
REGULAMENTO LUPPA Nº 01/2021

CHAMADA NACIONAL DE PARCEIROS PARA O LABORATÓRIO URBANO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS ALIMENTARES - LUPPA

O Instituto Comida do Amanhã e o ICLEI – América do Sul convidam
pessoa(s) jurídica(s) para serem parceiros do Laboratório Urbano de Políticas
Públicas Alimentares - LUPPA conforme descrito neste Regulamento.

1 OBJETO

1.1 O presente Regulamento tem por objeto selecionar pessoa(s) jurídica(s)
parceira(s) que manifestem interesse em colaborar com o Laboratório Urbano
de Políticas Públicas Alimentares (doravante “LUPPA”), realizado pelo Instituto
Comida do Amanhã em parceria com o ICLEI América do Sul.

1.2 As pessoa(s) jurídica(s) parceira(s) celebrarão acordo de parceria com o LUPPA
conforme minuta constante no Anexo 1 deste Regulamento, a qual especifica
os termos estabelecidos entre as Partes para viabilizar a pretendida parceria.

1.3 Os parceiros, conforme o objeto deste Regulamento, poderão ser parceiros de
conteúdo e de capacitação - caso possuam expertise em temas relacionados
ao desenvolvimento de políticas alimentares sustentáveis, resilientes e
circulares e experiência em capacitações e suporte à implantação de políticas
públicas - e/ou mentores das cidades selecionadas para participar do LUPPA e
demais ações correlatas.

2 CONTEXTUALIZAÇÃO

2.1 Um dos grandes desafios para as cidades, especialmente as mais urbanizadas,
é garantir sistemas alimentares sustentáveis1 e dieta saudável a todos os seus
habitantes. A população demanda cada vez mais que as cidades facilitem o
acesso à alimentação saudável e a comunidade internacional convoca essas
mesmas cidades a tomarem posições fortes no combate às mudanças
climáticas.

1 Um sistema alimentar urbano-regional sustentável e resiliente é aquele que atende às necessidades
alimentares da população, promovendo segurança alimentar e nutricional e inclusão social, melhorando o acesso
de residentes urbanos e rurais a alimentos mais nutritivos e saudáveis, além de integrar populações vulneráveis
ao desenvolvimento econômico por meio da produção, processamento e varejo de alimentos.
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2.2 As respostas a esses desafios podem vir de diversos atores e fontes, mas é
inegável a importância da ação integrada dos governos locais em conjunto com
outras esferas de governo, sociedade civil, academia e setor privado.

2.3 Por estas razões, se faz necessário apoiar as cidades para que desenvolvam
sistemas alimentares saudáveis para as pessoas e o planeta, de maneira
circular e resiliente às vulnerabilidades climáticas e econômicas, e que
promovam a justiça social.

2.4 Nessa perspectiva foi criado o LUPPA, um projeto voltado para cidades de até 1
(um) milhão e 500 (quinhentos) mil habitantes que busquem o desenvolvimento
de políticas públicas voltadas para a construção de sistemas alimentares
sustentáveis, circulares e resilientes.

2.5 O Instituto Comida do Amanhã é um think tank sem fins lucrativos,
institucionalmente independente e apartidário, que apoia a transição para
sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, inclusivos e empoderadores,
biodiversos e culturalmente integrados.  Sua missão é apoiar a transição para
sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, inclusivos, empoderadores,
biodiversos e culturalmente integrados, e trabalhar para conscientizar e
impactar indivíduos, instituições e tomadores de decisão.

2.6 O ICLEI América do Sul possui uma rede de 80 (oitenta) governos associados
em 8 (oito) países e integra o ICLEI – Governos Locais para a Sustentabilidade -
uma rede global de mais de 2.500( dois mil e quinhentos) governos locais e
regionais, comprometida com o desenvolvimento urbano sustentável, ativa em
mais de 100 (cem) países, influenciando as políticas de sustentabilidade e
impulsionando ações locais para o desenvolvimento de baixo carbono, baseado
na natureza, equitativo, resiliente e circular.

3 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO LUPPA

3.1 O LUPPA selecionará no mínimo 10 (dez) cidades com até 1 (um) milhão e 500
(quinhentos) mil habitantes interessadas em desenvolver sistemas alimentares
saudáveis para as pessoas e o planeta, de maneira circular e resiliente às
vulnerabilidades climáticas e econômicas, e que promovam a justiça social.

