Estado do Rio Gr種nde do Sul

Munic巾io de S帥o

Rua 17 de Novembro, 1075 ‑ Centro ‑ CEP: 95.918‑000
CNPJ 94.706.0鵜/0001 ・03

TERMO DE FOMENTO善童謡護圏
PROCESSO ADMIN営STRATIVO NO §32/2018

TERMO DE FOMENTO POR INEX重G重B重LIDADE DE
CHAMADA P巾BLICA COM FULCRO NO ART重GO 31 DA

LE賞13.019/2014
QUE CELEBRAM ENTRE
§I O
MUNICip賞O DE S電RTO/RS E A ASSOCIACÅo DE PAI§ E
AM賞GOS DOS EXCEPCIONAIS ‑ APAE ‑ LAJEADO.

pelo presente instrumento・ de um lado o Mu融pio de Serio/RS・ COm Sede na Rua 17
de novembro, nO1075. Centro, Serio′RS, PeSSOa juridica de direito p唖co言nscri置o no

cNPJ sob o nO 94.706.033/000l‑03. neste ato representado pelo Sr. Vice‑Prefeilo em
exercicio PAUL賞NHO JOS亘AROLDl, reSidente e domiciliado no centro do
Municipio de Serio′RS è daqui por diante denominado CONCED鷲NTE e

de outro

lado, A§SOCial串O de pais e Amigos dos Excepcion種is ‑ APAE ‑ LAJEADO,
associa串civil, beneficente e sem fin§ lucrativo§, inscrita no CNPJ 87.298・18810001‑
84, COm Sede na Washing

on Luiz, 270 ‑ Bairro S50 Crist6vao ‑ L串ado/RS, neSte atO

representada pelo, Sr. REGIS LUIS KUNRATH ‑Pre§idente, brasileiro言nscrito no

cpF nO 366.816.100̲30, reSidente e domiciliado no Municipio de LajeadoIRS' nOS
termos de seus estatutos soCiais膏aqui por diante denominada PROPONENTE' tendo

em vista o que disp6e a Constituicao Federal especialmente em seu art. 6O' na Lci
8.06911990 ECA e demai§ dispo§ic6es regulamentare§ aPlicaveis em especial a Lei

13.O19/2014, COnSOante PreVis盈o contida no artigo 3l

COm O§ demais di§POSitivos da

referida legisla申O, Decreto Federal nO 8.726′2016 e Lei Municipal NO 1603 de

21/12/2018. confome cl如sulas e condic6es seguintes:

coNS賞DERANDO que o Plano de Trabalho apresentado foi aprovado pela Secretaria de

Sa蘭e, Habita辞v e Assistencia Social e Secretaria de Educ細o、 Cultu胎e Desporto e cumpre
todos os requisitos legais exigidos pela Lei Federa= 3.01 9/2014, dispondo de infraestrutura・
equipe de profissionai§ C Viabilidade para execu碕O do Plano de Trabalho proposto:

CONSIDERANDO que o Plano de Trabalho vem de encontro as necessidades e demandas
pelos servicos oferecidos pela Associa車v, Sendo oferecidos ao§ alunos com necessidades

especiais e residentes no municipio de S6rio偲S;

CONSIDERANDO que a APAE possui mao de obra qua腫cada・ eStrutura鯖sica・

諾嵩盤詩誌嘉霊豊詣蒜露盤露議s‡詰蕊t言

os atendimentos de alunos com deficiencia lntelectual e M皿ipla; tranStOrnO do
uropsicomotor, justo e
Espectro Autista (TEA) e atraso nO deser

acordado, a Pre§ente ParCeria atrav5s de TERMO DE FOMENTO POR

INEXIG重BILIDADE DE CHAMADA P寄BLICA PARA A MANUTENCÅo E O
PLENO FUNC重ONAMENTO DA APAE E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS
EXCEPCIONAIS DO MUN賞CipIO DE SER萱OIRS. na foma e nas condic6es
estabelecidas nas cldusulas seguintes:

CLÅusuLA PRIMEIRA ̲ DO OBJETO
l.1 0 presente in§trumentO tem POr O助eto a parceria atraves subvencao social, POr meio de

Temo de Fomento por inexigibilidade de chanada pdblica com fundamentos no artigo 3 1 da
Le= 3.O19/20 14 e suas altera96es, Para O desenvoIvimento das atividades fins da APAE, COm
Vistas ao provimento de toda a demanda de vagas para atendimento em educap釦o especial de
aluno§ COm deficiencia intelect脚l e multipla. transtomo do Espectro Autista (TEA) e atra§O nO
de§enVOIvimento neuropsICOmOtOr, COmPreendendo o fomecimento de material hunano

especializado, eSPaeO鯖sico apropriado.

l.2 A APAE se露prestadora de atendimento clinico,俺Cnico e pedng6gico a pessoas
POrtadoras de deficiencia, aSSim constituido: atendimento medico, fisioteねpico,

hidroterapico, fonoaudi6logo, eStimula碑o precoce, PSico16gico, terapeutico ocupacional,

assistencia social, PSicopedag6gicos e outros atinentes a cada caso.

2.0 ‑ A APAE compromete‑Se COm a Prefeitura Municipal aqui conveniada, nO atendimento de
ate 10 (dez) pessoas portadoras de deficiencia, Sendo que o valor devido a entidade二二二〇

二二二二uatrocentos e noventa e q脚的reais com quinze centavo§) por pessoa.

CLÅusuLA SEGUNDA ̲ DA GESTÅ0
2.1 O presente Temo de Fomento tera como Gestor da PROPONENTE o Sr. R丘GIS LUIS
KUNRATH ‑ Presidente, que Se reSPOnSabilizaI互de foma solid鉦a, Pela execu9aO das
atividades e cumprimento das metas pactuadas na p種rceria.

2.2 O CONCEDENTE, teri como gestor da presente parceria, O Sr. ADR重ANO BERGMANN,
SecretZirio Municipal de Sa心de, habitapao e Assist台ncia Social.

CLÅusuLA TERCE重RA ‑ DAS OBRTGAC6ES DOS PARCE量ROS
着‑ SÅo oBRTGACES DA CONCEDENTE (Muniofpio)
3. l. Fomecer os recursos para a execu碕O do objeto;

3.2. Acompanhar a fiscalizapao e a execu確O deste temo;
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3.4. Transferir os recursos financeiros de acordo com o Cronograma de Desembol§O Financeiro

COntido no Plano de Trabalho em conta b劃C紅ia espec脆ca indicada pela PROPONENTE, ate
O dia 10 de cada mes, eXCePCionalmente para o me§ de inicio da parceria a pnmelra ParCela §er各
repassada assim que decorrido o p阻zo de publicacao do Temo de Fomento e da Justific如iva

de Inexigibilidade;
3.5. Designar o gestor que serまo respons短el pela gest蚤o da parceria, COm POderes de controle
e fiscaliza碑o, incluindo:

3.5. 1. Apreciar a pre§tap脅O de contas apresentada pela PROPONENTE;
3.5,2. Fiscalizar a execu飼o do Termo de Fomento, O que naO fara cessar ou diminuir a

re§POnSabilidade da PROPONENTE cumprimento das obrig叩6es e§tipuladas, nem POr
quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, Ou POr irregularidades constat租das;

3.5.3. Comunicar formalmente a PROPONENTE qualquer irregularidade encontrada na
execu碕O do presente Termo;

3.5.4. Dar publicidade ao pre§ente Tcmo de Fomento atraves da publica車o no§ meios
disponiveis no Municipio, as§im como na midia de circula車O Iocal.

3.5.5. Bloquear, Su§Pender ou cancel針o pagamento das tr紬sfereneias fin狐ceiras a

PROPONENTE quando houver descumprimento das exigencia§ COntidas no presente Temo,

tais como:

a) Atrasos e inegularidades na presta蜜O de contas;

b) Aplicapao indevida dos recursos financeiros・ tranSferidos pelo MUNIC盲pIO, naO PreVista no

Plano de Tmbalho;
C) Nao cunprimento do P重ano de Trabalho.
d) Falta de clareza・ 1isura ou boa fe na aplicapao dos recursos p的licos.

3.5.6. Pan fins de interpret細ro do item 3.5.5 entende‑Se POr:

a) BIoqueio: A detemina軸Para que a tranSferencia financeira胎o s尋雌a enquanto
deteminada situacao nao for regularizada・ fic紬do

tOdavia acunulada para pag劃ento

poste五〇r.

b) Suspensao: A detemin堆o para que a transferencia financeira nをo s垂paga enquanto
deteminada situa辞O n各O for regularizada. perdendo. a PROPONENTEうO direito a percepcao
da tr紬sferencia financeira rel狐iva ao periodo de suspensfro.

C) Cancelamento‥ A deteminag卸para que a transferencia鯖nanceira nao s加repassada a partir
da constata碑O de deteminada situa碕O irregular.

3.5.7. Elabour parecer sobre a presta9aO de contas da proponente, a fim de atender os principios
da legalidade・ impessoalidade, mOralidade, Publicidade, eficiencia, eCOnOmicidade, COnfome

O art. 48 da Lei de Responsab描dade Fiscal e avaliar se houve aplica車v co面融no Plano de

Trabalho apresentado e no art. 59 da Lei n. 13.O19/2014.

II ‑ SÅo oBRTGACOES DA PROPONENTE (APAE)
3・6. Responsabilizar‑Se Pela execu亨aO do objeto do Temo de Fomento;

3.7. Prestar infomap包o e esclarecimento sempre que solicitndos, desde que necess如os ao

acompa血amento e controle da execu辞o do objeto;
3.8. Pemitir livre acesso do gestor, do respon§aVel pelo Controle lntemo. e de auditores e

fiscais do Tribunal de Contas correspondente aos processos

aOS dooumento§ e aS infomap6es

re重さrentes a este instrumento言unto as instalap6es da PROPONENTE;

3.9. Responsabilizar‑Se Pelo gerencianento administrativo e financeiro dos recursos recebidos;
3.10. Responsabilizar‑Se Pelo pagamento de encargos trabalhi§taS, PreVidenci餌os, fiscais e

COmerCiais relativos ao fincionamento da institui尊o e o adimplemento do Temo de Fomento,
mantendo as certid6es negativas em dia, naO Se CaraCterizando responsabilidade solid細a ou

§ubsidiaria da ndministra車o p的lica pelos鳩§PeCtivos pagamentos, qualquer onera辞O do
Objeto da parceria ou a restituicao a sun execu軸o e manter os comprovantes arquivados.

3.1 1. Divul ar este Temo de Fomento em seu sitio na intemet, CaSO mantenha, e em locais

霊蕊蕊嵩露盤号盤笠謁認諾箆認諾謀筈
valor total, data da assinatura, Valores liberados, e Situa9aO da presta碑O de contas, bem como

atender a Lei Federa= 2.527I201 l.
3. 12. Fazer as presta軸e§ de contas parciais de cada parcela liberada, nO§ temOS da Instrucao

Nomativa do Tribunal de Contas/RS. com a comprov細めexata da aplic鈍めda p調cela

liberada.

3・1う・睦r￣

p繍隠COmprOVar O

q表題函函蘭画m欄三言
3.14. Manter c6pia em seus arquivos, durante o prazo de 10 (dez) anos, COntados do dia蘭l

subsequente ao da presta碑o de contas final, dos documentos que com両em as prest坤6es de

3,15. Nao praticar desvio de鯖nalidade na aplic坤o dos recursos, atrasO n蜜O justificado no

cumprimento das etapas dos progrmas

Pr如icas atentat餌as aos principios fundarnentais da

Administrapao p的lica nas contrata碑es e nos demais atos praticado§ na eXeCu車v deste Temo

￣〇
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de Fomento e deixar de adotar as medidas saneadoras eventualmente apontadas pela
Administracao P請Iica;

3.16. Prestar todos o§ Servicos confome Plano de Trabalho, mediante a contrata辞O dos
PrOfissionais e pagamento dos respectivos sal如ios, gerenCiamento e coordena亨をO dos trabalhos,

ficando proibida a redistribui碑o dos recursos a outras entidades, COngenereS Ou n密O;

3. 17. Observar todos os crit崩os de qualidade tecnica, efroichcia, eCOnOmicidade. prazos e os
CuStOS PreVi§tOS;

3

18. Comprovar todas as despesas por meio de notas fiscais ou recibos (RPA), COm a devida

Certificacfb do recebimento do material ou prestapao do servieo, ficando vedada§ info請ac5es
gen誼cas ou sem especificap6es dos serviaps efetivamente prestados;

3. 19. Aplicar os recur§OS rePaS§ados no o匝to con§tante eXClusivameme no (坤eto pactuado;

3.20.

XClusiva. em banco oficial. para

O PreSente instrumento. efetuando

as movimentac6es financeiras relacionadas aos

recur§OS do presente temo nesta conta.

3.21・ Nao aplicar taxa de administrapao ou despesas admini§trativas como condic昌o pan a

execucao do objeto;
3.22. Ressarcir os cofres p的licos dos∴Saldos remanescentes decorrentes das aplicap6e§

COrreSPOndentes at6 30 dias do encerramento do presente temo;
3.23. Promover a devolucao aos cofres p心blicos dos recursos financeiros nao aplicados

COrretamente COnfome o Plano de Trabalho;
3.24. Efetuar cota申O de pesqui§a de preco, COnfome regulamento pr6prio da entidade, Para
aqui§i辞o de materiais e servieos;

3.25. Manter‑Se adimplente com a Poder P心blico concedente naqu=o que tange a prestapao de

COntaS de exercicios anteriores de m紬eira nominal, COnStante nO Plano de Trabalho;

3・26. Comunicar a CONCEDENTE a sub§titui車o do§ reSPOnSgiveis pelo PROPONENTE.
assim como alte胞c6es em seu Estatuto;

3.27. Assumir as responsabilidades por eventuais danos materiais ou morais causados ao
Municipio e a terceiros

em decorrencia de sua apao ou omissao no desenvoIvimento do Servico,

Sem nenhuma responsabilidade da CONCEDENTE.
3.28. Sao compromissos da PROPONENTE:
a) DesenvoIver os servi印s de educacao especial, serViaps de assistencia social e de sadde

destinados a§ peSSOaS COm deficiencia intelectual e mutipla

COnfome previsao contida

no o匝to pactuado, atendcndo e desempenhando as ac6es confome especificado no

Plano de Trabalho. parte intcgrante do presente termo;
b) Dispor de corpo lecnico nece§Sario. assegurando atendimentos individuais e semanais

na clinica da APAE・ Equipe multidisciplinar especia賞izada nas ireas da fisiolerapia,
terapia ocupacional. psicopedagogia. fonoaudioIogia. psicoIogia, eStimula辞o precoce.

neuropediatria, Clinica geral, equOteraPia, hidroterapia e terapia SNOEZELEN.
C) Atender as nece§Sidades dos alunos da educap細especial que frequentam os servicos
Oferecidos pela APAEこ
d) Executar programas educacionais que favorecam o de§enVOIvimento cognitivo.

PSICOmOtOr e soCial dos alunos;

e) Realizar servi9OS de atendimento a pessoa com deficiencia confome preconizado na
Tipifica軸o Nacional dos Servicos Socioassi§tenCiai§ aO P的lico alvo e sua fam班a,
atendendo aos o助etivos propostos pelo serv19O COm foco para os resultados previstos;

f) Realizar de foma continuada, Pemanente e Planqjada, §ervicos e execucao de programas
Ou Prqjetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivapao dos direito§
SOCioassistenciais, COnStru碑O de novos direitos, PrOmOCaO da cidadania, enfientamento

das desigualdades sociais, aniculacao com 6rg急o§ P的licos de defesa de direitos ao

P心blico alvo e familia, nOS temOS da Lei no 8.742, de 1 993, e reSPeitadas as deliberac6es

do Conselho Nacional de Assis鳴ncia Social;

CLAUSULA QUARTA ‑ DO REPASSE E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
4.l. Para a execu碑o das atividades previs(a§ neSte Temo de Fomento, a CONCEDENTE

transferir互a PROPONENTE, de acordo com o Cronograma de Execu辞o, O Valor total de
R$ 23.719,20 (Vinle e億や§ mil, SeteCentOS e dezenove re種is e vi血te cenlavo§), divididos em
12 parcelas mensais de R$ 1.976,60 (hum mil, nOVeCentOS e §etenta e Seis reais com ses§enta

CentavOS), que Se着古PagO g南o dia 10 de cada mes, Sendo que atunlmente comspondem ao

atendimento de quatro usu!irios do Municipio de Serio.
4.2. Os valores mensais poderao §Ofrer altera96es caso haia aumento ou diminui担o do ndmero

de usu餌os do Municipio em atendimento na APAE Lqjeado.
4.3. As partes reco血ecem que, Ca§O h生ja necessidade de contingenciamento o重9anentむio e a

OCOnenCia de cancelamemo de restos a pagar, eXigivel ao cunprimento de metas da Lei de
Respon§abilidade Fiscal o quantitativo deste o切eto podera ser red雌ido ate a etapa que
apre§ente eXeCutividade.

