
 
 
 
 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZAÇÃO DE 
AÇÕES A PARTIR DA CHAMADA PÚBLICA PARA 
SELEÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS VISANDO 
A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM AS 
AÇÕES QUE OCORRERÃO NO DIA 19 DE 
FEVEREIRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE BONITO, 
POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CULTURA, DESPORTO E LAZER, NOS TERMOS 

ESTABELECIDO NO EDITAL 001/2023. 

  

 

O presente TERMO DE COMPROMISSO constitui-se na obrigação formal 
do signatário de reconhecer, concordar e acatar, em caráter irrevogável, irretratável 
e incondicional, os comandos da Legislação vigente, e contidos no edital 001/2023 
que dispõe sobre a chamada pública para seleção de blocos e bandas visando a 
concessão de apoio com atrações musicais aos eventos que ocorrerão no período 
carnavalesco de 2023, Prefeitura Municipal de Bonito, nos termos estabelecido no 
Edital de Chamamento Público nº 001/2023 a ser realizados durante o mês de 
fevereiro do corrente ano. 

 

Eu, _________________________________________________ responsável pelo 
BLOCO/BANDA ___________________________________, residente na cidade 
de _________________ no Estado do _________________________, situado à 
____________________________________________ nº _____, bairro 
______________, inscrito no CPF_____._____.______-_____, Carteira de 
Identidade sob o nº _________________, declara expressamente perante a 
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer que: 

 

a) Conhece, concorda e acata as disposições contidas no Edital 001/2023, nos 
documentos normativos relacionados, e se compromete a cumprir 
integralmente o disposto no presente instrumento; 

b) Autorizar a Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer a utilização de 
imagens, voz, fotos e trabalhos em geral, em quaisquer modalidades, para 
utilização exclusiva em suas finalidades institucionais, sem qualquer intuito 
de lucro, inclusive na promoção de mostras e ações de difusão, distribuição 
e exibição nacional e internacional nas televisões públicas e educativas 
brasileiras, em sinal aberto e fechado, difusão via Internet e instituições 
parceiras na realização e promoção do edital de seleção 001/2023 

c) Está ciente de que haverá repasse financeiro para qualquer ação 
selecionada no edital 001/2023; 

d) Está ciente de que o não cumprimento de quaisquer dos itens pactuados e/ou 
a não apresentação dos resultados conforme as características 



 
 
 
 

estabelecidas no edital 001/2023, acarretará em penalidades Judiciais; 

O responsável pelo projeto citado anteriormente declara, ainda, que aceita e 
concorda em eleger o Foro da Comarca de Bonito para dirimir quaisquer questões 
oriundas do presente instrumento, que não puderem ser dirimidas 
administrativamente, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

Bonito, Estado do Pará, _____ de ______________ de 2023. 

 

 

 

_________________________________ 

Nome do Proponente 

 

 

 


