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ANEXO IV - Termo de Compromisso de Operação e Manutenção – TECOM 

TERMO DE COMPROMISSO I – Geral do proponente selecionado 

Eu, ______________________________________________________________ 

RG nº ________________________, CPF nº _____________________________, 

representante legal da prefeitura municipal ______________________________, 

CNPJ nº ______________________ e atuando em seu nome, venho declarar os 

compromissos da Proponente abaixo discriminados:  

(a) prestar os serviços de operação e manutenção do sistema de 

esgotamento a ser implantado de forma adequada, em conformidade com 

as boas práticas de engenharia e atendendo aos dispositivos legais que 

regem o assunto;  

(b) realizar durante 4 (quatro) anos, contados do início da operação dos 

serviços, análises quadrimestrais da qualidade do efluente na saída da (s) 

Estação (ões) de Tratamento de Esgotos – ETE (s) de acordo com os 

parâmetros previstos nas legislações estaduais e federais;  

� Conforme previsto no Edital o tomador deverá realizar 

todas as coletas e análises por laboratórios acreditados 

pela NBR ISO/IEC 17.025 para análise dos parâmetros 

monitorados; 

� Perderá o direito ao ressarcimento da parcela anual do 

valor de contrapartida se 1 (um) dos parâmetros analisados 

estiver em desacordo em 2 (duas) das 3 (três) análises 

anuais. 

(c) elaborar um plano e atender as diretrizes de operação e manutenção 

previstas pelo projeto, após a conclusão do empreendimento; 

Declaro, ainda, estar ciente que a falsidade dessas declarações configura crime 

previsto no art. 299, do Código Penal Brasileiro.  

 

(local e data)       _____________________________________________  

(responsável)      _____________________________________________  
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ANEXO IV - Termo de Compromisso de Operação e Manutenção – TECOM 

TERMO DE COMPROMISSO II – Responsáveis Técnicos 

 

Eu,_______________________________________________________________, 

RG nº ________________________, CPF nº ____________________________, 

representante legal da prefeitura municipal _______________________________, 

CNPJ nº _______________________ e atuando em seu nome, venho declarar que 

o Prestador manterá, durante toda a vigência do TECOM, responsável técnico pela 

gestão do sistema implantado, com formação de nível superior e experiência 

profissional em saneamento básico;  

Declaro, ainda, estar ciente que a falsidade dessa declaração configura crime 

previsto no art. 299, do Código Penal Brasileiro.  

 

(local e data)       _____________________________________________  

(responsável)      _____________________________________________  

 

 

    

    

    

    

 


