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MINUTA - EDITAL DE CREDENCIAMENTO N. 04/2023 
PROCESSO N. 576/2023 

 
A Prefeitura Municipal de Santa Branca, com sede na Rua Prudente Moraes, 93, Centro – Santa Branca/SP, e 
a Assessoria de Cultura e Turismo, situada na Praça ajudante Braga, 81, Centro – Santa Branca/SP, em 
conformidade com a legislação e normas pertinentes, torna público, para conhecimento de quantos possa 
interessar, que se acha aberto o presente Edital de Convocação para o CREDENCIAMENTO PARA SELEÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONCESSÃO DE PERMISSÃO DE USO A TÍTULO PRECÁRIO E 
NÃO ONEROSO DE ESPAÇO PÚBLICO, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE VENDA DE ALIMENTAÇÃO E 
BEBIDAS NO EVENTO CARNAVAL 2023, NO ESPAÇO AO LADO DO CORETO, NA PRAÇA AJUDANTE BRAGA, QUE 
ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 18 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA. 

 
1. OBJETO 
 
1.1. Constitui-se objeto do presente edital o CREDENCIAMENTO PARA SELEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA SEM 
FINS LUCRATIVOS PARA CONCESSÃO DE PERMISSÃO DE USO A TÍTULO PRECÁRIO E NÃO ONEROSO DE 
ESPAÇO PÚBLICO, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE VENDA DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS NO EVENTO 
CARNAVAL 2023, NO ESPAÇO AO LADO DO CORETO, NA PRAÇA AJUDANTE BRAGA, QUE ACONTECERÁ ENTRE 
OS DIAS 18 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA. 

 
1.2. As interessadas deverão realizar as inscrições através do preenchimento completo de formulário 

online, disponível através do link (disponível no site da prefeitura):  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcDwzIJDFSinG68AR2fxKWYphoQbyMFzv50hc0PY_Vhq0HVg/

viewform?usp=sf_link 

DATA: Entre os dias 07/02/2023 ao dia 09/02/2023 até às 16:00 

1.3. O resultado estará disponível a partir do dia 10 de fevereiro de 2023, no Diário Oficial Eletrônico do 
Município, por meio do site http://santabranca.sp.gov.br/diario-oficial/. 

 

1.4. As proponentes se responsabilizarão por todas as despesas de compra de mercadorias, 
equipamentos para confecção dos produtos, incluindo a mão-de-obra, materiais e os demais itens que 
se fizerem necessários, ficando a Prefeitura Municipal isenta de quaisquer despesas desta natureza, 
incluindo os demais custos indiretos e aqueles de natureza tributária, trabalhista ou previdenciária. 

 

1.5. Aos espaços destinados às entidades (barracas), serão fornecidos pela organização do evento 
(Assessoria de Cultura e Turismo), tenda montada no total de 10 x 5, conforme previsto no Terno de 
Referência, no Anexo I deste Edital. 
 
2. JUSTIFICATIVA 
 
Nesta edição do Carnaval em Santa Branca, além da tradicional matinê no Coreto da Praça Ajudante 

Braga, levaremos à população e turistas a oportunidade de vivenciar outras atividades e 

experiências em um espaço totalmente pensado para acomodar essa grande festa na Avenida 

Brigadeiro Aguiar, com grandes shows regionais e nacionais.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcDwzIJDFSinG68AR2fxKWYphoQbyMFzv50hc0PY_Vhq0HVg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcDwzIJDFSinG68AR2fxKWYphoQbyMFzv50hc0PY_Vhq0HVg/viewform?usp=sf_link
http://santabranca.sp.gov.br/diario-oficial/
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Por tratar-se de um evento de grande porte, espera-se através deste chamamento fomentar a 

comunidade local bem como as ações realizadas pelas entidades sem fins lucrativos selecionadas. 

 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar deste Edital de Credenciamento apenas entidades culturais e beneficentes, 

legalmente constituídas, sem fins lucrativos, com atuação comprovada no Município de Santa Branca. 

3.2. Não poderão participar do presente Edital de Credenciamento as entidades (pessoas jurídicas): 

3.2.1. Que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso, ou que tenham sido 
impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública municipal de Santa Branca, direta e 
indireta, com base no art. 87, inciso III, da Lei Federal n. 8.666/1993, e no art. 7º, da Lei Federal n. 
10.520/2002; 
3.2.2. Que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública federal, estadual ou municipal, 
nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal n. 8.666/1993; 
3.2.3. Que possuam vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista com a 
autoridade competente, o subscritor do Edital ou algum dos membros da Comissão de Avaliação; 
3.2.4. Que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 
responder administrativa ou judicialmente;  
3.2.5. Que tenham sido proibidas pelo Plenário do CADE de participar de licitações promovidas pela 
Administração Pública federal, estadual ou municipal, direta e indireta, em virtude de prática de infração 
à ordem econômica, nos termos do art. 38, inciso II, da Lei Federal n. 12.529/2011; 
3.2.6. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública em virtude de sanção restritiva 
de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do art. 72, §8°, inciso V, da Lei 
Federal n. 9.605/1998; 
3.2.7. Que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Público em razão de condenação por ato de 
improbidade administrativa, nos termos do art. 12 da Lei Federal nº 8.429/1992 e alterações 
posteriores; 
3.2.8. Que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública pelo Plenário 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos termos do art. 108 da Lei Complementar Estadual n. 
709/1993; 
3.2.9. Que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou declaradas inidôneas para licitar ou 
contratar com a Administração Pública estadual, direta e indireta, por desobediência à Lei de Acesso à 
Informação, nos termos do art. 33, incisos IV e V, da Lei Federal n. 12.527/2011 e do art. 63, incisos IV e 
V, do Decreto Municipal n. 72/2021; 
3.2.10. Que estejam proibidas de participar da licitação ou de celebrar a contratação em decorrência do 
efeito de sanção registrada no Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP (art. 22, da Lei Federal n. 
12.846/2013); 
3.3. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade da entidade participante 
que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis previstas neste Edital e na legislação de 
regência. 
3.4. Os interessados poderão apresentar proposta para outorgas de uso do espaço público referentes à 
utilização das áreas de acordo com o Anexo I. 
3.5. A exploração, ainda que temporária, será considerada fato gerador dos tributos municipais 
pertinentes a cada atividade. O interessado à outorga, portanto, deverá recolher todos os tributos 
municipais decorrentes dessa atividade. 
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3.6. Será considerada exploração comercial irregular aquela não licenciada pela Prefeitura Municipal de 
Santa Branca, sujeitando-se o infrator a todas as penalidades tributárias, administrativas e/ou penais. 
3.7. A proposta deverá sugerir 01 (uma) opção de cardápio da gastronomia em geral, competindo à 