3.2 O LUPPA é um projeto desenvolvido com o objetivo de formar uma plataforma
colaborativa, com a finalidade de facilitar a construção de políticas alimentares
municipais integradas, participativas e com abordagem sistêmica.
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3.3 Política alimentar municipal compreende:

3.3.1 Toda política pública adotada por governos locais que estabeleça
mecanismos sistematizados de implementação de ações integradas com o
objetivo de garantir e promover a produção ou o acesso à alimentação de
qualidade. 

3.3.2 Alguns exemplos dessas ações são: agricultura urbana, hortas urbanas,
abastecimento alimentar, feiras livres e mercados municipais, alimentação
escolar, banco de alimentos, restaurantes populares, cozinhas comunitárias,
controle sanitário, regulação dos ambientes alimentares, campanhas
educativas, capacitação de merendeiras e professoras de culinária, gestão de
resíduos orgânicos, compostagem, e outras medidas relacionadas à
alimentação..

3.4 Objetivos: O LUPPA tem como objetivo principal apoiar as cidades participantes
para que desenvolvam e aperfeiçoem sua rota para a construção da Política de
Segurança Alimentar e Nutricional. Ao entrar no LUPPA, os Prefeitos
participantes devem assinar o compromisso de consolidar a Política até o final
da atual gestão, juntamente com seus marcos legais, recursos humanos,
técnicos e financeiros necessários para o cumprimento das metas.

São objetivos específicos do LUPPA apoiar as cidades com:

● CAPACITAÇÃO E APOIO
○ Formação dos gestores públicos;
○ Desenvolvimento de mentorias entre cidades;
○ Ofertar insumos para a formulação da política pública de segurança

alimentar e nutricional.
● REDES E INTERCÂMBIO

○ Intercâmbio e aprofundamento em conteúdos técnicos;
○ Criação de rede de apoio entre cidades em estágios similares;

● CONTEÚDOS E PUBLICAÇÕES
○ Desenvolvimento de banco de dados;
○ Criar publicações de referência para a construção das políticas públicas;
○ Newsletters bimensais com notícias relevantes sobre as temáticas do LUPPA

● COMPROMETIMENTO
○ Ter os marcos regulatórios para a implementação da política alimentar da

cidade assinados ainda neste mandato eletivo do prefeito para execução
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imediata e comprometimento de gestões futuras.

3.5 Critérios de Seleção das cidades: Serão selecionadas no mínimo 10 (dez)
cidades, entre elas no mínimo 40 % de cidades da região da Amazônia Legal,
todas com até 1 (um) milhão e 500 (quinhentos) mil habitantes que atendam
aos seguintes critérios:

3.5.1 Estar comprometida e engajada com o desenvolvimento de políticas públicas
relacionadas aos sistemas alimentares;

3.5.2 Demonstrar comprometimento efetivo com a participação proativa nas
atividades LUPPA (que serão 100% virtuais nesta primeira edição), por meio
de carta de adesão assinada pelo Prefeito/a ou Vice-Prefeito/a;

3.5.3 Indicar, por meio da carta supramencionada, o compromisso de fornecer
informações que serão solicitadas por meio de formulários ou modelos de
relatórios pré-estabelecidos, entrevistas e reuniões (virtuais ou presenciais),
para levantamento de dados dos sistemas alimentares locais; e um
representante da sociedade civil;

3.5.4 Indicar por meio de um formulário a estrutura dedicada para as ações
relacionadas aos sistemas alimentares:

3.5.4.1 Equipes;
3.5.4.2 Orçamento;
3.5.4.3 Legislação;
3.5.4.4 Departamentos ou Secretarias específicas;
3.5.5 Indicar ao menos 2 pontos focais técnicos, de diferentes departamentos, que

trabalham diretamente com programas relacionados aos sistemas
alimentares e que possam dedicar cerca de 6 horas semanais para as
atividades propostas.

