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MODELO - TERMO DE CESSÃO DE PROPRIEDADE E DIREITOS AUTORAIS

Ao GT
Rua Pedro Coutinho, 53, Jardim dos Estados, Campo Grande (MS), CEP 79020-280.

[Denominação pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s)], com sede [endereço completo[, inscrita
no CNPJ sob o n.º[...].doravante denominada CEDENTE, declara, para todos os fins de
direito, que cede e transfere para Estado do Mato Grosso do Sul e para o Escritório de
Parcerias Estratégicas – EPE/SEGOV, simplesmente denominados por CESSIONÁRIOS,
a propriedade dos direitos autorais relativos aos ESTUDOS TÉCNICOS apresentados no
âmbito do PMI nº 01/2021. O CEDENTE, por este ato declara que:

I.

É titular dos direitos autorais dos ESTUDOS TÉCNICOS apresentados e
possui todos os poderes necessários para a cessão;

II. Os ETUDOS TÉCNICOS não infringem direitos autorais ou outros direitos de
terceiros, assumindo, o CEDENTE, integral e exclusiva responsabilidade
pelo seu conteúdo;
III. Cede e transfere, a título universal, todos os direitos autorais relativos ao
ESTUDO TÉCNICO, na forma da legislação brasileira vigente à época do
recebimento, em especial os direitos de edição, publicação, distribuição,
tradução para outro idioma, modificação e reprodução total ou parcial e por
qualquer processo ou técnica;
IV. A transferência de que trata este instrumento é feita em caráter irretratável,
incondicional e vitalício e é válida tanto para o território brasileiro quanto para
o exterior;
V. Uma vez apresentados o ESTUDO TÉCNICO, ficará vedado ao CEDENTE e
a terceiros sua reprodução, total ou parcial, em qualquer outro meio de
divulgação, impresso ou eletrônico sem que haja prévia autorização escrita
por parte dos CESSIONÁRIOS;

2

VI. A cessão é gratuita e livre de qualquer ônus ou condição e, exceto pela
possibilidade de ressarcimento prevista expressamente no EDITAL do PMI
nº 01/2021, não será devido qualquer tipo de reembolso ou remuneração ao
CEDENTE ou a terceiros.

(Cidade/Estado e data)
(Responsável pessoa física e/ou jurídica)

_______________________________
Assinatura do representante legal
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