CLAusuLA QU重NTA‑ DA MOV重MENTACÅo DOS RECURSOS
5. l. Os valores a repassar. segundo o cronogram de desembo書so, dever春o §er depositados a

COnta eSPeC綿ca da PROPONENTE, Vinculada ao o勘eto deste Temo de Fomento;
5・2. Os recursos depositados na conta bancaria espec範ca, Se naO emPregados no prazo de 30

dias deverto ser obrigatoriamente aplicados‥ em Cademeta de poupanca; em flmdo de aplicaGaO
financeira a cuno prazo; Ou OPera碑v de mercado aberto lastreada em titulo da divida p的lica.

5.3. Os rendimentos financeiros dos valores aplicado§ COnfome mencionado no item 5,2

POdeねo ser utilizados pela PROPONEN丁E desde que nao hata desvio de finalidade do o聯eto

e dentro das condic6es previstas neste instrumento.

5.4. A PROPONENTE devera restituir o saldo residual dos recursos, inclusive com os
rendimentos nao utilizado§, CaSO n各O efetue a boa execucao do§ reCurSOS;

CLÅusuLA SEXTA ̲ DA VIG宜NCIA

CしÅusuLA S丘T重MA ̲ DA RESC置SÅo
7.l. O presente instrumento pode ser rescindido・ a qunlquer tempo

COm aS reSPeCtivas

condic6es, SanC6es e delimitap6es c置aras de responsabilidades・ ficando as partes responsgiveis

pelas obriga印es deco鵬ntes do tempo de vigencia.

7,2. Cons血i motivo para rescisao do presente Temo de Fomento o descunprimemo de
qualquer das clausulas pactuadas

Particulamente q職ndo constata pela CONCEDENTE a

融za(かdos recusos em desacordo com o Plano de Trhalho ou a falsidade ou incorrec6es
de infomapao em q脚lquer documento apresentado.

cLÅusuLA O重TAVA ‑ DA PRESTACÅo DE CONTAS
8. l. Prestar contas de foma parcial, ate 30 dias

aP6s cada parcela repassada

incluido Relat6rio

circunstanciado que pemita ava粗o andanento e cunprimento do o匝to pactuado;
8.2. Prest碑o de Contas irnegral e final, at6 60 dias do temino da vigさncia do Temo de
Fomento, Seg皿do a Lei n・ 13.O19′2014 e de acordo com criterios e indica亨6es exigidos pela

coNCEDENTE, COm elementos que pemitam ao Gestor da parceria avaliar o urrdamento ou
concluir que o o軸o foi executado confome pact鴫do, COm a descric凄o pomenorizrda das
ativid狐es realizadas e a comprova帥do alc弧ce das metas e do§ reSultados esperado§,
destacado§ nOS relat6rios de execucao do o匝to;

8.3. A CONCEDENTE emitira no prazo de 60 dias do recebimento da prest頭o de contas final,

8.5・ Poderi ser instaurada Tomada de Con軸Especial visando a apura細de fatos,
identifica辞v dos responsaveis e quantific呼o do dano, nO Ca§O de inegularidade na presta細

de contas do presente Temo de Fomento.
CLÅusuLA NONA ‑ DA REST重TUICÅo DOS RECURSOS
9.l. A PROPONENTE compromete・Se∴a restituir o valor transferido, atunlizado
mOnetarianente de§te a data do recebimento・ aCreSCido de jues legais, na foma da legislapao

aplicivel, nOS Seguintes casos:
a) Inexecu師o do o勘eto;
b) Falta de apresenta車O de prest蝉o de contas, nO PraZO exigido;

C) Utiliza轟dos recursos em finalidade divusa da estabelecida no presente instrunento,

ainda que cm carater de emengencia.

9.2. A PROPONENTE compromete‑Se ainda a recolher a conta da CONCEDENTE o valor
COrreSPOndente aos rendimentos de aplicac6es no mercado financeiro・ qu紬do nao comprovado

O §eu emPregO na COnSeCu碑O do o切eto pactuado.