3.6 Cronograma de Atividades: A primeira edição do LUPPA consistirá em diversas
atividades previstas entre o segundo semestre de 2021 e fevereiro de 2022,
com pausa nas atividades entre 15 de dezembro de 2021 e 12 de janeiro de
2022.
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O cronograma da primeira edição consiste no seguinte:

INSCRIÇÃO PRORROGADA - ATENÇÃO PARA NOVAS DATAS

● 18 de agosto de 2021 - 14h: Lançamento Oficial do LUPPA.
● 17 de setembro de 2021 - 23h59 - Fim do Prazo para envio de candidaturas
● 21 de setembro de 2021 - Divulgação das cidades selecionadas para integrar

o LUPPA
● 22 de setembro a 29 de outubro - prazo de entrevistas e reuniões com as

cidades para levantamento de informações de base para o projeto e
mapeamento das problemáticas que serão abordadas na 1ª edição do LAB.

● 18 de agosto de 2021 - 14h: Lançamento Oficial do LUPPA.
● 10 de setembro de 2021 - 23h59 - Fim do Prazo para envio de candidaturas
● 17 de setembro de 2021 - Divulgação das cidades selecionadas para

integrar o LUPPA
● 20 de setembro a 29 de outubro - prazo de entrevistas e reuniões com as

cidades para levantamento de informações de base para o projeto e
mapeamento das problemáticas que serão abordadas na 1ª edição do
LAB.

Encontros:
● 10 de novembro de 2021  - 1ª LAB
● 17 de novembro de 2021 - 2° LAB
● 24 de novembro de 2021 - 3° LAB
● 1° de dezembro de 2021 - 4° LAB
● 8 de dezembro de 2021 - 5° LAB
● 15 de dezembro de 2021 - 6° LAB
● 12 de janeiro de 2022 - 7° LAB
● 19 de janeiro de 2022 - 8° LAB
● 26 de janeiro de 2022 - Encontro de encerramento
● Março 2022 - visão geral da elaboração do cronograma da  2ª edição

3.6.1 As cidades participantes selecionadas e os parceiros poderão realizar as
atividades de qualquer lugar do Brasil, haja vista que os trabalhos serão
realizados virtualmente.

3.7 Realizadas as fases de inscrição e de seleção das cidades, conforme as
diretrizes do Regulamento, será realizada a fase de mentoria, que será realizada
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individualmente com sessões a serem definidas entre a cidade mentora e a
cidade apoiada para definição do plano de trabalho conjunto.

DAS PROPOSTAS DE PARCERIA

4 TIPOS DE PARCERIA

4.1 Cidade Mentora:

4.1.1 As Prefeituras de cidades brasileiras que não são público-alvo do LUPPA e
tenham consolidado políticas relacionadas a sistemas alimentares
sustentáveis, circulares e resilientes, possuindo experiência acumulada nessa
temática, são elegíveis para serem Cidades Mentoras do LUPPA.

4.1.2 A mentoria tem como objetivo principal fornecer às cidades apoiadas
ferramentas, subsídios, conhecimento e referências para a estruturação de
políticas públicas alimentares.

4.1.3 Cada Cidade Mentora deve fornecer a mentoria a 1 (uma) ou mais cidades
participantes do LUPPA, definindo mentoria por temas, pelo prazo de 1 (um)
ano, em conformidade com o descrito no item 4.4.1 deste Regulamento.

4.1.4 Atividades esperadas:

4.1.4.1 Fase 1: Realização de um matchmaking entre as Cidades Mentoras e as
cidades participantes do projeto, organizado pela equipe do LUPPA;

4.1.4.2 Fase 2: Elaboração de um plano de trabalho com as atividades de execução
da mentoria, apresentando o planejamento sob as especificações
mencionadas e os prazos estipulados neste Regulamento.

4.1.4.2.1 O plano de trabalho deve estar no formato de Planilha do Excel e conter o
cronograma de atividades previstas durante o período de mentoria, bem
como os resultados esperados, sob a observância dos prazos acordados.

4.1.4.3 Fase 3: Execução da mentoria, com sessões individuais a serem definidas
entre a cidade mentora e a cidade apoiada para definição do plano de
trabalho conjunto.

4.1.4.4 Fase 4: Elaboração e apresentação dos resultados obtidos, contendo os
principais desafios, benefícios e oportunidades identificados.
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4.2 Instituições parceiras de conteúdo e capacitação - “apoio operacional”:

4.2.1 Instituições governamentais ou não governamentais sem fins lucrativos que
possuam expertise no tema de sistemas alimentares sustentáveis, circulares
e resilientes são elegíveis para serem parceiras de capacitação/conteúdo do
LUPPA.

4.2.2 As parceiras de capacitação/conteúdo poderão fornecer capacitações,
workshops e conteúdo às cidades participantes do LUPPA, em conformidade
com o descrito no item 4.4.1 deste Regulamento.