Comissão de Avaliação avaliar sua viabilidade.  

3.8. A seleção buscará contemplar propostas de diferentes segmentos culinários e não serão permitidos 

cardápios repetidos para serem comercializados na Praça de Alimentação ou em desconformidade com 

as exigências do Termo de Referência, no Anexo I deste Edital. 

3.9. A proposta deverá apresentar os valores a serem praticados para cada item do cardápio, devendo, 

ainda, refletir preços acessíveis e populares. 

3.10. As vagas disponíveis serão preenchidas obedecendo à ordem de classificação dos proponentes 

aprovados na seleção, por meio da Comissão de Avaliação e o atendimento dos requisitos estabelecidos 

no item 3 deste Edital. 

3.11. As entidades deverão estar dispostas a cumprir a programação do evento estabelecida pela 

Assessoria de Cultura e Turismo, conforme segue: 

 

DATA 
HORÁRIO DO EVENTO 

INÍCIO TÉRMINO 

18/02/2023 a 21/02/2023 15:00 h  20:00 h  

 

3.12. A participação neste Edital de Credenciamento implicará à entidade: 

3.12.1. A observância dos critérios obrigatórios e responsabilidade pela fidelidade, legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados; 

3.12.2. As entidades proponentes deverão seguir todos os protocolos sanitários constantes no Anexo II 

deste Edital, considerando as orientações e recomendações da ANVISA, da Vigilância Sanitária do Estado 

de São Paulo e aquela do Município de Santa Branca. 

3.12.3. As entidades proponentes também deverão seguir todos os protocolos sanitários em vigor 

relativos à pandemia da COVID-19 previstos pela ANVISA, pelo Ministério da Saúde, pelo Governo do 

Estado de São Paulo e pela Prefeitura Municipal de Santa Branca. 

3.13. A Prefeitura Municipal de Santa Branca poderá prorrogar, adiar, alterar, revogar ou anular o 

presente Edital de Credenciamento, na forma da lei, sem que caiba aos participantes qualquer 

reembolso, indenização ou compensação. 

3.14. As entidades proponentes, ao participar deste Edital de Credenciamento, aceitam de forma plena 

e irrevogável todos os seus termos constantes e de seus anexos. 

 

4. DO CREDENCIAMENTO, DA ENTREGA DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS 

4.1. As entidades proponentes deverão apresentar, a título de credenciamento, no ato da inscrição, uma 

carta de apresentação em 02 (duas) vias, com a indicação de um representante responsável para praticar 

todos os atos necessários em nome da proponente em todas as etapas do evento, assinado pelo 

representante legal da entidade (Anexo III deste Edital). 
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4.2. As inscrições serão realizadas através do preenchimento completo de formulário online, 

disponível através do link (disponível no site da prefeitura):  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcDwzIJDFSinG68AR2fxKWYphoQbyMFzv50hc0PY_Vhq0HVg/
viewform?usp=sf_link 

 
4.2.1. Validade das certidões. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, 
a Comissão de Avaliação aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias 
imediatamente anteriores à data da sessão pública e declarações complementares. 
4.2.2. Isenções e imunidades. A entidade que se considerar isenta ou imune de tributos relacionados ao 
objeto deste Credenciamento, cuja regularidade fiscal seja exigida no presente Edital, deverá comprovar 
tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio 
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 
  

4.5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÕES E ANEXOS DEVERÃO SER ANEXADOS NO 

