CNPJ: 04.524.568/0001-62
Inscrição Municipal: 301.972-1
Conselho Municipal de Assistência Social: 537/02
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 33/2002
CEBAS: nº 71000.052587/2015-75

CONTRATO DE CESSÃO GRATUITA DE SOM, IMAGEM E DIVULGAÇÃO
Pelo presente instrumento, eu _______________________________________________________,
portador (a) da identidade nº. _______________________ órgão: _____________ e CPF nº
______________________________________,

residente

e

domiciliado

(a)

_____________________________________________________________________________________na
cidade do _________________________________________UF________ CEP: ___________-________,
concedo à OBRA SOCIAL DONA MECA, (CESSIONÁRIA), entidade de direito privado sem fins
lucrativos, com sede na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Rua Gazeta na Noite, n° 302, Taquara –
Jacarepaguá, inscrita no CNPJ N° 04.524.568/0001-62, neste ato representado na forma de seu Estatuto
Social, a utilização de foto, vídeo, arquivo de áudio a ser veiculado, em mídia impressa, eletrônica, escrita,
falada, televisionada e outros meios, inclusive a utilização em material de divulgação como folder, internet,
cartazes, banner, evento de qualquer espécie e divulgação jornalística promovido pela instituição ou seus
parceiros/patrocinadores, ou ainda, outros veículos de comunicação, por prazo indeterminado a contar da
assinatura deste documento.
A Cessão da Imagem é gratuita, em conformidade com a Lei n° 9.608, de 18/02/1998. A presente
prestação é atividade não remunerada, e não gera vinculo empregatício nem funcional, ou quaisquer
obrigações trabalhistas, administrativas, previdenciárias ou afins.
Fica eleito o Foro da Comarca do Rio de Janeiro para que, perante o mesmo e pela ação competente,
sejam resolvidas as questões emergentes do presente contrato.
As partes, assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor,
na presença de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus efeitos legais.

Rio de Janeiro, _____ de ______________de _________.

_________________________________________
Assinatura

______________________________________

______________________________________

Testemunha 1

Testemunha 2 CPF:_____________________

CPF:______________________
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