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TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

Eu,    (nome do(a) responsável pelo Projeto Musical Contemplado)     ,    (brasileiro(a)) ,   (estado 

civil)  ,   (profissão)  , portador(a) da Cédula de Identidade nº ____________________, CPF/MF nº 

______________________, domiciliado(a) na ____________________________________________, 

em face do Edital Concurso Cultural nº 08/2013 realizado para Seleção de Projetos Musicais que 

Integrarão a Programação do Natal da Cidade  EDIÇÃO  2013,  no qual fui contemplado, celebro 

o presente termo de compromisso, com a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista – PMVC, neste 

momento representada por seu Secretario Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer – SECTEL, 

me comprometendo a cumprir todas as condições e regras estabelecidas no presente edital e declaro 

estar ciente das normas regulamentares do presente concurso em especial da Lei Federal nº 8666/93 e 

Lei Federal nº 9610/98 (Lei dos Direitos Autorais), bem como legislação complementar. 

O presente termo de compromisso tem por objeto a participação na Programação Oficial do Natal da 

Cidade 2013 com o Projeto Musical intitulado “______________________”, a realizar-se no dia 

______, local ___________; cumprimento de horários, compromissos e agendamentos em assuntos de 

interesse ligados ao evento, participação em entrevistas, debates, documentários e passagens de som, 

nos dias e horários definidos pela organização do evento e participação na Programação do Natal da 

Cidade, recebendo o valor total da premiação R$ ____(________________). O prazo de vigência do 

presente termo de compromisso será até o dia 31 de dezembro de 2013. 

 

 

________, ________ de _________________ de ________. 

 

 

 

 

____________________Assinatura (*)________________________ 

(nome do(a) responsável pelo Projeto Musical) 

 

 

 

 

Gildelson Felício de Jesus 

Secretario Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer 
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