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TERMO DE COMPROMISSO 
AUTORIZAÇÃO 

Edital Credenciamento nº 03/2021 
 

Eu, , portador (a) do RG de nº 
  , inscrito    (a)    no    CPF    sob    nº ,    residente    no    endereço 
  , na cidade de , (se pessoa jurídica 
preencher os dados da empresa proponente) selecionado (a) para utilização do espaço 
público para exploração comercial durante as festividades do Natal 2021, comprometo-me 
a cumprir as disposições previstas no Edital nº         , da Secretaria  . 

 
Assumo também ter ciência de que: 

 
1. Atender as condições estabelecidas no presente edital.: 

 
2. Respeitar e fazer respeitar a legislação pertinente; 

 
3. Manter, durante toda a exploração da área que lhe foi autorizada, em compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas; 

 
4. Zelar pela área objeto da Autorização e comunicar de imediato, à Administração, a sua 
utilização indevida por terceiros; 

 
5. Exercer unicamente o ramo que lhe foi autorizado através da Autorização de uso, 
conforme descrito e caracterizado no objeto do edital, observando as exigências legais e 
higiênico –sanitárias pertinentes; 

 
6. Responder civil, penal e administrativamente pelos atos de seus empregados, bem assim 
por danos ou prejuízos causados a terceiros e à estrutura disponibilizada pela 
Administração (espaço público); 

 
7. Manter a excelência de padrões de higiene e limpeza dos equipamentos e área 
autorizada, observando a totalidade das exigências de ordem higiênica sanitária, 

 
8. Todos e quaisquer danos que porventura venham a ocorrer aos consumidores deverão 
ser reparados pela empresa ou pessoa física autorizada; 

 
9. Não há ônus à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Urbanismo, e suas 
vinculadas, em caso de acidente, dano ou furto de material durante o processo de logística, 
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sendo de minha responsabilidade a decisão sobre a contratação do serviço de 
seguro, durante o trajeto, assim como, para o período de exposição e 
comercialização. 

 
10. Declaro estar ciente do prazo de utilização do espaço, em relação ao início e 
término, conforme estabelecido no presente edital. 

 
Por fim, declaro ainda estar apto a ser contemplado pelo edital, não incorrendo 
em nenhuma de suas vedações. 

 
 

[CIDADE], [DATA] 
 
 

(Nome e assinatura – CPF/CNPJ) 
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