FORMULÁRIO ONLINE EM FORMATO PDF NO SEGUINTE LINK: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcDwzIJDFSinG68AR2fxKWYphoQbyMFzv50hc0PY_Vhq0HVg/
viewform?usp=sf_link 
 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da proponente; 
b) cópia do ato constitutivo atualmente em vigor devidamente registrado no Cartório de Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas, acompanhado de prova de estar a diretoria em exercício, por meio de ata da última 
eleição; 
c) prova de regularidade fiscal de tributos mobiliários junto à Fazenda Municipal do Município de Santa 
Branca; 
d) Cópia de comprovante de endereço da sede no Município de Santa Branca ou de endereço no qual 
realiza suas atividades sociais no Município de Santa Branca; 
e) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF – FGTS); 
f) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas (CNDT); 
g) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos a Créditos Tributários 
federais e à Dívida Ativa da União, incluída às contribuições relativas à seguridade social. 
4.6. Declarações e outras comprovações. A entidade participante, por meio de declaração subscrita 
pelo seu representante legal, de apresentar todas as declarações constantes no Anexo IV deste Edital, 
atestando que: 
a) se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência no que se refere a 
observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal, conforme Anexo IV.1; 
b) não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação do item 3.2 deste Edital, 
conforme Anexo IV.1; 
c) cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, nos termos do art. 117, parágrafo único, 
da Constituição do Estado de São Paulo, conforme Anexo IV.1; 
d) se encontra apta para contratar com o Poder Público, conforme Anexo IV.2; 
e) não foi condenada por ato de improbidade administrativa com trânsito em julgado, conforme Anexo 
IV.3. 
4.7. Apresentação das Propostas. A Proposta deverá conter no mínimo: (Anexo III) 
a) Histórico de atuação da entidade, contendo número de beneficiados; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcDwzIJDFSinG68AR2fxKWYphoQbyMFzv50hc0PY_Vhq0HVg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcDwzIJDFSinG68AR2fxKWYphoQbyMFzv50hc0PY_Vhq0HVg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcDwzIJDFSinG68AR2fxKWYphoQbyMFzv50hc0PY_Vhq0HVg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcDwzIJDFSinG68AR2fxKWYphoQbyMFzv50hc0PY_Vhq0HVg/viewform?usp=sf_link
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b) Descrição das opções de cardápio gastronômico e suas variações; e 
c) Preços a serem praticados na comercialização dos produtos. 
5. DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 
5.1. Serão selecionadas até 06 (seis) propostas e não serão permitidos cardápios repetidos para serem 
comercializados na Praça de Alimentação. 
5.2. A Comissão de Avaliação, devidamente constituída pela Portaria nº 597/2023, terá como 
competência o processamento e julgamento das propostas apresentadas pelas entidades, dentro do 
prazo estabelecido neste Edital e, se necessário, poderá solicitar informações adicionais no prazo de 2 
(dois) dias, incluindo, se for o caso, degustação.  
5.3. Julgamento. O julgamento será feito por pontuação de 01 (um) a 10 (dez), sendo que a pontuação 
mínima para classificação deverá corresponder a 50% (cinquenta por cento) do total, a partir dos 
seguintes critérios: 
a) Viabilidade do cardápio; 
b) Economicidade; e 
c) Capacidade técnico-operacional; 
5.4. Empate. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base na 
entidade que atender o maior número de beneficiados e esteja em plena atividade e, em último caso, a 
questão será decidida por tempo de atuação da entidade no município.  
5.5. No caso de não haver o preenchimento dessas vagas ofertadas, poderá a Comissão de Avaliação, 
efetuar convites para as demais entidades credenciadas e regularizadas. 
6. DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO  
6.1. A Comissão de Avaliação receberá toda a documentação do credenciamento e decidirá, nos termos 
e critérios previstos neste edital, quais as entidades classificadas, devendo publicar o resultado no prazo 
de até 02 (dois) dias, sendo de responsabilidade das entidades acompanhar a publicação no Diário Oficial 
do Município.  
7. DOS RECURSOS  
7.1. Da publicação do resultado, fica estabelecido o prazo de recurso, devendo a entidade protocolar 
suas razões no prazo de 02 (dois) dias úteis. 
7.2. O recurso deverá ser oficialmente redigido e assinado pelo responsável da entidade.  
7.3. Os recursos serão protocolados presencialmente no Setor de Protocolo, situado no Paço Municipal, 
na Rua Prudente de Moraes, 93, Centro – Santa Branca/SP, sempre em dias úteis, das 8h00min às 
16h30min.  
7.4. Interposto(s) recurso(s), as demais entidades serão comunicadas para, caso tenham interesse, 
impugná-lo(s) no prazo de 02 (dois) dias úteis. 
7.5. Após ser protocolado, os recursos serão encaminhados à Assessoria de Cultura e Turismo para 
julgamento, o qual ocorrerá em até 02 dias úteis após o protocolo. 
7.6. Após o prazo dos recursos, a Prefeitura Municipal de Santa Branca publicará o resultado final da 
seleção. 
8. DAS PENALIDADES  
8.1. Ficará impedida de participar dos próximos editais publicados pela Prefeitura Municipal de Santa 
Branca, com o mesmo objeto deste, no prazo de 12 (doze) meses, a entidade que descumprir quaisquer 
das obrigações estipuladas neste Edital e seus anexos. 
 
9. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
9.1. A entidade deverá estar de acordo com o disposto no art. 7º, XXXIII da Constituição Federal, que 
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proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a 
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
 
9.2. Interpretação. As normas disciplinadoras deste credenciamento serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as entidades, desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da outorga.  
 
9.3. Omissão. Os casos omissos serão solucionados pela comissão de Avaliação.  
 
9.4. Publicidade. A publicidade dos atos pertinentes a esta licitação será efetuada mediante publicação 
no Diário Oficial do Município.  
 
9.5. Foro. Será competente o foro da comarca do Município de Santa Branca no Estado de São Paulo 
para dirimir as questões decorrentes desta licitação não resolvida na esfera administrativa.  
 
9.6. Prazos. Os prazos indicados neste edital em dias corridos, quando vencidos em dia não útil, 
prorrogam-se para o dia útil subsequente.  
 
9.6.1. Todas as correspondências, pedidos de esclarecimentos, impugnações ou quaisquer outros 
documentos relativos à licitação, físicos ou eletrônicos, serão considerados entregues na data de seu 
recebimento pelo destinatário.  
 
9.7. Revogação ou anulação do certame. A Prefeitura Municipal de Santa Branca poderá de acordo com 
o interesse público e nos termos do art. 49 da Lei Federal n. 8.666/1993, revogar este Edital de 
Credenciamento, parcial ou totalmente, devendo, no caso de ilegalidade, anulá-lo, no todo ou em parte, 
em despacho fundamentado, quer de ofício, quer mediante provocação.  
 
9.8. Tributação incidente à atividade. Todos e quaisquer tributos que venham a incidir sobre os itens 
arrematados serão de responsabilidade única e exclusiva do arrematante.  
 
9.9. Cópia deste instrumento convocatório estará disponível para leitura no sítio oficial da prefeitura de 
Santa Branca na internet www.santabranca.sp.gov.br  
 
9.10. As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame obrigam-se a 
acompanhar as publicações referentes ao processo no site www.santabranca.sp.gov.br , bem como as 
publicações do Diário Oficial do Município, conforme o caso, com vista a possíveis alterações e avisos.  
 
9.11. São partes integrantes do presente Edital: 
 
Anexo I – Termo de referência 
Anexo II – Normas e condições para exercício de atividades em espaço público e funcionamento de 
barracas em festividades públicas.  
Anexo III –Modelo de Proposta 
Anexo IV – Modelo de Declaração  
Anexo IV.1 – Declaração a que se refere o item 4.7, letras ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do Edital;  
Anexo IV.2 – Declaração de Aptidão para contratar com o Poder Público;  
Anexo IV.3 – Declaração de Não condenação por ato de improbidade administrativa;  

http://www.santabranca.sp.gov.br/
http://www.santabranca.sp.gov.br/
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Anexo IV.4 – Modelo de declaração de pleno cumprimento dos requisitos de habilitação.  
Anexo V – Minuta do Termo de Outorga de Uso Precário do Espaço Público.  

 
 

Santa Branca, ____ de ___________ de 2023  
 

 
 
 

Adriano Marchesani Levorin 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

Nicolas José Barbosa da Rocha  
Assessor de Cultura e Turismo  
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA: 

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA SELEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA 

CONCESSÃO DE PERMISSÃO DE USO A TÍTULO PRECÁRIO E NÃO ONEROSO DE ESPAÇO PÚBLICO, 

PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE VENDA DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS NO EVENTO CARNAVAL 

2023, NO ESPAÇO AO LADO DO CORETO, NA PRAÇA AJUDANTE BRAGA, QUE ACONTECERÁ ENTRE 

OS DIAS 18 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA.  

 DATA DO EVENTO: 18 a 21 de fevereiro de 2023 

HORÁRIO DA EXPLORAÇÃO: 15:00 às 20:00  

1 - DESCRIÇÃO 

1.1 INFRAESTRUTURA 

- Será disponibilizado espaço no terreno em frente ao lado do coreto na Praça Ajudante Braga, 

onde serão instaladas duas tendas de 5m x 5m acopladas; 

- O espaço sob as referidas tendas será dividido igualmente entre as entidades selecionadas; 

- Serão disponibilizados pontos de energia elétrica.  

 

1.2 OBRIGAÇÕES DAS ENTIDADES: 

Cada barraca deverá conter um extintor de Gás Carbônico – CO2, sob responsabilidade 

dos titulares das barracas, Ainda como em caso de utilização de gás de cozinha, utilização 

de mangueiras metalizadas e demais exigências do Corpo de Bombeiros. 

Cada barraca deverá se adequar às normas da vigilância sanitária, bem como a observar 

os manuais de boas práticas e demais exigências da ANVISA; 

Cada barraca deverá conter identificação visual como nome, cardápio e preços; 

A entidade será responsável pela guarda e segurança dos bens materiais, os pertences e 

utensílios não poderão ser armazenados fora das barracas. Toda e qualquer máquina, 

como fogões, freezers, fornos, geladeiras e demais equipamentos que irão compor o 
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espaço da barraca ficam sob total responsabilidade da entidade durante todo o período 

do evento; 

Respeitar a PROIBIÇÃO de comercialização dos seguintes produtos: 

● Spray de Espuma; 

● Spray de serpentina; 

 

1.3 DA EXPLORAÇÃO DA DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS 

● Fica autorizada a empresa selecionada a explorar a praça de alimentação com produtos 

alimentícios, como, mas não restrito à, lanches, salgados, sorvetes, açaí, churrasco 

(acondicionados em recipientes descartáveis, sendo proibido a liberação de espetos de 

madeira ou similares aos clientes), pastel, pizza, doces, etc; 

● Fica autorizada a empresa selecionada a explorar a praça de alimentação com bebidas, 

como, mas não restrito à, cervejas lata, chope, refrigerante (lata ou pet), água (lata ou pet), 

energéticos, vinho, bebidas destiladas diversas, drinks e batidas, etc; 

● Será PROIBIDA a comercialização de bebidas em garrafas de vidro, como long neck, KS, 

600ml, 1L, etc e copos de vidro de qualquer tamanho; 

2 - JUSTIFICATIVA  

Nesta edição do Carnaval em Santa Branca, além da tradicional matinê no Coreto da Praça 

Ajudante Braga, levaremos à população e turistas a oportunidade de vivenciar outras atividades e 

experiências em um espaço totalmente pensado para acomodar essa grande festa na Avenida 

Brigadeiro Aguiar, com grandes shows regionais e nacionais.  

Por tratar-se de um evento de grande porte, espera-se através deste chamamento fomentar 

a comunidade local bem como as ações realizadas pelas entidades sem fins lucrativos selecionadas. 

3 - CRONOGRAMA DO EVENTO 

DATA HORÁRIO DESCRIÇÃO LOCAL – SANTA BRANCA – SP 

 

DE 18 A 21 

DE FEVEREIRO 

15h BLOCOS LOCAIS PRAÇA AJUDANTE BRAGA 

17H DESFILE DE TRIO ELÉTRICO 
BLOCOS REGIONAIS 

- PRAÇA AJUDANTE BRAGA 

- RUA CEL. BARROS LEITE 
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- RUA INDEPENDÊNCIA 

- AV. BRIGADEIRO AGUIAR 

- RUA JOSÉ JOAQUIM NOGUEIRA 

- PRAÇA AJUDANTE BRAGA 

 

20H ENCERRAMENTO DAS VENDAS PRAÇA AJUDANTE BRAGA 

 

4 - INSCRIÇÃO E SELEÇÃO 

 

4.1. As inscrições serão realizadas através do preenchimento completo de formulário online, 

disponível através do link (disponível no site da prefeitura):  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcDwzIJDFSinG68AR2fxKWYphoQbyMFzv50hc0PY_Vhq0HVg/

viewform?usp=sf_link 

 

4.2. Serão selecionadas todas as entidades que cumprirem TODOS os requisitos presentes no Edital. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcDwzIJDFSinG68AR2fxKWYphoQbyMFzv50hc0PY_Vhq0HVg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcDwzIJDFSinG68AR2fxKWYphoQbyMFzv50hc0PY_Vhq0HVg/viewform?usp=sf_link
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Anexo II 
Normas e condições para exercício de atividades em espaço público e funcionamento de 

barracas em festividades públicas 
 
A ENTIDADE OUTORGADA obriga-se a manter seu ponto em perfeita condição de higiene e conforto, sempre 
limpo, com todos seus equipamentos em perfeitas condições de uso, segundo as exigências de posturas, 
sanitárias, limpeza urbana, segurança pública, trânsito, metrologia, meio ambiente e todas aquelas inerentes 
à atividade que será desenvolvida, sob pena de serem retirados do local e somente postos novamente em 
atividade depois de vistoriados e desde que cumpram as exigências legais e regulamentares. 
 
Deverão ser observadas pela ENTIDADE OUTORGADA as seguintes normas para funcionamento da barraca: 
 
1. EM RELAÇÃO ÀS BARRACAS PROPRIAMENTE DITAS: 
 
A ENTIDADE OUTORGADA deverá se responsabilizar por: 
 

• Manter a área sempre limpa e organizada; 

• Usar de lixeira com tampa e acionamento a pedal no interior da barraca; 

• Retirar frequentemente o lixo do interior da barraca. O lixo produzido deverá ser acondicionado em sacos 
adequados (resistentes) e depositados imediatamente na área definida pelos organizadores, sujeitando 
o outorgado às penalidades previstas na hipótese de descumprimento dessa exigência; 

• Evitar a permanência de estranhos no interior da barraca. 

• O resto de óleos vegetais deverá ser acondicionado em recipiente adequado. 
 
A ENTIDADE OUTORGADA deverá manter os extintores de incêndio conforme orientações e imposições do 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo. 
 
A ENTIDADE OUTORGADA poderá utilizar a área frontal de sua barraca para colocação de cadeiras e mesas 
que serão dispostas conforme orientação da Prefeitura Municipal de Santa Branca. Somente será permitido 
o uso de cadeiras e mesas plásticas. Não será permitido de forma alguma, mesas e cadeiras de metal ou 
material semelhantes, ficando o outorgado ciente que a fiscalização do Município poderá apreendê-las. 
 
A ENTIDADE OUTORGADA se responsabiliza pela guarda dos equipamentos localizados em suas barracas, 
durante todo o período de realização do evento. 
 
2. EM RELAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E MANIPULADORES DE ALIMENTOS: 
  

• Assegurar boa apresentação e asseio corporal dos manipuladores de alimentos e dinheiro, bem como 
lavagem cuidadosa das mãos antes de manipular os alimentos, assim como o uso de proteção para os 
cabelos; 

• Não permitir o uso de camisetas regatas no interior da barraca. 

• Garantir o uso pelos funcionários e manipuladores de alimentos de uniforme de, em bom estado e 
rigorosamente limpo, inclusive com gorro para proteção dos cabelos e sapatos fechados; 

• Possuir pessoal separado para manipulação de alimentos e dinheiro; 
 
3. EM RELAÇÃO AOS ALIMENTOS E BEBIDAS: 
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• Os alimentos e matérias-primas devem ser adquiridos em estabelecimentos autorizados, com rótulos e 
embalagens contendo procedência, data de validade e registro; 

• É proibido acomodar quaisquer produtos alimentícios e bebidas diretamente no solo sem proteção de 
estrados ou similares; 

• Alimentos e matérias-primas expostos à venda devem estar em bom estado de conservação e protegidos, 
sem alterações e mantidos à temperatura adequada; 

• Manter os alimentos em temperatura adequada, nos termos da legislação sanitária vigente. 

• Higienização apropriada para as matérias-primas, principalmente as que serão consumidas sem 
tratamento térmico (verduras e legumes); 

• Os alimentos devem ser separados por espécie e protegidos para evitar contaminação cruzada; 

• É proibido o uso de maionese, ketchup e mostarda em bisnagas. Os mesmos devem ser oferecidos em 
“sachês”; 

• O gelo destinado ao uso alimentar deverá ser fabricado de água potável, protegido e armazenado 
separadamente de quaisquer outros produtos ou fontes de contaminação; 

• Eliminação imediata das sobras de alimentos; 

• Utilizar água de boa procedência e de boa qualidade para consumo humano. 

• É proibida a venda de bebidas em recipientes de vidro (garrafas, copos, taças, etc.) 
 
4. EM RELAÇÃO AOS MÓVEIS, MAQUINÁRIOS E UTENSÍLIOS: 
 

• Freezer, geladeiras, congeladores, caixas térmicas, fogões, chapas térmicas, estufas e outros maquinários 
em bom estado de conservação, funcionamento e limpeza; 

• Mesas, estantes, vitrines e utensílios de material liso, não contaminante, em bom estado de conservação 
e limpeza; 

• Uso de mangueiras de gás aprovadas pelo INMETRO com procedência e data de validade; 

• As caixas de isopor ou similares para acondicionamento do gelo destinado ao uso alimentar deverão 
estar em bom estado de conservação, limpeza e tampadas; 

• Utensílios e vasilhames que entram em contato com os alimentos devem estar em bom estado de 
conservação e limpeza; 

• Uso de vasilhames descartáveis. 
 
O INFRATOR DESSAS NORMAS ESTARÁ SUJEITO À PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA, APREENSÃO E 
INUTILIZAÇÃO DE PRODUTOS, INTERDIÇÃO DA BARRACA E/OU MULTA. 
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ANEXO III 

 

MODELO DE PROPOSTA 

EDITAL DE CRECENCIAMENTO Nº ____/2023 

 

1. DADOS DO PROPONENTE 

Órgão/Entidade Proponente 

 

C.N.P.J. 

 

Endereço E-mail 

  

Cidade 

 

 UF 

 

CEP 

 

(DDD) Telefone fixo/Celular  

Nome do Representante Legal da Entidade 

 

C.P.F. 

 

R.G./Órgão expedidor 

 

Cargo/Função 

 

E-mail 

Endereço completo 

 

CEP 

 

(DDD) Telefone fixo/Celular 

 

 

2. HISTÓRICO DE ATUAÇÃO DA ENTIDADE (INCLUIR NÚMERO DE BENEFICIADOS) 
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3. DESCRIÇÃO DO CARDÁPIO DE INTERESSE DA ENTIDADE 

Descrever o Cardápio, sua qualidade e variações: 

 

 

 

 

 

 

Santa Branca, ______________ de 2023. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

(Assinatura do representante legal da entidade) 
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ANEXO IV 
Modelos de Declaração  

 
 

Anexo IV.1 
Modelo de Declaração a que se refere o item 4.5.1 do Edital 

 
Nome completo: __________________________________________________________________ 
RG n.: _________________________   CPF n.: __________________________ 
 
DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante __________________________ (nome empresarial/pessoal), 
inscrita no CNPJ (OU CPF, SE PESSOA FÍSICA) sob o n. ______________, com sede (OU RESIDENTE E 
DOMICILIADO, SE PESSOA FÍSICA) na _______________________ (endereço completo), telefone: (___) 
______________, e-mail: _________________, interessado em participar do Edital de Credenciamento n. 
____/2023, Processo n. 576/2023. 
 
a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência no que se refere à observância 
do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; 
b) não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação do item 3.2 deste Edital; e 
c) atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo único do art. 117 da 
Constituição do Estado de São Paulo. 
 
(Local e data). 
 
 
 
______________________________ 
(nome/assinatura do representante legal ou da própria pessoa, se pessoa física) 
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Anexo IV.2 
Modelo de Declaração de Aptidão para Contratar com o Poder Público 

 

 

Nome completo: _____________________________________________________________ 
RG n.: _________________________   CPF n.: _____________________ 
 
DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante __________________________ (nome 
empresarial/pessoal), inscrita no CNPJ (OU CPF, SE PESSOA FÍSICA) sob o n. ______________, com 
sede (OU RESIDENTE E DOMICILIADO, SE PESSOA FÍSICA) na _______________________ (endereço 
completo), telefone: (___) ______________, e-mail: _________________, interessado em 
participar do Edital de Credenciamento n. ____/2023 Processo n. 576/2023, nos termos da Lei 
Federal n. 8.666/1993, que: 
 
a) O licitante não está impedido de contratar com a Administração Pública federal, estadual ou 
municipal, direta ou indireta;  
b) O licitante não foi declarado inidôneo pela Administração Pública federal, estadual ou municipal, 
direta ou indireta; 
c) não há fato impeditivo à habilitação do licitante; 
d) não há, entre acionistas ou cotistas, nenhum titular de mandato eletivo; 
e) não há, em seu quadro societário, nos termos do inciso XII do art. 18 da Lei Federal n. 
13.080/2015, nenhum servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública, ou de 
sociedade de economia mista; [apenas para licitante pessoa jurídica] 
 
(Local e data). 
 
 
 
______________________________ 
(nome/assinatura do representante legal ou da própria pessoa, se pessoa física) 
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Anexo IV.3 
Modelo de Declaração de Não Condenação por Ato de Improbidade Administrativa 

 
Nome completo: _____________________________________________________________ 
RG n.: _________________________   CPF n.: _____________________ 
 
DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante __________________________ (nome 
empresarial/pessoal), inscrita no CNPJ (OU CPF, SE PESSOA FÍSICA) sob o n. ______________, com 
sede (OU RESIDENTE E DOMICILIADO, SE PESSOA FÍSICA) na _______________________ (endereço 
completo), telefone: (___) ______________, e-mail: _________________, interessado em 
participar do Edital de Credenciamento n. ____/2023 Processo n. 576/2023 não foi objeto de 
condenação transitada em julgado por ato de improbidade administrativa, no termos da Lei Federal 
n. 8.429/1992 e suas alterações.1 
 
 
(Local e data). 
 
 
 
______________________________ 
(nome/assinatura do representante legal) 
  

 
1 Caso a licitante tenha sido objeto de condenação por ato de improbidade administrativa em ação ainda sem trânsito em 

julgado, que seja comprovado por meio de certidão de objeto e pé de que o processo está em sede recursal e de que foi 

recebido com suspensão dos efeitos de condenação. 
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Anexo V 
Minuta do Termo de Outorga de Uso Precário de Espaço Público 

 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. ____/2023 
PROCESSO Nº 576/2023 
 

Termo de Outorga de Uso Pessoal e Precário de 
Espaço Público nos dias 18 a 21 de fevereiro de 
2023 entre o Município de Santa Branca e ***** 
PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE VENDA DE 
ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS NO EVENTO CARNAVAL 
2023, NO ESPAÇO AO LADO DO CORETO, NA 
PRAÇA AJUDANTE BRAGA, QUE ACONTECERÁ 
ENTRE OS DIAS 18 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023, NO 
MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA. 

