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ANEXO 13 

MINUTA TERMO DE COMPROMISSO 

 

  

Considerando que o ARTISTA/EXPOSITOR, cujos dados e qualificação encontram-se expressos no 

Anexo I deste Termo, foi contemplado conforme as regras da Chamada Pública 04/2022, a partir da 

proposta descrita no Anexo II, para participação no Revelando SP, 

                                                                                                                                   

1. O ARTISTA/EXPOSITOR firma o presente Termo de Compromisso (“Termo”), pelo qual manifesta 

sua adesão à referida Chamada Pública, declara pleno conhecimento de todos os seus termos e 

assume o compromisso de desempenhar as contrapartidas ali descritas, especialmente: 

  

a) participar do evento Revelando SP e realizar as atividades conforme proposta 

apresentada pelo município na inscrição; 

b) seguir as diretrizes gerais e específicas contidas nos anexos 06, 07, 08 e 09, conforme a 

sua categoria de inscrição; 

c) responsabilizar-se por todas as obrigações assumidas neste instrumento, bem como as 

obrigações específicas definidas nos itens 1.7 e 8.3 da Chamada e do Anexo II deste 

Termo; 

d) responsabilizar-se por todos os tributos e/ou impostos incidentes e decorrentes de ordem 

fiscal, trabalhista, securitária ou quaisquer outros tributos decorrentes, no caso de 

recebimento da premiação financeira estipulada na Chamada Pública; 

e) não realizar, durante a execução da proposta, qualquer pronunciamento de cunho político 

ou partidário, devendo respeitar a legislação eleitoral; 

f) não receber qualquer patrocínio relacionado às ações previstas na Chamada Pública, sem 

prévia e expressa autorização da AMIGOS DA ARTE; 

g) não consumir, nem anunciar, na execução da representação, bebidas alcóolicas, cigarros 

ou outros produtos que causem dependência física ou psíquica; 

h) não realizar, na execução da representação, ações de divulgação de marcas, de forma 

direta ou indireta, sem autorização prévia e expressa da AMIGOS DA ARTE; 

i) submeter, previamente, à AMIGOS DA ARTE quaisquer pedidos de alteração relativos à 

proposta de representação selecionada e só realizá-los mediante autorização; 



j) zelar pela obtenção de toda a documentação relativa à autorização de todos os 

integrantes, para captação audiovisual das manifestações artísticas culturais; 

k) zelar pela eventual concessão de direitos autorais, conexos (incluindo ECAD), 

personalíssimos e de marcas registradas, necessários à execução de sua representação. 

  

2. A Amigos da Arte e/ou as organizações e coletivos selecionados poderão receber aportes 

financeiros e apoios complementares para a realização das ações do Revelando SP, no entanto, a 

inserção de logomarcas ou de contrapartidas publicitárias dependerá de aprovação prévia da Amigos 

da Arte. 

  

3. O ARTISTA/EXPOSITOR é o único e exclusivo responsável por informar os dados bancários de conta 

de sua titularidade, necessários para a efetivação do pagamento do prêmio estipulado na Chamada, 

quando for o caso. 

3.1. Caso a AMIGOS DA ARTE, ao realizar o depósito bancário, verifique que os dados 

informados estão incorretos, será de responsabilidade do ARTISTA/EXPOSITOR arcar 

com as taxas bancárias cobradas para a realização do reenvio da transferência, que 

serão descontadas diretamente pela AMIGOS DA ARTE do valor a ser pago. 

  

4. O ARTISTA/EXPOSITOR que descumprir o disposto na Chamada, em seus anexos e nas cláusulas 

deste termo, no todo ou em parte, ficará impedido de participar das próximas edições do Revelando 

SP e, nos casos de premiação, terá de restituir à AMIGOS DA ARTE os valores recebidos, devidamente 

atualizados pelo índice de correção monetária IGP-M/FGV, acrescidos de juros de 1% (um por cento) 

ao mês. 

  

  

São Paulo, [dia] de [mês] de 2022. 

  

  

_____________________________________________________________ 

ARTISTA/EXPOSITOR 

  

 

 

 



 

 

ANEXO I – ARTESÃOS E CULINARISTAS 

 
AO TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA 
ARTE E [NOME ARTESÃO/CULINARISTA]. 
 
Dados Cadastrais do Artesão/Culinarista 
 
Nome:  
Nacionalidade: 
RG: 
ÓrgãoEmissor:  
CPF: 
Logradouro:   
Número/complemento: 
Bairro:  
Município: 
Estado:  
CEP:   
E-mail: 
Tel. fixo: 
Tel. celular: 
Data de Nascimento:  
Nacionalidade: 
Estado civil: 
Ocupação/Profissão: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I – MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS 

 
AO TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA 
ARTE E [NOME RESPONSÁVEL DA MANIFESTAÇÃO]. 
 
Dados Cadastrais do Responsável pela Manifestação artístico-cultural 
 
Nome:  
Nacionalidade: 
RG: 
ÓrgãoEmissor:  
CPF: 
Logradouro:   
Número/complemento: 
Bairro:  
Município: 
Estado:  
CEP:   
E-mail: 
Tel. fixo: 
Tel. celular: 
Data de Nascimento:  
Nacionalidade: 
Estado civil: 
Ocupação/Profissão: 
 
Dados Bancários do Responsável (não pode ser de terceiros): 
Banco:  
Agência:  
Conta Corrente: 
É conta poupança? (    ) Sim (    ) Não 
 
Caso a AMIGOS DA ARTE, ao realizar o depósito bancário, verifique que os dados informados 
estão incorretos, será de responsabilidade do RESPONSÁVEL arcar com as taxas bancárias 
cobradas para a realização do reenvio da transferência, que serão descontadas diretamente pela 
AMIGOS DA ARTE do valor a ser pago. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO II 
 

AO TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA 
ARTE E [NOME REPRESENTAÇÃO]. 
 
 
Participação da manifestação da cultura tradicional do Estado de São Paulo no evento 
Revelando SP, realizado pela AMIGOS DA ARTE, com ações a serem realizadas conforme 
proposta abaixo: 
 
 
I – Dados da Proposta: 
 
Proposta da Representação tradicional XXXXXXXXXXXX previamente aprovada e 
selecionada nos termos da Chamada Pública 04/2022 – Revelando SP, conforme 
“Formulário de Inscrição Parte 2 – Formulário do Projeto”, inscrita pelo Município 
XXXXXXXXXXX, e que segue anexo a este documento. 
 
II – Cronograma de Execução atualizado: 
 
[informação a ser preenchida pela Amigos da Arte, após a seleção, de acordo com a categoria 
indicada e estruturação da agenda do evento] 
 
III - Valor: 
 
[informação a ser preenchida pela Amigos da Arte, após seleção, no caso de manifestações 
artístico-culturais] 
 


