TERMO DE COMPROMISSO, que fazem entre si:

FUNDAÇÃO ROMI, entidade sem fins lucrativos, de utilidade pública federal e estadual, inscrita no
CNPJ sob n.º 56.720.774/0001-41, com sede na Av. Monte Castelo, nº 1095, Jd Primavera, Santa
Bárbara d’Oeste, Estado de São Paulo, neste ato representado pelo representante legal, na forma de
seus Estatutos Sociais, neste instrumento, de ora em diante, denominado simplesmente FUNDAÇÃO .
PESSOA FISICA/ JURÍDICA, estabelecida na rua....., no município ....., inscrita no CPF/CNPJ sob ,
por seu representante, de ora em diante, denominada de SOLICITANTE.
mediante as seguintes condições:
1.

Pelo presente instrumento a FUNDAÇÃO cede, gratuitamente, ao SOLICITANTE, as
dependências da ESTAÇÃO CULTURAL, para a realização de evento cultural conforme descrito
no FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO, no..., aprovado pelo Comitê Técnico Cultural, anexado e
fazendo parte integrante do presente TERMO de COMPROMISSO.

2.

O SOLICITANTE se compromete a cumprir rigorosamente todos os ítens constantes no
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO citado, devendo se responsabilizar pelos recursos humanos,
artísticos, materiais, equipamentos e outros itens necessários para a execução do evento, não
cabendo à FUNDAÇÃO, nenhuma responsabildade ou ônus de qualquer natureza.

3.

A guarda e a segurança dos acervos, materiais, equipamentos e outros utilizados pelo evento na
ESTAÇÃO CULTURAL são de responsabilidade exclusiva do SOLICITANTE, não cabendo a
FUNDAÇÃO, nenhum ônus referentes a danos, roubos ou extravios dos mesmos. Fica a critério
do SOLICITANTE a contratação de seguro para essa finalidade, devendo, em caso de
contratação, assumir integralmente os custos da apólice.

4.

O SOLICITANTE deverá ter um responsável operacional do evento durante todo o período de
execução. A FUNDAÇÃO não se obriga á nenhuma ação operacional em caso de sua ausência.

5.

O SOLICITANTE se responsabiliza por todo e qualquer dano que o mesmo, seus funcionários,
contratados, voluntários ou colaboradores venham a causar ao patrimônio físico da ESTAÇÃO
CULTURAL, durante todo o período do evento, incluindo a fase de montagem e desmontagem .

6.

É de inteira responsabilidade do SOLICITANTE o cumprimento das disposições legais por parte
das entidades fiscalizadoras e arrecadadoras de direitos autorais, arcando integralmente por
eventuais custos.

7.

SOLICITANTE se compromete a retirar os acervos, materiais, equipamentos e demais itens
utilizados no evento, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas da data do encerramento do
evento. Os itens não retirados até o prazo citado serão enviados para um depósito de objetos,
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cabendo ao SOLICITANTE os custos pelo depósito. Em caso de não retirada dos itens
depositados em prazo superior a 30 (trinta dias), o Depósito estará autorizado a executar a venda
dos referidos itens para o ressarcimento das despesas.
8.

O evento será gratuito e aberto a toda comunidade, sem restrição de qualquer natureza ou
seleção de público, a não ser por motivos de ordem técnica.

9.

É vedado o anuncio ou a venda de qualquer produto por ocasião do evento, incluindo a colocação
de etiquetas com preços dos produtos.

10. As datas para a execução do evento poderão ser alteradas, a critério da FUNDAÇÃO, em casos
de força maior ou por condições climáticas inadequadas. Neste caso, novas datas serão
agendadas em comum acordo das partes.
11. Em caso de desistência ou alteração de datas, o SOLICITANTE deverá comunicar á
FUNDAÇÃO por escrito os motivos e com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
12. O SOLICITANTE concede á FUNDAÇÃO os direitos de uso de imagem do evento para suas
finalidades institucionais.
13. Fica estabelecido uma multa equivalente a 5 (cinco) salários mínimos federais, o não cumprimento
pelas partes, de qualquer ítem do presente instrumento.
14. As partes elegem o Foro da Comarca da cidade de Santa Bàrbara d´Oeste, SP, com renúncia
expressa de qualque outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas
resultantes do presente instrumento.
Estando as partes de pleno acordo, firmam o presente, em 2 (duas) vias de igual teor.

Santa Bárbara d´Oeste,............................

FUNDAÇÃO ROMI

____________________________________

SOLICITANTE

_______________________________
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