EDITAL FORMAÇÃO E PESQUISA LAB PE
ANEXO VIII
TERMO DE COMPROMISSO – PESSOA JURÍDICA

Pelo presente, livre de qualquer coação, por mim e pela pessoa jurídica abaixo identificada, da qual
sou representante legal, venho firmar compromisso formal perante a Secretaria de Cultura do Estado
de Pernambuco, de plenamente atender às regras previstas no EDITAL FORMAÇÃO E PESQUISA LAB
PE - 2ª EDIÇÃO, na Lei Federal nº 14.017/2020 e na Lei Estadual 17.057/2020, me comprometendo a
bem zelar pelos recursos percebidos e encaminhar, nos prazos estabelecidos nos itens 39 e 45 do
Edital, o acervo necessário à efetiva comprovação da ação e o relatório de execução.
Estou plenamente ciente das sanções previstas na legislação para o caso de inobservância das
condições estabelecidas, que declaro conhecer plenamente.
Eu, _______________________, portador(a) do RG nº _____________________ e CPF nº
________________________ residente no(a) _____________________________, nº__________,
bairro ____________________, na cidade de ______________, CEP
__________________,
representante da Pessoa Jurídica ___________________________ CNPJ nº ___________________.
Local, Data
_____________________________________
Assinatura do(a) Responsável

TERMO DE COMPROMISSO – PESSOA FÍSICA
Pelo presente, livre de qualquer coação, venho firmar compromisso formal perante a Secretaria de
Cultura do Estado de Pernambuco, de plenamente atender às regras previstas no EDITAL
FORMAÇÃO E PESQUISA LAB PE - 2ª EDIÇÃO, na Lei Federal nº 14.017/2020 e na Lei Estadual nº
17.057/2020, me comprometendo a bem zelar dos recursos percebidos, e de encaminhar na guarda
dos prazos estabelecidos nos itens 39 e 45 do Edital os relatórios de execução e o acervo necessário à
efetiva comprovação da ação e o relatório de execução.
Estou plenamente ciente das sanções previstas na legislação para o caso de inobservância das
condições estabelecidas, que declaro conhecer plenamente.

Eu, _______________________, portador(a) do RG nº _____________________ e CPF nº
________________________ residente no(a) _____________________________, nº__________,
bairro ____________________________, na cidade de _______, CEP _____________________,

Local, Data
________________________________
Assinatura do(a) Responsável

