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TERMO DE COMPROMISSO

No ato da aprovação do Proj eto Cultura no Metrô no Metrô-DF, a  proponente  declara ter conhe cimento do Regulame nto do Proje to Cultura no Metrô 

que trata das  ações culturais no Metrô e  automaticamente concorda com os termos  abaixo: 

 1. A proponente fica impedida de modificar o projeto aprovado, sa lvo autorização da Assessoria de Comunicaçã o Social do M etrô-DF (em caso de 

ne cessidade operacional, o M etrô-DF pode rá alte rar o horário e a e stação programada). 

2.  A propone nte deve e ncaminhar  o proj eto por e -mail para: ccs.metrodf@gmail.com com ante cedência de 1 5 a 2 0 da data da apresentação, pois  as 

autorizações  serão mensais, fechada s nas  datas indicadas  e os pedidos  obedecerão à ordem de che gada. 

 

 3. A proponente  declara possuir direitos  autorais, morais e patrimoniais , dire itos conexos , dire itos de imagem de pe ssoas porventura re tra ta das, 

dire itos sobre divulgação de monumentos - obras de arte ou quaisque r outros - e isenta o Metrô-DF de re sponsabilidades decorrentes de pleitos 

judiciais  ou extrajudiciais de terce ir os.  

 4. A proponente de clara estar regularizado nas associações e ordens  re presentativas de sua classe (OMB, SBAT, ABRAMUS,  ECAD, etc). A 

documentação que comprova a liberação de  e ve ntuais  e ncargos  junto a  e ssas  e ntidades deverá ser enviada a Assessoria  de Comunicação Social do 

Me trô-D F em te mpo hábil, sob pena  de cancelamento de todas  a s atividade s pre vis tas. 

 5. A proponente declara estar ciente de  que a utilização dos  espaços  culturais  do Me trô-D F é gratuita e que os gastos , custos e despesas decorre ntes 

do projeto são de sua  re sponsabilidade.   

6. A proponente  é responsá ve l pelo pa game nto de tributos , impostos , taxas e encargos  incidentes sobre o evento ou exposição e  também sobre  áreas 

nã o pe rte ncentes  à Companhia do Metropolitano do Dis trito  Fede ral (cartões  de Me trô, se guros , transporte,  e staciona me nto de veículos , etc).  

7. A propone nte é a responsável pelo seguro e prote ção de suas obras , equipamentos,  mate ria is  de apoio ou cenográficos e quaisquer instalações 

referente ao e ve nto ou à exposição dura nte a montagem e  a desmontagem deste e  por todo o período da exposição ou do e ve nto,  não cabendo ao 

Me trô-D F quaisquer responsabilidade s por dano, furto, ressarcimento ou outra s ocorrê ncia s. 

 8. O a rtis ta ou se u repre senta nte é responsável pela segurança de sua equipe, outros artistas  e  terceiros  que  e stejam participando direta ou 

indiretamente do evento. O Metrô-D F se isenta de qualquer responsabilidade em caso de acidente de trabalho se ve rificada a não obse rvâ ncia  do 

disposto neste regulamento. 

9. Caso ocorram danos  aos  equipa me ntos  ou instalações do Metrô-DF ocasionados pela propone nte ou sua equipe, os ônus de re pos ição / 

ressarcime nto serão de sua responsabilidade, devendo a  re paração ocorrer dentro de 24 h após a notificação do s in istro.  

10 . O Metrô-DF não se responsabilizará por eventuais furtos ou danos verifica dos  nas  instalaçõe s durante  o período da realização do evento. O Me trô-

DF não fornece  segura nça patrimonial para a exposição ou evento.  

11 . Quando as  obras  expostas ou equipame ntos  utilizados  tivere m valor único ou inestimado, forem insubstituíveis ou não possuírem similares  no 

mercado, a proponente  obriga -se a contratar se gurança patrimonial durante  a s 24h do dia, pelo período que durar a exposição ou evento. 

 12 . Qualquer a cesso à estação para manutenção,  cobertura jornalística, re gis tro fotográfico ou filmagem, some nte será permitido após expressa 

autorização da Asse ssoria de Comunica ção Socia l do M etrô-DF. 

 13 . Ne nhuma divulgação por parte da proponente e de outras empresas  envolvidas, que faça menção a o projeto, poderá ser efetuada se m 

conhecime nto e autorização prévia da Assessoria de Comunicação Social do Metrô-D F.  A arte final deverá ser apresentada a Assessoria de 

Comunicação Social do Me trô-DF para aprovação.  

14 . A arte final deverá ser apresentada à Assessoria de Comunicação Social do M etrô-DF pa ra aprovação. 

15 . Qualquer material produzido (inclu indo o da própria exposição) e m desacordo com o e stipulado e sem aprovação implica rá, nece ssariamente, no 

se u recolhimento.  

16 . Não é  permitido qualquer tipo de abordage m aos usuários  ou e mpregados da Companhia do Me tropolita no do Dis trito  Fe deral para ofere cer e 

divulgar qua lque r produto.  

17 . Não é permitida  a  come rcializa ção de produtos  nas  dependências do M etrô-DF.  

18 . Doa ções espontâne as e de  caráte r facultativo não são cons ideradas cobranças. 

19 . Não é permitido fumar, comer ou consumir bebidas  a lcoólicas de ntro das dependê ncias da Companhia do M etropolitano do Distrito Fe deral.  

20 . A escolha dos espaços culturais , as  datas e os horários serão previame nte definidos  pela Assessoria de Comunicação Social, podendo haver 

alterações  de última hora devido à s ne cessida des  do M etrô-DF. 

 

_ _____ ____ ____ _____ ____ ____ __ 

Assinatura da Proponente  
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