
TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

 

Nome________________, pessoa jurídica de direito privado, com inscrição no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº ____, com sede na Rua ____________, n° __, Município de 

__________________, Estado de _________, neste ato se fazendo representar por 

Nome__________________________, Nacionalidade ______________, Estado Civil _______________, 

portador da Cédula de Identidade RG nº ________________ e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – 

CPF sob o nº ____________, com endereço na Rua _______________, nº __, Cidade de 

______________, Estado de _____, CEP ______________, assumo o compromisso de 

 

( ) custear totalmente; 

( ) custear parcialmente, até o valor de R$ ___________, __ (______________); 

( ) realizar totalmente, diretamente ou por meio de terceiros; 

( ) realizar parcialmente, até o valor de R$ ________, __ (___________________), diretamente ou por 

meio de terceiros 

 

a obra de que trata o Edital nº 01/SG/ACIT/2020, por minha conta e risco, a título de doação ao 

Município, sem qualquer contrapartida deste, no prazo estabelecido no edital nº 01/SG/ACIT/20202020, 

sob a pena de ter de indenizar a Administração Pública no percentual faltante para a conclusão da obra, 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor da obra a que me comprometi a 

realizar. (Este parágrafo não se aplica as compromissárias doadoras de valores em dinheiro para o 

custeio da obra, mas apenas para as empresas que irão realizar a obra, total ou parcialmente, 

diretamente ou por meio de terceiros) 

 

Declaro neste ato que tomei conhecimento do projeto e das diretrizes e premissas que orientam a 

execução da obra, do valor estimado para a realização da obra, bem como do prazo para a sua 

realização. Comprometo-me, ainda, a arcar com quaisquer valores que sejam necessários para a 

realização da obra, na parte em que me comprometi, ainda que estes ultrapassem o valor estimado e 

divulgado pelo Município. (Este último parágrafo não se aplica as compromissárias doadoras de valores 

em dinheiro para custeio da obra, mas apenas para as empresas que irão realizar a obra, total ou 

parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros) 

 

São José dos Campos, ___ de março de 2020. 

 

 

 

Compromissária doadora 

Empresa ______ 

CNPJ nº ______________ 

 

 

 

Compromissário beneficiário 

Município de São José dos Campos 

Felício Ramuth - Prefeito 


