ANEXO II
TERMO DE ADESÃO - CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

Pelo presente, a empresa abaixo identificada adere à Chamada Pública nº 04/2018 para CESSÃO
GRATUITA DE DIREITOS AUTORAIS SOBRE MATERIAL INFORMATIVO lançada pela Apex-Brasil,
declarando que:
1. Conhece e concorda com os termos da Chamada Pública nº 04/2018 para CESSÃO GRATUITA DE
DIREITOS AUTORAIS SOBRE MATERIAL INFORMATIVO.
2. O material enviado é de sua exclusiva autoria, não constituindo violação de direitos autorais,
marcas, segredos, direitos de personalidade, direitos patrimoniais e quaisquer outros direitos de
terceiros.
3. Assume ampla e total responsabilidade civil e penal, quanto ao conteúdo, citações, referências e
outros elementos que fazem parte do material, responsabilizando-se por eventuais
questionamentos judiciais ou extrajudiciais em decorrência de sua divulgação.
4. Cede em caráter gratuito e não exclusivo, os direitos autorais incidentes sobre o material
ofertado, para que seja disponibilizado na plataforma Passaporte para o Mundo, estando ciente de
que não haverá qualquer remuneração, reembolso ou compensação de qualquer natureza.
5. Autoriza a Apex-Brasil a publicar o material cedido em sua plataforma de capacitação on line, o
Passaporte para o Mundo, que tem por usuários empresas brasileiras atendidas pela Agência.
6. Autoriza a Apex-Brasil a disponibilizar o material cedido na plataforma Passaporte para o Mundo,
oferecendo espaço de divulgação para a empresa cedente:
a)
No próprio material a ser publicado na plataforma on line; e
b)
Na descrição do material, com a inclusão de dados de contato da CEDENTE.
7. A cessão dar-se-á por prazo indeterminado, enquanto houver interesse de ambas as partes,
podendo ser desfeita por iniciativa de qualquer delas, com antecedência de 30 dias.
8. Está ciente que o presente Termo, devidamente assinado, é condição indispensável para fruição
dos benefícios dos oferecidos na Chamada Pública nº 04/2018.
9. O(s) representante(s) legal(is) abaixo referido(s) possui(em) plenos poderes de representação,
assumindo, para todos os fins legais, quaisquer responsabilidades decorrentes da assinatura deste
Termo de Adesão.

10. Está ciente de que o foro para solucionar os litígios decorrentes da Chamada Pública/Termo de
Adesão/Cessão de Direitos Autorais é da Circunscrição Judiciária de Brasília, com exclusão de
qualquer outro.
Dados da Empresa
Nome Fantasia
Endereço
Bairro
CEP
E-mail
Site

Nº
Cidade
Telefone

Representante Legal da Empresa
Nome
Completo
CPF
RG
Função
E-mail

UF
Fax

Órgão Expedidor/UF
Telefone

____________________, _____ de ___________________ de 2018.

[assinatura]
[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL]