4.2.3 Cada instituição parceira deverá fornecer ao menos 1 (uma) capacitação
durante a primeira edição do LUPPA a ser inserida no plano de trabalho das
cidades participantes.

4.3 Instituições parceiras de apoio técnico - “apoio institucional”:

4.3.1 Instituições governamentais ou não governamentais sem fins lucrativos que
possuem capacidade técnica para fornecer insumos, compartilhar
conhecimento e material relativos ao desenvolvimento de sistemas
alimentares sustentáveis, circulares e resilientes são elegíveis para serem
parceiras de apoio técnico do LUPPA.

4.4 Disposições Gerais:

4.4.1 As atividades a serem desenvolvidas entre as instituições parceiras e as
cidades participantes do LUPPA serão definidas após consultas prévias entre
as partes nas quais serão alinhadas às demandas apresentadas a partir de
diagnósticos preliminares de cada cidade participante e ao cronograma de
atividades do LUPPA.

4.4.2 Cada instituição deve indicar 1 (um) ou mais pontos focais técnicos que irão
conduzir as atividades previstas

4.4.3 Não haverá qualquer tipo de transferência de recursos financeiros entre o
Instituto Comida do Amanhã, o ICLEI América do Sul e a instituição parceira.

4.4.4 Um mesmo proponente poderá atuar em mais de um tipo de parceria de modo
simultâneo, caso seja de seu interesse.

4.4.5 O prazo da duração de parceria prevista nesta chamada é de 1 (um) ano,
prorrogável conforme condições a serem estipuladas no acordo de parceria.
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4.5 Benefícios:

4.5.1 A divulgação da marca da PARCEIRA nas redes sociais, no site e nos
materiais do LUPPA, enquanto durar o apoio acordado.

4.5.2 Participar de uma plataforma de compartilhamento de conhecimento,
informações e conteúdos sobre os aspectos dos sistemas alimentares locais;

4.5.3 Acesso a pactos e organizações internacionais engajadas na construção de
sistemas alimentares sustentáveis e justos;

4.5.4 Colaborar para, e usufruir da, a construção de um guia com a sistematização
dos resultados do LUPPA;

4.5.5 Um dos produtos a serem gerados pelo LAB é o mapa da situação das
políticas alimentares municipais das cidades participantes – MAPA LUPPA.

5 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1 Poderão participar desta seleção pessoas jurídicas que se enquadrem em um
dos dispositivos do item 4 deste Regulamento.

5.2 Vedações:
5.2.1 Indústria e comércio da cadeia agroalimentar;
5.2.2 Prestador de serviço da cadeia agroalimentar;
5.2.3 Sindicatos patronais e associações de classe dos itens 1 e 2;
5.2.4 Partido político;
5.2.5 Governos (administração direta) estaduais ou federal;
5.2.6 Imprensa.

6 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A PARCERIA

6.1 As proponentes deverão apresentar a seguinte documentação:

6.1.1 Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

6.1.2 Cópia do ato de posse do prefeito no cargo, para a hipótese do item 4.1;

6.1.3 Outras documentações poderão ser solicitadas de acordo com o tipo de
parceria a ser firmada.

6.2 Os documentos solicitados no item 6.1 deverão ser enviados através do
formulário de inscrição em conjunto com a proposta de parceria (Anexo 2
deste Regulamento), para fins de posterior assinatura do respectivo acordo de
parceria.
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7 DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS DE PARCERIA

7.1 Os interessados em participar da presente Chamada deverão enviar a
documentação de que trata o item 6 através do formulário de inscrição neste
link até as 23h59 do dia 17 de setembro de 2021.

7.1.1 As propostas de parceria serão analisadas e julgadas pela organização do
LUPPA.

7.1.2 As propostas aprovadas serão divulgadas no dia 21 de setembro de 2021.

8 ANEXOS DESTE REGULAMENTO

8.1 Constituem anexos deste Regulamento:

8.1.1 Anexo 1: Minuta de Acordo de Parceria;

8.1.2 Anexo 2: Minuta de carta de apresentação de proposta de parceria de pessoa
jurídica.

9 DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 Os interessados poderão obter informações adicionais ou mais
esclarecimentos a respeito deste Regulamento pelos e-mails:
info.comidadoamanha@gmail.com e iclei-sams@iclei.org.

