ANEXO I - TERMO DE CESSÃO
TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS
Eu _______________________________, (Nacionalidade): _________________, (Estado
Civil):
___________________,
residente
e
domiciliado
em:
___________________
_______________, portador a RG nº ____________, órgão expedidor _____________ e do
CPF nº ___________________; membro da EQUIPE ___________________ INSCRITA no
HACKNIT 2020 - O 3° HACKATHON DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, doravante
designado simplesmente Cedente, e, de outro lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI,
ente público municipal, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 28521748/000159 tendo como órgão
gestor a SEPLAG , com sede na Rua da Conceição, nº 67, neste ato representado pela
Secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão ELLEN CRISTINE
BONADIO BENEDEITI, portador da cédula de identidade nº06.008.079-3, Órgão expedidor
DETRAN/RJ e do CPF/MF nº 773.647.917-87 com poderes delegados pelo Decreto Municipal
nº 11.316/2013, resolvem firmar o presente TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS
PATRIMONIAIS, que será regido, no que couber, pela Lei nº 8.666/93, pela Lei nº 9.609/98 e
pela Lei n° 9.610/98, bem como pelas seguintes cláusulas e condições:
1. Os Cedentes (membros da Equipe ______) cedem ao Município de Niterói, de forma
gratuita, total e definitiva, em caráter irrevogável e irretratável, nos termos da Lei n.º 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998, os direitos patrimoniais das criações/produtos/software
desenvolvidos no evento 3° HACKATHON MUNICÍPIO DE NITERÓI ( HACKNIT 2020), realizado
em Niterói/RJ, doravante designado(s) simplesmente de Criação(ões), conforme anexo que é
parte integrante do presente termo de cessão.
2. O Município de Niterói passa, doravante, a ter exclusividade no Brasil e em terceiros países
sobre os direitos autorais patrimoniais decorrentes da(s) Criação(ões), em especial, de:
a. incorporar ao acervo de qualquer banco de dados do Município de Niterói;
b. reproduzir por qualquer meio, a qualquer tempo, em qualquer suporte físico, no todo
ou em parte;
c. publicar a(s) Criação(ões) em outras obras diversas conforme o interesse e a relevância
para o Município de Niterói;
d. distribuir de forma onerosa ou não, sem limite de quantidade, de impressão ou edição;
e. disponibilizar pela Internet, no todo ou em parte;
f. fazer adaptação, modificação e obra derivada;
g. licenciar a(s) obra(s) por meio de licença pública ou particular;
h. autorizar terceiros a praticarem quaisquer dos atos relacionados nas alíneas
antecedentes.
3. O Município de Niterói deverá conferir expressamente e de forma inequívoca o crédito de
autoria da(s) Criação(ões) todas as vezes que elas forem utilizadas.

4. Fica resguardado aos Cedentes o direito de utilização da(s) Criação(ões), vedada a
utilização dos dados cedidos pela Prefeitura Municipal de Niterói sem a devida autorização
do Município de Niterói.
5. Os Cedentes asseguram ao Município de Niterói que a criação intelectual do objeto deste
termo, é de sua autoria originária, não viola quaisquer direitos de terceiros, sendo os únicos
detentores dos direitos autorais.
6. O presente Termo entra em vigência a partir da data de sua assinatura, vinculando o
Município de Niterói e os Cedentes, bem como seus herdeiros e sucessores, pelo prazo da
Lei n.º 9.609/98.
7. A presente cessão será levada pelo Município de Niterói à publicação no DOU até o 5º
(quinto) dia útil do mês subsequente de sua assinatura, para ser publicado no prazo de 20
(vinte) dias daquela data, sendo a publicação condição indispensável para sua eficácia.
8. Para solução de quaisquer controvérsias decorrentes deste Termo de Cessão, fica eleito o foro
da cidade de Niterói, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Niterói, ___ de _________________ de _______.

______________________________________________
Nome:

