ANEXO I
TERMO

DE

COOPERAÇÃO

PARA

A

EXECUÇÃO

DE

SERVIÇOS

DE

IMPLANTAÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO E/OU GUARDA DE PRAÇAS,
ESPAÇOS LIVRES E DEMAIS ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO.

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. _______ DE ____ DE _______________ DE 20__.

O MUNICÍPIO DE TATUÍ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob
n.º 46.634.564/0001-87, com sede na Avenida Cônego João Clímaco, n.º 140, Centro,
Tatuí/SP,

neste

ato

representado

pelo(a)

_____________________________________________,

Prefeito(a)
portador(a)

do

Municipal,
RG

n°.

_____________ e CPF n°. __________________, residente e domiciliado(a) à Rua
_______________________, nº ______, Bairro:_________________, Tatuí/SP e pelo(a)
Secretário(a)

Municipal

de

Agricultura

e

Meio

Ambiente,

________________________________, portador(a) do RG n°. ________________ e CPF nº
__________________, residente e domiciliado(a) à Rua _______________________, nº
______, Bairro:_________________, Tatuí/SP, doravante denominada CONVENENTE, e
de outro lado, ___________________________ (qualificação completa) representada pelo(a)
sócio(a)-gerente, diretor(a), presidente, Sr(a). _________________________________,
doravante denominado(a) CONVENIADO(A), objetivando a união de esforços e mútua
colaboração, firmam o presente TERMO DE COOPERAÇÃO para recuperação,
manutenção e preservação de praça municipal, nos termos do Programa “Adote uma Praça”,
autorizada pela Lei Municipal n.º 3.689, de 19 de julho de 2005, na forma e nos termos das
cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O presente Termo de Cooperação tem por objetivo a adesão da empresa CONVENIADA
na recuperação, manutenção e preservação da Praça ____________________________,
situada na _________________________, Bairro: _______________________ nesta cidade
de Tatuí/SP.
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1.2. A CONVENIADA não possui direito exclusivo na utilização da área da praça acima
nomeada, podendo a CONVENENTE, se entender conveniente autorizar mais de uma
empresa ou entidade.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

2.1. A CONVENIADA compromete-se a executar, sob sua total e inteira responsabilidade e
as suas exclusivas expensas, os serviços de (especificar os serviços), na (indicar área).

2.2. A CONVENIADA deverá utilizar-se de técnica e práticas recomendadas pelos técnicos
da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, que serão fornecidas durante a
execução dos trabalhos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

3.1. O prazo deste Termo de Cooperação é de 24 (vinte e quatro) meses e terá termo inicial
em ____/____/_____, e termo final em ____/____/_____.

CLÁUSULA QUARTA - DA PLACA DE PUBLICIDADE

4.1. A CONVENIADA poderá manter, pelo tempo que durar esse Termo de Cooperação,
placa identificadora da empresa, devendo obrigatoriamente nela constar:

I - Nome da empresa ou marca;
II - Número da Lei e do Termo de Cooperação;
III - Data do início e do término do Termo de Cooperação.

4.2. É proibido a divulgação de textos publicitários que estimulem o consumo de bebidas
alcoólicas, de cigarros ou da violência em todas as suas formas.

4.3. É facultado às empresas ou entidades, durante a execução dos trabalhos, utilizarem
uniformes padrão com a denominação “Programa Adote um Praça”.

CLÁUSULA QUINTA - DA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
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5.1. A CONVENIADA deverá comunicar a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente

imediatamente

quaisquer

ocorrências

de

turbação

na

praça

sob

sua

responsabilidade, bem como fica autorizada a adotar todas as medidas urgentes na defesa do
patrimônio público.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

6.1. O Termo de Cooperação poderá ser rescindido:

I - pelo interesse das partes;
II - pelo interesse da administração municipal;
III - pelo descumprimento da empresa ou entidade, das condições estabelecidas no Termo de
Cooperação e das fixadas na legislação vigente.

6.2. Em caso de rescisão, a CONVENIADA não poderá exigir a restituição ou indenização
pelas despesas realizadas com a recuperação, manutenção ou preservação da área descrita na
cláusula primeira deste Termo de Cooperação.
6.3. As empresas ou entidades que aderirem ao Programa “Adote uma Praça” deverão estar
em dia com os tributos municipais e, a adesão ao programa não é geratriz de direitos à
compensação de débitos eventualmente existentes para com o Erário Municipal.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. A CONVENIADA na execução desse Termo de Cooperação deverá dirigir-se à
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente para dirimir quaisquer dúvidas ou
pendências durante a vigência deste Termo. E por estarem ambas as partes justas e
conveniadas, firma o presente Termo de Cooperação em 04 (quatro) vias de igual teor e forma
para um único efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo identificadas e assinadas.
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Tatuí, data.

Prefeito(a) Municipal de Tatuí
CONVENENTE

Secretário(a) de Agricultura e Meio Ambiente
CONVENENTE

CONVENIADA

TESTEMUNHAS:

NOME: _______________________________
RG nº _________________________
CPF nº ________________________

NOME: _______________________________
RG nº _________________________
CPF nº ________________________
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