 
OUTORGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA, entidade jurídica de direito público, inscrita no 

CNPJ/MF sob n.º 46.694.121/0001-81, com sede nesta cidade, na Rua Prudente de Moraes, nº 
93, Centro, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Sr. ADRIANO 
MARCHESANI LEVORIN, PREFEITO MUNICIPAL, brasileiro, solteiro, portador do RG nº *****-
SSP/SP e do CPF/MF nº ********, domiciliado em SANTA BRANCA/SP. 

 
OUTORGADA: RAZÃO SOCIAL/NOME, inscrita no CNPJ/MF (OU CPF) sob o nº *, com sede na Rua *, Cidade 

*, Estado *, CEP *, Telefone *, e-mail *, doravante denominada OUTORGADA, e neste ato 
representada pelo Sr(a). NOME EM MAIÚSCULO E NEGRITO, [nacionalidade, estado civil], 
domiciliado à [endereço residencial], que exerce a função de (FUNÇÃO EM MAIÚSCULO), 
portador do RG nº * SSP/SP e do CPF/MF nº *. 

 
As partes acima qualificadas, em face da homologação do credenciamento indicado em epígrafe, celebram 
o presente TERMO DE OUTORGA DE USO PESSOAL E PRECÁRIO DE ESPAÇO PÚBLICO, em conformidade com 
o Edital de Credenciamento n. ____/2023, sujeitando-se às normas da Lei Federal n. 8.666/1993 e demais 
normas regulamentares aplicáveis à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições que 
reciprocamente outorgam e aceitam: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
Constitui objeto do presente termo a outorga não onerosa de uso de espaço público em caráter pessoal e 
precário, destinado a entidades culturais e beneficentes, sem fins lucrativos, legalmente constituídas, com 
atividade comprovada no Município de Santa Branca, que se interessem PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE 
VENDA DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS NO EVENTO CARNAVAL 2023, NO ESPAÇO AO LADO DO CORETO, NA 
PRAÇA AJUDANTE BRAGA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 18 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023, NO 
MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 
 
O presente termo tem vigência no período de 18 a 21 de fevereiro de 2023, deixando a outorga de produzir 
qualquer efeito após este período, devendo a OUTORGADA desocupar o espaço objeto do presente 
instrumento, na forma, estado de conservação e condições contratuais anteriores ao uso. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – BARRACA, VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
 
O presente termo tem a outorga não onerosa de uso pessoal e precário de espaço público destinado à 
instalação de barraca correspondente ao Edital de Credenciamento n. **/2023, destinado à comercialização 
exclusivamente de alimentação e bebida, não havendo quaisquer pagamentos ou repasses de valores a 
serem realizados entre as partes pela sua perfeita execução. 
 
CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO 
 
O MUNICÍPIO se obriga a: 
 
I - conceder à OUTORGADA o direito de uso espaço objeto do presente Termo, mediante licença prévia, após 
o cumprimento das exigências editalícias; 
II - fiscalizar a execução deste Termo, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da OUTORGADA 
pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a 
terceiros, ou por irregularidades constatadas; 
III - comunicar à OUTORGADA qualquer irregularidade encontrada na outorga, fixando-lhe, quando não 
pactuado neste Termo, prazo para corrigi-la; 
IV – decidir acerca das questões que se apresentarem durante a vigência deste Termo; 
V – arcar com as despesas de publicação do extrato deste Termo. 
VI – aplicar as penalidades regulamentares e contratuais. 
VII – intervir na utilização do espaço, nos casos e condições previstas em Lei. 
VIII - zelar pela boa qualidade da utilização do espaço público, receber, apurar e solucionar eventuais queixas 
e reclamações, cientificando a OUTORGADA para as devidas regularizações; 
IX – instalar um ponto de energia na barraca. 
 
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA OUTORGADA 
 
A OUTORGADA se obriga a: 
 
I - instalar, antes do início das festividades, a barraca nas condições exigidas pelo MUNICÍPIO; 
II - dar cumprimento aos termos do Edital de Credenciamento constante do preâmbulo deste Termo, que 
declara expressamente conhecer; 
III - manter tabela de preços exposta, com informações visíveis e de fácil acesso ao público, com nome, preço 
e classificação dos produtos e serviços a ele oferecidos; 
IV – zelar e manter em bom estado de conservação e limpeza o espaço objeto desta outorga; 
V – permitir ao MUNICÍPIO, quando este julgar necessário, a inspeção do espaço objeto do presente 
instrumento, bem como avaliar o cumprimento da finalidade contratual; 
VI – manter e repor os equipamentos e instalações postos à disposição em condições normais de uso no final 
do Termo sem direito a qualquer forma de retenção ou indenização; 
VII – pagar o preço público e eventuais taxas objeto da permissão de uso na forma fixada no Edital de 
Credenciamento que precedeu a celebração deste Termo; 
VIII – instalar outros pontos de energia elétrica de sua barraca, se necessário; 
IX – adotar o modelo de barraca definido pelo MUNICÍPIO, em benefício da padronização dos equipamentos 
do evento, sendo obrigação da OUTORGADA zelar por sua segurança, higiene, conservação e apresentação; 
X – respeitar o local demarcado para a instalação de sua barraca; 
XI – manter rigoroso asseio pessoal; 
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XII – colaborar com a fiscalização no que for necessário, tratando o fiscal com educação e urbanidade, 
prestando as informações solicitadas e apresentando os documentos pertinentes à atividade; 
XIII – respeitar as regras de limpeza urbana e demais normas expedidas pelo órgão competente do 
MUNICÍPIO; 
XIV – tratar com urbanidade o público em geral e os clientes; 
XV – afixar cartazes e avisos de interesse público determinado pelo MUNICÍPIO; 
XVI – apresentar licença e o documento de identificação sempre que solicitado pelo MUNICÍPIO; 
XVII – acondicionar todo o lixo produzido em sacos plásticos para recolhimento no local indicado pelo 
MUNICÍPIO; 
XVIII – responsabilizar-se, em decorrência da atividade desenvolvida, pelos danos eventualmente causados 
a terceiros, bem como pelos provenientes da manutenção de redes de serviços públicos e pelo custo de seu 
remanejamento, quando for o caso; 
XIX – cumprir as normas de posturas, vigilância sanitária, limpeza urbana, segurança pública, trânsito, 
metrologia, meio ambiente e todas aquelas inerentes à atividade que será desenvolvida, especialmente as 
que constam no Anexo II – Normas e Condições para exercício de atividades em espaço público e 
funcionamento de barracas em festividades públicas, do Edital de Credenciamento que precedeu a este 
ajuste. 
XX – cumprir as exigências legais para o exercício da atividade, mesmo que venham posteriormente a serem 
estabelecidas, não constituindo direito adquirido de a OUTORGADA exercer tal atividade de conformidade 
com a legislação atualmente vigente, mas sim, se subordinando a todas e quaisquer legislações que venham 
a ser editadas a respeito da permissão de uso, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, desde que 
aplicável à situação jurídica no MUNICÍPIO; 
XXI – manter todos os funcionários identificados com o nome visível em crachás; 
XXII – manter as condições de habilitação exigidas no Edital que precedeu esse ajuste. 
 
