ANEXO V

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

1. Por este instrumento, – o(s) CEDENTE(S) – abaixo
qualificado(s), na condição de único(s) autor(es) e/ou detentor(es)
dos direitos autorais do PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA
PARA ABRIGO DE PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PÚBLICO
MUNICIPAL PARA A PRAÇA SANTOS DUMONT, doravante
denominado simplesmente “PROJETO”,
apresentado no
CONCURSO Nº 01/2019, cede(m) e transfere(m), de forma total e
definitiva, os direitos autorais patrimoniais dele decorrente, em
caráter exclusivo, em favor da CTA – CONTROLADORIA DO
TRANSPORTE DE ARARAQUARA, neste ato denominado
simplesmente CTA, autarquia municipal, com sede na Av. Bento de
Abreu, nº 1172, Araraquara/SP, inscrita no CNPJ sob o nº
24.629.194/0001-57.
2. A presente cessão e transferência total de direitos autorais
compreende,
todos os direitos patrimoniais previstos em lei
referentes ao seu “PROJETO”, manifestando o(s) CEDENTE(S),
desde já, plena e inequívoca concordância com a alteração
posterior do Anteprojeto pelos profissionais habilitados constantes
nos quadros da Controladoria ou por outro profissional por este
designado;
3. A presente cessão e a transferência dos direitos autorais
patrimoniais advindos do “PROJETO” vigorará por todo o prazo de
vigência dos direitos autorais patrimoniais.
4. A presente cessão e transferência dos direitos autorais
patrimoniais sobre o “PROJETO” será válida em Araraquara e em
todos os demais projetos que estes poderem ser usados, ou seja,
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não apenas par ao local indicado no edital, podendo ser usado em
qualquer outro endereço de interesse público.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
instrumento, redigido em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para
um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo.

[Local e data] ________________, ___ de ___________________
de 20___.

______________________________________________________
________________
[nome completo]*
CEDENTE

CTA – CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

TESTEMUNHAS:
1.________________________________
Nome
C.P.F.
2. _______________________________
Nome
C.P.F.

* TODOS OS AUTORES / TITULARES DE DIREITOS AUTORAIS
DEVEM ASSINAR O PRESENTE TERMO DE CESSÃO DE
DIREITOS AUTORAIS E RECONHECER SUAS FIRMAS.
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