
ANEXO II 

II NN SS TT RR UU MM EE NN TT OO   PP AA RR TT II CC UU LL AA RR   DD EE     

LL II CC EE NN ÇÇ AA   DD EE   DD II RR EE II TT OO SS   AA UU TT OO RR AA II SS   

 

............................ [nome e qualificação], portador(a) da cédula de identidade RG nº ............. SSP/..., 

inscrito(a) no CPF/MF sob nº ...................., na qualidade de representante legal de .................................. 

[denominação social da empresa], com sede na ............. [endereço completo], inscrita no CNPJ sob nº 

........................; e ............................ [nome e qualificação completa], portador(a) da cédula de identidade 

RG nº ............. SSP/..., inscrito(a) no CPF/MF sob nº ...................., com endereço na ............. [endereço 

completo], na qualidade de autor, LICENCIAM à ABRAFAC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

FACILITIES, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.009.875/0001-01, o trabalho inscrito no PRÊMIO 

ABRAFAC – MELHORES DO ANO, sem exclusividade, de forma gratuita, pelo prazo máximo legal 

de proteção autoral, de forma irrevogável, irretratável, definitiva, sem limitação geográfica e de número 

de repetições, para as seguintes finalidades: 

a) exploração, por si ou por terceiros, de forma integral ou parcial, podendo, inclusive,  reproduzi-

lo, por qualquer meio ou processo, em todos os tipos de suportes materiais existentes, podendo ainda 

utilizá-lo, de forma parcial ou integral, em quaisquer publicações (livros, revistas, periódicos e afins), seja 

em mídia impressa, digital e/ou eletrônica, sem qualquer limitação de edições, tiragem ou exemplares, 

podendo distribuí-los gratuitamente ou comercializá-los, desde que seja em prol de suas finalidades 

institucionais; 

b) publicá-lo e/ou editá-lo, por si ou por terceiros, no mercado brasileiro e/ou internacional, para 

fins de distribuição gratuita e/ou comercial, desde que em prol de suas finalidades institucionais, sem 

qualquer limitação de edições, tiragem ou exemplares; 

c) armazená-lo em computador ou em quaisquer suportes de leitura digital para disponibilização 

por meio de internet ou qualquer outro tipo de rede de computadores, e ainda por qualquer outro meio de 

transmissão digital de dados ou sistema que permita a fruição por parte de usuários a partir de local e 

momento por ele determinado, e também para a distribuição eletrônica; 

d) explorá-lo, gratuita ou comercialmente, desde que seja em prol de suas finalidades 

institucionais, de forma total ou parcial, ampliada ou não, nos cursos, palestras, seminários e demais 

eventos da ABRAFAC; 

e) disponibilizá-lo no acervo físico para eventuais consultas, bem como no site da ABRAFAC, ou 

em outros websites, para fins de download por parte de terceiros; 

f) traduzi-lo, total ou parcialmente, para qualquer idioma, a seu exclusivo critério, se for de seu 

interesse. 

 

São Paulo, ... de ........ de 201 

 

 

Nome e assinatura do representante legal da empresa 

 

Nome e assinatura autor do trabalho (pessoa física) 