CLÅusuLA D丘c重MA ‑ DA DOTACÅo oRCAMENTÅRIA
l ' 1 0805 ‑ SECRETARIA DA SAUDE, HABITACÅo E ASS着STENC重A SOCIAL
201 9 ‑ Mamtencao da Assistencia §ocia1
3・3.3.90.39 ‑ Outros servicos de terceiros ‑ PeSSOa juridica (3 1 0)

l.2 070l ‑ SECRETARIA DE EDUCACÅo, CULTURA E DESPORTO
2043 ‑ Manute噂o do Ensino Especia‑
3.3.3.90.39 ‑ Outros servi?OS de terceiros ‑ Pe§§Oajundica (142)

CLÅusuLA D血oIMA PRIMEIRA ‑ DA RESPONSAB重L重ZACÅo E DAS SANCOES
1 1・l. O pre§ente Temo dever各ser executado fielmente pelos partfoipes, de acordo com as
Clausulas pactundas e a legisl坤o per[inente

reSPOndendo cada um pelas consequencias de sua

inexecu辞O tOtal ou parcial;

=.2. Pela execu碑O da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho e com as nomas da
legisla碑O Vigentel a CONCEDENTE podera, garantida a previa defesa, aplicaI"

a

PROPONEN丁E as s叩gdes do art. 73 da Lei Federal n0 13.O19/2014.

CLÅusuLA DEc重MA SEGUNDA ‑ DAS PRO置B賞C6ES E VEDACOES
¥

¥ノ

1 2. l. A redistribuicao dos recur§O§ reCebidos a outra§ enlidades, COng台nereS Ou naO;

1 2.2. A utilizapao do§ reCurSO§ em fimlidede diversa da e§tねelecida ne§te Instrunento, ainda
que em caratcr de emerg台ncia;

12.3. A realizacao de despesa a titulo de taxa de administra印, de gerencia ou similar;
12.4. A realiza辞o de despesas em data anterior ou posterior a vigencia do presente Temo de

Fomento;

1 2.5. Realizar pagamento antecipado a fomecedores de bens e serviqos;
1 2.6. Tran§ferir os recursos da conta corrente espec絹ca p劃岨OutraS COntaS banc餌ias;

1 2.7. Retimr recursos da conta bancaria com fin§ alheio§ a aplicapao de recur§OS na COnSeCu碑O

do obieto pactua neste Temo de Fomento;

12.8. Deixar de aplicar ou nao comprovar a contrap餌ida (ben§ Ou Servi9OS) e§tabelecido§ nO

a) Multas, juros ou corre?aO mOnet壷ia, inclusive referentes ao paganento ou

reco皿mentos fora dos prazos;
b) Publicidade, Salvo a§ PreVistas no pl紬O de tral)alho e diretamente vinculadas ao o切eto
da parceria, de car如er educativo言nfomativo ou de oriemapao social, das quais nao

COn§tem nOmeS, SimboIos ou imagens que caracterizem promo碑o pe§soal;

C) Paganento de pe§SOal contratado pela organiz締o da sociedade civil que nao atendam

as exig台neias do arl. 46 da Le=3.O19I2014;
d) Obra§ que Caracterizam a amplia9急O de釘ea con§truida ou iustala細de novas
estruturas鯖sicas;

e) Pagamento de despesas bancdrias.

CLAusuLA D屯C賞MA TERCE重RA ‑ DA ALTERACÅo ou MOD重F量CACÅo DO

PLANO DE TRABALHO
13. 1. E§te

remO de Fomento pode重a ser alterado ou ter modifica軸es no Plano de Trabalho, de

COmun aCOrdo entre as partes, mediante propo§ta devidanente fomali粗da e jus輯cada por

meio de TERMO DE ADITAMENTO.
13.1.1. Admitir‑Se‑a mOdificapao do Plano de Trabalho com pr料ia apreeia申O da
CONCEDENTE e aprova確o do Gestor deste Ins章rumento, ficando vedada a alterac蚤o total do

O切eto.

CLÅusuLA DEc重MA QUARTA ‑ DOS CASOS OMISSOS
1 4. 1 , Tanto quanto poss【vel os participes se esforcarao para resoIver ami§tOSamente a§ queSt6e§
que surgirem no presente temo e, nO CaSO de eventuais omiss6es, dever執o observar鵜

諾寵‡謹言葦嵩計器盤発議:誌冊72u20 1 6;
15.l. As partes elegem o Foro da Comarca de L吐ieado/RS, COm eXclus包o de qualquer
OutrO, POr mais privilegiado que se apresente, Pa∫a dirimir quest6es que oriundas do

PreSente Termo de Fomento n蚤O Puderem ser resoIvidas pelas parte§.

E por estarem a§ ParteS justa§ OS ParCeiros, firmam o presente Temo de Fomento em

O3 (tres) vias de igua=eor e forma para um血ico efeito, na PreSen印de O2 (duas)

Nome :