9.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do LUPPA.

ICLEI-América do Sul e Instituto Comida do Amanhã

18 de agosto de 2021

Alterado em 08 de Setembro de 2021
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ANEXO 1

MINUTA DE ACORDO DE PARCERIA

(modelo sugerido que pode ser alterado de acordo com cada instituição parceira)

ACORDO DE PARCERIA QUE CELEBRAM O
LABORATÓRIO URBANO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS ALIMENTARES – LUPPA E A [●], POR
INTERMÉDIO DO INSTITUTO COMIDA DO
AMANHÃ E DO ICLEI – AMÉRICA DO SUL

O Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares, aqui denominado
simplesmente LUPPA, neste ato representado pelo Instituto Comida do Amanhã,
associação civil sem fins lucrativos, com sede no endereço [●], neste ato
representada por [●], [qualificação], portador(a) da carteira de identidade RG n° [●],
inscrito no CPF sob n° [●], residente e domiciliado(a) na [●], CEP [●]; e pelo ICLEI
América do Sul, associação civil sem fins lucrativos, com sede no endereço [●], neste
ato representada por [●], [qualificação], portador(a) da carteira de identidade RG n°
[●], inscrito no CPF sob n° [●], residente e domiciliado(a) na [●], CEP [●]; e a [●],
inscrita no CNPJ sob nº[●], com sede no endereço [●], neste ato representada por [●],
[qualificação], portador(a) da carteira de identidade RG n° [●], inscrito no CPF sob n°
[●], residente e domiciliado(a) na [●], CEP [●], aqui denominada simplesmente
PARCEIRA;

RESOLVEM celebrar o presente ACORDO DE PARCERIA (“ACORDO”), que se regerá
pelas seguintes cláusulas e condições, mutuamente aceitas pelas partes:
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1 OBJETO

O presente ACORDO tem por objeto a parceria, pela PARCEIRA, do Laboratório
Urbano de Políticas Públicas Alimentares - LUPPA, a ser promovido pelo
Instituto Comida do Amanhã, em parceria com o ICLEI – AMÉRICA DO SUL,
com o tipo de parceria denominado [●], cuja descrição encontra-se na item 4 do
Regulamento LUPPA Nº 01/2021.

2 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente ACORDO está sujeito às leis vigentes no Brasil, com expressa
renúncia à aplicação de qualquer outra legislação.

O presente ACORDO reger-se-á pela Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, pelo Código Civil, instituído pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, e pelo Regulamento LUPPA nº 01/2021, para Chamada Nacional de
Parceiros para o Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares – LUPPA
e seus Anexos.

3 RESPONSABILIDADES DA PARCEIRA

À PARCEIRA caberá [●].

[●].

4 RESPONSABILIDADES DO LUPPA

Em contrapartida às atividades realizadas no âmbito da parceria, o LUPPA
deverá:

4.1.1 [●].

O LUPPA está obrigado ainda a cumprir integralmente e com perfeição todas as
obrigações oriundas deste ACORDO e de acordo com a proposta de parceria.

5 DIVULGAÇÃO DA MARCA

A divulgação pelo LUPPA das marcas da PARCEIRA poderá ser realizada no
limite necessário para o cumprimento das obrigações estipuladas neste
instrumento.
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O LUPPA compromete-se a não usar, registrar e/ou tentar registrar qualquer
marca, nome de domínio, nome comercial e/ou nome fantasia que seja similar
a qualquer elemento das marcas e/ou que contenha e/ou reproduza, no todo ou
em parte, qualquer elemento da marca da PARCEIRA.

O direito de divulgação das marcas da PARCEIRA estabelecido neste ACORDO
não poderá ser cedido, transferido, onerado ou dado em garantia a quaisquer
terceiros pelo LUPPA, seja a que título for, inclusive por sucessão, sem prévia e
expressa anuência da PARCEIRA.

6 PRAZO

O presente ACORDO terá início na presente data e término no dia [●]/[●]/[●], 15
(quinze) dias após [●]/[●]/[●], mediante o cumprimento pelas Partes de suas
respectivas obrigações nos termos deste ACORDO.

7 DIREITO À IMAGEM

A PARCEIRA autoriza a utilização de Imagens (“Imagens”) dos eventos
realizados no âmbito do Programa pelo LUPPA para fins de divulgação
institucional.

