ANEXO II
TERMO DE COMPROMISSO
A.......................................................................................................................,
(Concessionária ou Permissionária de serviços públicos), pelos seus responsáveis, abaixo
assinados, signatária deste Termo de Compromisso e responsável pela perfeita execução do
reparo ou serviço, a ser executado na ____________________________________________
__________________________________________________________________________,
declara assumir integral responsabilidade pelos possíveis danos causados ao logradouro
público, comprometendo-se a:
1. recompor a base, a sub-base e o pavimento da pista de rolamento de veículos ou de
calçadas para a circulação de pedestres, procedendo ao reaterro das valas mediante
autorização do técnico da Secretaria de Serviços Públicos responsável pela fiscalização
das obras;
2. recompor, integralmente, qualquer sinalização horizontal e/ou vertical, atingidas pela
execução da obra, reparo ou serviço;
3. recompor integralmente o trecho atingido, do pavimento de ciclovias, deixando-o nas
mesmas condições de circulação e segurança, sem vestígios de remendos;
4. recompor todos os dispositivos do sistema de drenagem (muro, talude de rio e canal,
galeria, poço de visita, caixa de areia, caixa de ralo, etc.), nas mesmas condições
anteriores a obra, reparo ou serviço.
5. recompor, nas condições originais, os meios-fios e tentos (de qualquer natureza)
atingidos;
6. recompor, nas mesmas condições anteriores a obra, reparo ou serviço, os
equipamentos urbanos e obras de arte, prejudicados ou removidos para a execução da
obra;
7. não danificar ou ferir espécie vegetal de qualquer porte ou, na impossibilidade de
atendimento a este item, licenciar a poda ou remoção e executar replantio e a total
recomposição das espécies vegetais envolvidas, conforme as determinações do órgão
municipal responsável pela gestão dos Parques e Jardins;
8. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os
equipamentos de controle viário, da obra ou reparo em conformidade com a Lei n°
9.503 de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB) e das Normas
Regulamentares do CONTRAN, das normas do órgão gestor de trânsito do município e
de seus prepostos, responsabilizando-se pela inobservância de quaisquer normas
previstas, independente das combinações cíveis e penais cabíveis;
__________________________________
Nome e Identificação do Funcionário do

Responsável

______________________________
PREO