CLÁUSULA SEXTA – VEDAÇÕES 
 
A OUTORGADA não poderá: 
 
I – alienar, ceder, emprestar, sublocar ou utilizar para outra finalidade o espaço permitido, no todo ou em 
parte, sem prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO, bem como iniciar as atividades comerciais no local 
da permissão sem observar a legislação reguladora da matéria, ensejando o descumprimento de tal 
dispositivo em cassação de pleno direito da permissão, sem direito ao ressarcimento do que foi pago; 
II – apregoar mercadoria em voz alta; 
III – expor ou vender produto diferente do constante no objeto deste Termo; 
IV – fazer uso do passeio, de quaisquer bens públicos incluindo muros e gradis, da arborização pública, do 
mobiliário urbano público, da fachada ou de quaisquer outras áreas das edificações lindeiras para exposição, 
depósito ou estocagem de mercadoria ou vasilhame ou para colocação de apetrecho destinado à afixação de 
faixa e cartaz ou a suporte de toldo ou barraca; 
V – ocupar espaço maior do que o que lhe foi outorgado, assim entendida a exposição de produto fora dos 
limites da barraca ou no beiral; 
VI – lançar, na área ou nos arredores da barraca, detrito, gordura e água servida ou lixo de qualquer natureza, 
bem como desrespeitar norma de direito urbanístico ou ambiental; 
VII – utilizar letreiro, cartaz, faixa e outro processo de comunicação no local de realização das festividades; 
VIII – fazer propaganda de caráter político ou religioso durante a realização do evento; 
IX – apresentar-se, vestido inadequadamente, fora dos padrões exigidos pela vigilância sanitária; 
X  – manter aparelhos de som com volume fora dos normais, sendo expressamente vedada a utilização dos 
referidos aparelhos durante a apresentação dos artistas no palco. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
O descumprimento de quaisquer Cláusulas deste instrumento ou de itens previstos no Edital de 
Credenciamento que o precedeu ou de seus anexos importará no impedimento de participação de novos 
credenciamentos de mesma natureza pelo período de 12 (doze) meses.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO 
A prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da 
Administração Pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupção, durante a 
licitação ou ao longo da execução do contrato, será objeto de instauração de processo administrativo de 
responsabilização nos termos da Lei Federal n. 12.846/2013, sem prejuízo da aplicação das demais sanções 
administrativas cabíveis. 
 
CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO DO TERMO 
 
Este termo poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelos motivos previstos nos artigos 77 
a 80 e 86 a 88, da Lei Federal n. 8.666/1993, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
A OUTORGADA reconhece, desde já, os direitos do MUNICÍPIO nos casos de rescisão administrativa do 
contrato, prevista no artigo 79 da Lei Federal n. 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à OUTORGADA o direito à 
prévia e ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
O descumprimento das obrigações contidas neste termo relativas à conformidade ao marco legal 
anticorrupção, previstas na Cláusula Quarta deste instrumento, poderá submeter a OUTORGADA à rescisão 
unilateral do contrato, a critério do MUNICÍPIO, sem prejuízo da aplicação das sanções penais e 
administrativas cabíveis e, também, da instauração do processo administrativo de responsabilização de que 
tratam a Lei Federal nº 12.846/2013. 
 
CLÁUSULA NONA – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Fica ainda ajustado que: 
I - Considera-se parte integrante do presente termo de outorga, como se nele estivessem transcritos o Edital 
indicado no preâmbulo deste instrumento, com todos os seus anexos, e a proposta da entidade outorgada; 
II - Aplicam-se às omissões desta outorga as disposições da Lei Federal n. 8.666/1993 e os princípios gerais 
dos contratos. 
III - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do contrato, não resolvidas na esfera administrativas, será 
competente o foro da Comarca do Município de Santa Branca, no Estado de São Paulo. 
 
E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 02 (duas) vias 

que, lido e achado conforme pelas partes, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de 

Direito, sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas. 
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Santa Branca, ____ de _____________ de 2023. 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO 

 

OUTORGADA 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
 

 

(nome, RG e CPF) 

 

(nome, RG e CPF) 
 
 
 


