes estipuladas no presente Termo de Colaboragáo,

pe

outra Parte, será tida como ato de mera liberalidade, náo se
perdáo, precedente, novagáo ou renúncia a direitos que a legislagáo
Termo de Colaboragáo assegurem ás Partes.

em
o

15.4. A invalidade de uma ou mais disposigóes deste Termo de

Colaboragáo
poderá ser invocada como motivo para invalidar o Termo de Colaboragáo
um todo, subsistindo as demais disposigóes constantes neste instrum
integralmente válidas e exigíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Do FoRo

16.1. Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste Termo

de
Colaboragáo, que náo possam ser resolvidas pela via administrativa, o foro da
Comarca de Guaratinguetá - SP, com renúncia expressa a outros, por mais
privilegiados que forem.
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E, por assim estarem plenamente certas e ajustadas, as Partes obrigam-se ao total e
irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado
conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que sáo assinadas pelas
Partes, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.
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