
 

 

 

TERMO VOLUNTÁRIO DE ADESÃO E COMPROMISSO  
DA ENTIDADE PARCEIRA 

 
Pelo presente instrumento, a                                                         , doravante denominada PARCEIRA, com sede na                                              
_______________________________________, inscrito no CNPJ sob o n.º ___________, neste ato representada por 
seu representante legal _________________________, _____________________, ___________________, 
________________, RG n.º __________________, CPF n.º ___________________, residente e domiciliado na 
______________________________, adere aos termos e compromissos e ao Regulamento que disciplinam o PRO-
JETO SERVIÇOS E CIDADANIA, do Instituto GRPCOM. 
 
CLÁUSULA 1.ª – DO OBJETIVO 

O projeto PROJETO SERVIÇOS E CIDADANIA é um canal online sediado no endereço eletrônico 
www.institutogrpcom.org.br cujo objetivo é identificar e intermediar demandas de entidades do terceiro setor com 
a oferta de serviços voluntários e gratuitos oferecidos por instituições de ensino superior, entidades de classe e em-
presas parceiras.  
 

§ 1º. Para alcançar seu objetivo, o PROJETO SERVIÇOS E CIDADANIA se propõe a: 
I – divulgar informações e notícias atualizadas sobre temas de interesse das entidades do terceiro setor; 
II – analisar pedidos e promover o cadastro de entidades do terceiro setor interessadas em receber serviços gratui-
tos nas áreas de gestão, de comunicação e jurídica; 
III – divulgar, convidar e formalizar parceria com empresas privadas, entidades de classe, instituições de ensino supe-
rior e profissionais interessados em prestar serviços voluntários para atender demandas de entidades do terceiro 
setor; 
IV – realizar periodicamente palestras às entidades do terceiro setor, nas áreas dos serviços oferecidos por meio do 

PROJETO SERVIÇOS E CIDADANIA; 
V – encaminhar solicitações de serviços demandados pelas entidades aos parceiros cadastrados disponíveis à época 
da solicitação;  
VI – acompanhar e avaliar os impactos e melhorias registrados pela entidade após a realização do serviço solicitado. 
 
§ 2º. As solicitações das entidades do terceiro setor serão atendidas diretamente pela PARCEIRA, sem qualquer res-
ponsabilidade do INSTITUTO GRPCOM quanto aos processos inerentes ao desenvolvimento e aos resultados dos 
serviços prestados. 
 
CLÁUSULA 2.ª – DAS RESPONSABILIDADES 
2.1 – DA PARCEIRA 
A PARCEIRA compromete-se a: 
I – garantir a veracidade das informações prestadas; 
II – manter atualizados seus dados cadastrais junto ao INSTITUTO GRPCOM; 

III – divulgar a proposta e as oportunidades oferecidas pelo PROJETO SERVIÇOS E CIDADANIA para seus associa-
dos e colaboradores; 
IV – realizar ao menos 2 (dois) serviços voluntários em sua área de atuação a cada período de 12 (doze) meses, des-
de que exista a demanda; 
V – analisar o Relatório de Solicitação de Serviço apresentado pelas entidades, confirmando ou não as necessidades, 
justificativa e objetivos apontados, podendo se recusar a prestar o serviço caso encontre incongruências; 
VI – encaminhar à equipe do PROJETO a avaliação dos serviços prestados à entidade beneficiada; 
VII – autorizar o INSTITUTO GRPCOM a divulgar sua logomarca no site do projeto, em eventos e demais ações rela-
cionadas ao PROJETO SERVIÇOS E CIDADANIA; 
VIII – assumir a responsabilidade técnica do projeto realizado. 
 
