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ANEXO II

CARTA DE INTENÇÃO

.......................(nome/empresa),................(endereço), ....................... 

(documentos pertinentes), vem pela presente, de acordo com o Decreto nº

205/15, manifestar o interesse na celebração de Termo de Compromisso 

para apoio à confecção e instalação de placa na localidade de ..................., 

placa n.º ................., propondo-me a realizar a manutenção da mesma 

durante o prazo de 05 (cinco) anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo 

período.

Não-Me-Toque,_______de _______________________de 20____.

___________________________

Responsável
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ANEXO III

TERMO DE COMPROMISSO

_________________________________________(apoiador), inscrito no CPF/CNPJ 

sob nº _______________________________, situado 

______________________________________, no Município de Não-Me-Toque 

(RS), representado pelo Sr. (a) __________________________________ portador 

do CPF nº ________________                               de ora em diante denominado 

COMPROMITENTE, e o MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE, pessoa jurídica de 

direito público, com sede administrativa na Av. Alto Jacuí, 840, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 87.613.519/0001-23, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. 

TEODORA BERTA SOUILLJEE LUTKEMEYER, doravante denominado 

MUNICÍPIO,  em atendimento ao disposto na Decreto Municipal nº 205, de 07 de 

dezembro de 2015, firmam o presente TERMO DE COMPROMISSO visando 

atender todas as exigências elencadas no Decreto acima referido, bem como as 

cláusulas abaixo relacionadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Compromisso tem por objeto a confecção e instalação 

de placas indicativas patrocinadas pelo COMPROMITENTE a que se refere ao

Programa “Sinalização Viária Rural: Desvendando Caminhos”, que tem por 

objetivo implantar sinalização viária às localidades rurais, a fim de que os usuários 

possam identificar as vias, os destinos e os locais de interesse, além de orientar 

condutores quanto aos percursos, destinos e melhorar a mobilidade rural.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA QUANTIDADE DE PLACAS PATROCINADAS E

SUAS RESPECTIVAS LOCALIZAÇÕES

2.1. O apoio concedido pelo COMPROMITENTE será de ______ ( XXX ) placas 

localizadas nos seguintes trechos:
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PONTO LOCAL LATITUDE LONGITUDE

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME E CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO

3.1. O COMPROMITENTE será responsável pela conservação das placas, tendo 

que possuir um cronograma de manutenção das mesmas.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA

4.1. O prazo para instalação da placa será de 90 (noventa) dias a contar da data 

de assinatura do Termo de Compromisso, podendo o prazo ser prorrogado mediante 

apresentação de justificativa, por escrito.

4.2. O presente Termo de Compromisso terá um prazo de vigência de até 05

(cinco) anos, podendo ser prorrogado por igual período.

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES DAS 
PARTES 

5.1 O apoiador terá o direito de vincular a sua marca ou seu nome ou de sua 

empresa à placa indicativa.

5.2 O apoiador terá o direito de escolha da localidade e/ou pontos, já definidos e 

ainda disponíveis, para fixação das placas por ele custeadas.

5.3 A manutenção e conservação as placas são de responsabilidade do apoiador, 

pois a mesma levará a “marca/nome” do mesmo. 

5.4 O Poder Público não arcará com nenhum dispêndio de manutenção e

instalação das placas acima descritas, enquanto válido e acordado o Termo de 

Compromisso.

CLÁUSULA SEXTA - DOS CASOS DE RESCISÃO
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6.1 Em caso de rescisão, o bem apoiado será incorporado ao patrimônio público 

municipal sem qualquer indenização ao apoiador privado por apresentar doação ao 

ente público.

6.2 O Poder público, de posse do bem, poderá realizar a manutenção necessária e 

desvincular a marca do COMPROMITENTE que rescindiu, disponibilizando a placa a

outro apoiador.

CLÁUSULA SÉTIMA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1 Independente de qualquer outro por mais privilegiado que for, fica eleito o Foro 

da Comarca de Não-Me-Toque (RS), para dirimir quaisquer dúvidas ou questões não 

presentes neste Termo de Compromisso.

7.2 E por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo de Compromisso 

em três vias, na presença de testemunhas para que produza seus efeitos legais.

Não-Me-Toque (RS), em ___ de______________ de_______.

TEODORA BERTA SOUILLIJEE LUTKEMEYER
Prefeita Municipal

___________________________
APOIADOR

Visto assessor jurídico:

Testemunhas:

_____________________________________________________________________________________________     

_____________________________________________________________________________________________   
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