O LUPPA poderá fazer referência à PARCEIRA apenas para fins de divulgação
institucional, como parceira do LUPPA.

A responsabilidade legal pelo uso das imagens é exclusiva do LUPPA, não
sendo cabível qualquer direito de regresso contra a PARCEIRA.

8 CONDIÇÕES GERAIS

Fica estipulado que, por força deste ACORDO, não se estabelece nenhum
vínculo empregatício de responsabilidade da PARCEIRA com relação ao
pessoal que o LUPPA utilizar, direta ou indiretamente, para a consecução das
atividades objeto deste instrumento.

O presente instrumento poderá ser complementado e/ou alterado por termos
aditivos, desde que devidamente assinados pelas Partes.

Em caso de conflito entre os Anexos e o Acordo, o Acordo deverá prevalecer.
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A não exigência, por qualquer uma das Partes, do cumprimento de qualquer
cláusula ou condição estabelecida, será considerada mera tolerância, não
implicando na sua renovação, tampouco na abdicação do direito de exigi-la no
futuro, não afetando a validade deste instrumento e quaisquer de suas
condições.

As disposições deste instrumento não poderão ser alteradas, salvo se por
instrumento escrito assinado pelas Partes contratantes.

As Partes não poderão ceder, transferir ou sub-rogar os direitos e obrigações
deste instrumento sem o prévio e expresso consentimento da outra Parte.

As Partes declaram e garantem uma à outra estarem autorizadas a celebrarem
o presente instrumento, sem infringir ou descumprir qualquer dispositivo de lei,
bem como estarem regularmente representadas pelos seus subscritores.

9 INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

As partes devem abster-se de revelar ou transmitir a terceiros, por qualquer
meio, qualquer informação relativa à organização da outra Parte, inclusive a
título de exemplo, informações técnicas, de produção, industriais, comerciais,
organizacionais, trabalhistas ou informações financeiras, exceto conforme
permitido no presente ACORDO (“Informações Confidenciais”).

Cada Parte será responsável por qualquer violação da obrigação de
confidencialidade por seus empregados, representantes, empresas,
subcontratados ou qualquer outra pessoa sob sua responsabilidade.

Cada Parte será autorizada a divulgar informações sobre o presente ACORDO,
conforme necessário para satisfazer e cumprir qualquer lei, decisão judicial ou
arbitral e exigências de divulgação aplicáveis relacionadas a qualquer bolsa de
valores, desde que, no entanto, as Partes envidem seus melhores esforços para
chegar a um acordo com relação à forma com que tais anúncios públicos serão
realizados.

O dever de confidencialidade permanecerá em vigor pelo prazo de 5 (cinco)
anos após a rescisão ou término deste ACORDO.
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10 RESCISÃO

O presente ACORDO poderá ser rescindido, se de comum aceite por ambas as
Partes, ou em caso de inadimplemento de qualquer das responsabilidades das
Partes no âmbito deste ACORDO, por meio de notificação a outra parte por
escrito, com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência da data de rescisão.

11 SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

As controvérsias surgidas na execução do presente ACORDO serão
solucionadas por meios pacíficos e amigáveis. Sendo necessária a resolução
judicial, será adotado a Comarca da Cidade de São Paulo como comarca oficial
para resolução do conflito.

Este Acordo entrará em vigor imediatamente após a data de sua assinatura.

São Paulo, [●] de [●] de 2021

Instituto Comida do Amanhã
ICLEI – América do Sul

Parceira

TESTEMUNHAS:

__________________________
Nome:
RG:
CPF:

____________________________
Nome:
RG:
CPF:
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ANEXO 2

MINUTA DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PARCERIA

(EM PAPEL TIMBRADO DA PESSOA JURÍDICA)

Pelo presente documento, [●], qualificação, inscrita no CNPJ nº [●], com sede na [●],
na pessoa do Sr(a). [●], seu representante legal, documento de identidade (RG) nº [●],
registrado no CPF/MF sob o nº [●], vem apresentar proposta de parceria ao
Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares (LUPPA), conforme
Regulamento LUPPA nº 01/2020, acompanhada dos documentos relativos à
habilitação respondendo, assim, pela representada, comprometendo-se a honrar, em
caráter irrevogável e irretratável com a parceria de [●] (tipo de parceria).

Local, [●], [●] de [●] de 2021.

Nome e assinatura do representante legal da pessoa jurídica, com firma
reconhecida.
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