
ANEXO II 

 

TERMO DE COMPROMISSO / PESSOA JURÍDICA 

 

 

Eu, ___________________________________________________________, portador(a) 

do RG de nº ___________________, inscrito(a) no CPF sob o nº___________________, 

representante legal da empresa _______________________________________________, 

CNPJ nº___________________, situada em Brasília-DF no endereço 

____________________________________________________________________, 

selecionado(a) para participar do estande cedido pela Secretaria Adjunta de Turismo – 

vinculada à Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do DF (SETUL) – no evento 

8º Fórum Mundial da Água, a ser realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães 

entre os dias 19 a 23 de março de 2018, e me comprometo a cumprir as disposições 

previstas na Chamada Pública para o Processo de Seleção nº 01/2018 – 

SUPROST/SAT/SETUL. 

  

Assumo, também, ter ciência de que a participação da empresa acarretará em: 

 

1. Ter participação no espaço cedido pela SETUL aos profissionais prestadores de 

serviços turísticos, selecionados no supracitado processo, de forma compartilhada, 

desenvolvendo ações de promoção do Destino Brasília por intermédio da 

divulgação e oferta de produtos alinhados com o Turismo criativo, de 

experiência ou inovação, cuja prática valorize os costumes e tradições locais ou 

identifique potenciais pouco explorados na região.  

2. Estar apta ao exercício de atividades relacionadas ao objeto da seleção e possuir 

produtos prontos para comercialização, com vistas a atender ao público do evento 

interessado em adquiri-los. 

3. Ter representante no estande meia hora antes do início da sua programação, 

respeitando o horário de funcionamento do evento. 

4. Ter representante atuando no espaço destinado à promoção do Destino Brasília 

durante todo o período do evento. 



5. Arcar com as despesas de transporte e alimentação do(s) respectivo(s) 

representante(s), bem como conduzir os materiais e equipamentos necessários à sua 

participação. 

6. Dispor de material para divulgação do trabalho ou dos produtos ofertados. 

7. Responsabilizar-se pelo acondicionamento e distribuição do material de divulgação 

dos produtos ofertados durante o evento. 

8. Responsabilizar-se pela comercialização e entrega dos produtos ofertados durante o 

evento. 

9. Recolher os materiais não distribuídos e/ou comercializados no prazo estipulado 

pela coordenação do evento, responsabilizando-se por eventuais extravios 

decorrentes do não recolhimento no prazo. 

10. Responsabilizar-se por quaisquer ônus oriundos de acidente, dano ou furto do 

material durante o processo de logística e de participação no evento, sendo de 

responsabilidade da empresa a decisão sobre a contratação do serviço de seguro das 

peças durante o trajeto, assim como para o período de exposição e comercialização 

dos produtos e/ou serviços ofertados. 

 

Brasília,           de março de 2018. 

 

 

 

___________________________________ 

Responsável 


