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A N E X O I 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

  

 Termo de compromisso para implantação, ampliação e manutenção de redes de 

infraestrutura para prestação de serviços públicos nas vias e logradouros públicos do Município 

de Caxias do Sul. 

 

 Por este instrumento, de um lado o Município de Caxias do Sul, entidade de direito 

público interno, com sede no Centro Administrativo Municipal “Vinícius Ribeiro Lisboa”, sito 

na rua Alfredo Chaves, no 1333, nesta cidade, neste ato representado por seu Procurador Geral, 

……………………………………..., conforme Decreto nº ……….., de ora em diante 

denominado simplesmente MUNICÍPIO, e de outro a 

(empresa/consumidor)......................................................................................................., 

estabelecida(o) na............................................................................................................, 

em......................................, inscrita no (CNPJ-MF/CPF) sob no.........................................., 

representada pelo(a) Senhor(a).........................................................., de ora em diante 

denominada simplesmente EXECUTOR, celebram o presente Termo de Compromisso com as 

cláusulas e condições a seguir estabelecidas, e com base no Processo Administrativo protocolado 

sob no ......................(a ser preenchido pela Secretaria Municipal do Urbanismo - SMU). 

 

                           CLÁUSULA PRIMEIRA 

 Na forma licenciada pela SMU, no Processo Administrativo nº........................, fica 

autorizado ao EXECUTOR a implantação, ampliação e manutenção de redes de infraestrutura, 

no trecho compreendido, conforme cópias da Planta Construtiva e Memorial Descritivo inclusos 

no processo supracitado. 

 

                                        CLÁUSULA SEGUNDA 

 As despesas de implantação do projeto de que cogita o licenciamento da cláusula anterior 

e o presente Termo correrão por exclusiva conta do EXECUTOR. 
  

                           CLÁUSULA TERCEIRA 

 Fica o EXECUTOR responsável pelo fiel cumprimento do projeto licenciado pela SMU, 

atendendo às normas brasileiras ABNT em vigor, no que for aplicável. 

 

                          CLÁUSULA QUARTA 

 Fica o EXECUTOR obrigado a fornecer todas as informações necessárias para que outros 

interessados possam utilizar-se dos espaços públicos lindeiros à sua rede de infraestrutura, 

exceto as de caráter estratégico. 

 

                         CLÁUSULA QUINTA 

 O EXECUTOR fica com a responsabilidade pela divulgação ao público, através de 

órgãos de imprensa de circulação diária, para cada trecho de obra subterrânea a ser executada, no 

mínimo, com quarenta e oito horas de antecedência ao 

início dos trabalhos, sem a qual não poderão ser iniciadas as obras. 
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 Parágrafo único. Serão divulgadas, no mínimo, as seguintes informações: 

 

 a) nome do EXECUTOR; 

 b) objetivo da obra; 

 c) responsável técnico pela execução da obra; 

 d) telefone disponível para reclamações dos usuários; 

 e) denominação das ruas, bairros e quadras afetadas pela obra; 

 f) previsão do dia/hora de início e término dos trabalhos; 

 g) alteração do sistema viário, se houver. 

 

                          CLÁUSULA SEXTA 

 Fica a cargo do EXECUTOR a implantação da sinalização de trânsito, a qual deverá ser 

aprovada pela Secretaria Municipal dos Transportes, previamente à execução dos trabalhos, sem 

ônus ao MUNICÍPIO. 

 

                         CLÁUSULA SÉTIMA 

 Responde o EXECUTOR pelo ressarcimento de danos causados a terceiros, às suas 

instalações, bem como aos seus funcionários e usuários, aos funcionários e ao patrimônio 

público municipal, estadual e federal, quando causadas pela implantação, ampliação, 

manutenção e operação das suas redes de infraestrutura. 

 

                         CLÁUSULA OITAVA 

 Quaisquer serviços e obras públicas efetuadas pelo MUNICÍPIO, executadas dentro dos 

limites do espaço público viário municipal, determinantes de modificação da rede de 

infraestrutura do EXECUTOR, não implica o pagamento de qualquer indenização ao mesmo, 

por parte do MUNICÍPIO. 

 

 § 1º Na situação prevista nesta cláusula, o MUNICÍPIO comunicará o EXECUTOR 

sobre os trechos que sofrerão modificação, solicitando sua remoção e/ou reinstalação, sem ônus 

ao MUNICÍPIO, nos prazos abaixo: 

 

 a) subterrânea - trinta dias úteis; 

 b) superfície - cinco dias úteis; 

 c) aérea - dez dias úteis. 

 

 § 2º Poderá o MUNICÍPIO prorrogar os prazos desta cláusula, em Processo 

Administrativo devidamente fundamentado e por solicitação prévia dos interessados. 

 

                            CLÁUSULA NONA 

 A inserção de qualquer modificação introduzida no projeto licenciado pela SDU, 

conforme Processo Administrativo, já caracterizado neste instrumento, dependerá de aprovação 

por parte do MUNICÍPIO. 
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                            CLÁUSULA DÉCIMA 

 Nos locais onde calçadas, meios-fios, pistas de rolamento, vegetação e outros 

equipamentos públicos ou de terceiros, existentes, necessitarem de remoção ou forem 

danificados em virtude da abertura de valas, rasgos e cavas, os mesmos deverão ser refeitos 

imediatamente após o término dos trabalhos, pelo EXECUTOR, nas mesmas condições originais 

que antecederam as obras. 

 

 § 1º As redes de infraestrutura, existentes, do MUNICÍPIO e suas autarquias, que 

necessitarem de remoção ou forem danificadas, a exemplo do abastecimento de água e 

iluminação pública, deverão ser refeitas imediatamente após o dano causado, ou providenciada 

sua instalação provisória até a conclusão dos trabalhos, pelo EXECUTOR, sendo, após, 

reinstaladas nas mesmas condições originais que antecederam as obras e segundo os padrões de 

execução do MUNICÍPIO e suas autarquias. 

 

 § 2º O EXECUTOR obriga-se a prestar garantia de dois anos quanto a vícios ocultos ou 

defeitos da coisa, ficando o EXECUTOR responsável pela solidez e segurança dos consertos 

apontados nesta cláusula, durante este prazo. 

 

                        CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

 Fica eleito o Foro da Comarca de Caxias do Sul-RS, com renúncia a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas porventura emergentes do presente Termo de 

Compromisso. 

 

 E por estarem assim justos e acordes, assinam o presente instrumento, para que o mesmo 

produza seus efeitos legais e jurídicos. 

 

 

 

   Caxias do Sul, …... de ……………..de ….….. 

 

 

 

 

 

                                           ________________________________ 

 

Procurador-Geral do Município 

 

 

 

 

                                           ________________________________ 

EXECUTOR 


