
Eu ____________________________________________, em meu nome pessoal e em nome do meu negó-

cio ___________________________________________________________________ (o "Negócio"), em troca 

de participação no Santa Clara Valley Transportation Authority ( "VTA") Programa de Sustentabilidade de 

Pequenas Empresas ("SBSP") e para receber o pagamento no seu âmbito, é compromisso, resolver, 

liberar, renunciar, dispensar, e abandonar todas e quaisquer reivindicações passadas e presentes, 

demandas, perdas, danos, as obrigações, os direitos, os recursos, ou causas de acção de danos 

pessoais, danos compensatórios, danos à propriedade, interrupção de negócios e a interrupção de 

danos, qualquer e todos os outros danos, perdas, custos e despesas, incluindo honorários de advoga-

dos e peritos, as taxas, quer com base em ato ilícito, de contrato, do código do Governo do Estado da 

Califórnia, ou outras teorias de recuperação, contra o VTA, a Cidade de San José, e seus respectivos 

-

dos, predecessores, e sucessores de qualquer interesse, e seus respectivos herdeiros, e atribui a 

mesma, resultantes ou de qualquer forma relacionadas com o projeto VTA Alum Rock-Santa Clara Bus 

Rapid Transit (a "Renúncia e Liberação").

Esta Renúncia e Libertação é efectiva a partir do envio de pagamento VTA sob a SBSP para a Empresa.  

Esta Renúncia e Libertação não  se aplica às solicitações que ainda não tenham surgido.  No entanto, 

na medida em que a Empresa recebe qualquer pagamento da SBSP, a Empresa concorda que o 

primeiro um mil dólares americanos (US$ 1.000 ) de qualquer pagamento funcionará como um crédito 

para eventuais reclamações futuras.

Eu represento e garanto que não tenho autoridade para vincular a Empresa com relação a esta 

Renúncia e Libertação.

Assinatura:   __________________________________

Nome Impresso:  __________________________________

Título:    __________________________________

Nome da Empresa: __________________________________
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