PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ANEXO III – MODELO DE TERMOS DE CESSÃO DE PROPRIEDADE E
DIREITOS AUTORAIS AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO /RJ
Cabo Frio, ______ de _________ de 2021.
À Secretaria de Governo
Praça Tiradentes, s/n
Ref.: Edital de Chamamento Público CGP-SEGOV nº 001/2021
Prezados Senhores,
O (interessado), inscrito no CNPJ/MF sob o nº [número], por seu representante legal abaixo
assinado, o(a) Sr.(a) [Autorizado], portador da Carteira de identidade nº[número], e do CPF nº
[número], ora denominado CEDENTE, cede e transfere para o Município de Cabo Frio/RJ, ora
denominado CESSIONÀRIO, a propriedade dos direitos autorais relativos aos ESTUDOS
TÉCNICOS DESTINADOS À AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA,
OPERACIONAL, AMBIENTAL E JURÍDICA DA REFORMA, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO,
ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE
ÁREAS E SERVIÇOS DO MERCADO MUNICIPAL SEBASTIÃO LAN, MEDIANTE CONCESSÃO,
de acordo com as regras abaixo expostas:
i.

O CEDENTE declara que é autor e titular da propriedade de dos direitos autorais dos Estudos
apresentados;

ii.

O CEDENTE declara que o Estudo não infringe direitos autorais e/ou outros direitos de
propriedade de terceiro, assumindo integral responsabilidade pelo seu conteúdo;

iii.

O CEDENTE cede e transfere todos os direitos autorais relativos aos Estudos
CESSIONÁRIOS, especialmente os direitos de edição, de publicação, de tradução para outro
idioma e de reprodução por qualquer processo ou técnica;

iv.

O CESSIONÁRIO passa a ser proprietário exclusivo dos direitos referentes aos Estudos,
sendo vedada qualquer reprodução, total ou parcial, em qualquer outro meio de divulgação,
impresso ou eletrônico, sem que haja prévia Autorização escrita por parte do CESSIONÁRIO;

v.

A cessão é gratuita e, portanto, não há qualquer tipo de remuneração pela utilização dos
Estudos pelo CESSIONA´RIO, com exceção da possibilidade de ressarcimento pelos
projetos, estudos, levantamentos ou investigações, efetivamente utilizados na formatação da
concessão para objeto deste Procedimento de Manifestação de Interesse -PMI.
[Autorizado]
_____________________________________________
(assinatura do(s) representante(s) legal(is)
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