2.2 – DO INSTITUTO GRPCOM 
A PARCEIRA reconhece que o Instituto GRPCOM compromete-se a: 
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I – preservar a integridade da PARCEIRA em toda e qualquer situação em que a proposta do projeto possa represen-
tar risco à imagem ou intervenções indevidas por parte da entidade social beneficiada; 
II – realizar a intermediação, troca de informações e facilitação de processos operacionais entre a parceira e a enti-
dade social beneficiada; 
III – divulgar a logomarca da PARCEIRA no site institucional do Instituto GRPCOM, na área Serviços e Cidadania;  
IV – divulgar, no sitio eletrônico do Instituto GRPCOM, as notícias, estudos de caso, cursos e eventos relacionados à 
promoção da cidadania e à responsabilidade social de iniciativa da PARCEIRA;  
 V – reconhecer, por meio de certificação, as parceiras que oferecerem mais serviços voluntários no período de12 
(doze) meses; 
VI – permitir o uso da logomarca do Instituto GRPCOM para divulgação da presente parceria em materiais institucio-
nais da PARCEIRA.  
 
2.3 – DE AMBAS AS PARTES 
A PARCEIRA reconhece de forma inequívoca, irretratável e irrevogável que ambas as PARTES, sob nenhuma hipóte-
se, razão ou circunstâncias, comunicam suas obrigações entre si ou com terceiros; sendo que cada uma das PARTES 
se responsabiliza por todos os danos e prejuízos causados à outra parte e a terceiros, em decorrência do objeto des-
te Termo. 
 
Parágrafo único. A PARCEIRA reconhece que o Instituto GRPCOM se reserva no direito de rescindir o presente Ter-
mo a qualquer momento, mediante comunicação escrita, postal ou eletrônica, quando houver configuração de abu-
so, desvio, prejuízo e/ou situações que desqualifiquem a proposta original da presente parceria. 
 
CLÁUSULA 3.ª – DA VIGÊNCIA 
O presente TERMO VOLUNTÁRIO DE ADESÃO E COMPROMISSO tem vigência de 02 (dois) anos – contado do recebi-
mento, pelo Instituto GRPCOM, do presente Termo impresso e devidamente assinado pelo representante legal da 
parceira – com renovação automática, enquanto o PROJETO SERVIÇOS E CIDADANIA estiver em atividade ou até 
que a PARCEIRA encaminhe por via impressa, assinada por seu representante legal, pedido de desligamento. 
     
CLÁUSULA 4.ª – DAS CONDIÇÕES GERAIS 
A PARCEIRA reconhece que a utilização, sob qualquer pretexto, de publicidade envolvendo marcas e respectivos 
logotipos de propriedade das PARTES, dependerá de prévia concordância do respectivo titular, inclusive no que se 
refere à produção de material publicitário para divulgação do objeto deste ajuste, sendo que os materiais publicitá-
rios deverão ser submetidos à prévia aprovação da outra PARTE, que deverá se pronunciar em prazo de até 02 (dois) 
dias úteis. 
 
Parágrafo único: As partes envolvidas são responsáveis por todos os danos e prejuízos causados à outra parte e a 
terceiros, em decorrência do mau uso, má versação, exploração indevida, fraude e toda e qualquer outra irregulari-

dade aplicada à proposta, fundamentos e mecânica de desenvolvimento do PROJETO SERVIÇOS E CIDADANIA. 
 
CLÁUSULA 5.ª – DA NÃO ONEROSIDADE, DOS CUSTOS E DOS ENCARGOS FISCAIS 
A PARCEIRA declara e reconhece que nenhuma contraprestação, pecuniária ou não, será devida de parte a parte em 
virtude do objeto do presente instrumento. 
 
CLÁUSULA 6.ª – DO FORO 
Fica eleito o Foro de Curitiba, Paraná, como competente para dirimir eventuais controvérsias oriundas desse Termo, 
com prejuízo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
 
E, por estar de acordo com o presente TERMO VOLUNTÁRIO DE ADESÃO E COMPROMISSO e com o Regulamento do 

PROJETO SERVIÇOS E CIDADANIA, a PARCEIRA assina o presente instrumento.  
 
Curitiba, .... de ................. de 2014. 

 
_________________________ 

Representante Legal 


