AUTORIZAÇÃO PARA USO E EXIBIÇÃO DE IMAGEM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA, CNPJ: 45.751.435/0001-06, Av.
Prefeito José Lozano Araujo, 1551 – Pq. Brasil 500 – Paulínia SP – CEP: 13.140-000
poderá praticar todos os atos necessários ao fiel desempenho desse propósito, bem
como exibir a imagem, objeto desta autorização, sem limitação de prazo, territórios,
número de cópias, mídias, meios e modos de reprodução, exibição, difusão e
transmissão

audiovisual

existentes:

lançamentos

cinematográficos

ou

não-

cinematográficos e exibições públicas de qualquer natureza, (incluindo, mas não se
limitando a, exploração em salas de cinema, shows de palco, parque temáticos,
auditórios, estádios, lojas varejistas, aviões, navios, plataformas de petróleo, campos
petrolíferos, trens, residências, hotéis, motéis, pousadas, alojamentos, hospitais, clínicas
de repouso, clínicas para convalescência, embaixadas, consulados, bases militares,
embarcações militares, instalações governamentais, prisões, dormitórios, organizações
educacionais, escolas, faculdades, universidades, igrejas, sinagogas, restaurantes, bares,
clubes, instalações da Cruz Vermelha ou emergenciais, bibliotecas, etc.; todas as formas
de vídeos caseiros (incluindo, mas não se limitando a, vídeo cassetes, VHS, 8 mm,
vídeo cassetes digitais, “video-disks” etc.), DVD (vídeo disco digital), disk laser, VOD
(vídeo-on-demand), NVOD (near video-on-demand), SVOD (subscription video-ondemand), MovieBeam, Vídeo CD, mini-CD, sing-a-longs, etc.; todas as formas de
televisão, fechada ou aberta, paga ou gratuita, qualquer que seja o módulo da remessa
ou tipo (incluindo mas não se limitando a, satélites, cabo, fibra ótica, ondas, serviços de
video-on-demand, pay-per-view, High Definition TV, via serviços de computador, via
Internet, via plataforma digital, ou qualquer combinação destes); produtos de televisão
pessoais, filmadoras pessoais, serviços de smart TV, servidores domésticos, filmadoras
digitais, etc. (incluindo mas não se limitando a TIVO™, Replay TV™, Slingbox, etc.);
qualquer exploração através de qualquer tipo de “video game”, plataformas de jogos,
quaisquer tipos de aparelhos móveis e por qualquer tipo de máquina ou recurso
interativo ou unidades de microprocessadores adaptados para jogos interativos,
incluindo, sem se limitar, aos aparelhos de jogos atualmente conhecidos como Xbox,
Playstation, Nintendo ou quaisquer aparelhos antecessores, sucessores, equivalentes ou

derivados destes; todas as formas de produtos ao consumidor e merchandising
(incluindo, mas não se limitando a qualquer forma de midia impressa, como publicação
de livros, incluindo eletrônicos como o Kindle, iPad, revistas, jornais, panfletos, posters,
etc.); todas as formas de multimídia, todas as formas de distribuição de áudio, incluindo
sem limitação, rádio, rádio por satélite, trilhas sonoras (incluindo mas não se limitando
a, CDs (discos compactos), cassetes de áudio, discos de áudio, Fitas Digitais de Áudio
(DAT), MP3); todas as formas de produtos de computador e usos (incluindo, mas não se
limitando a CD-ROM, CD-I, DVD-ROM, Internet e todos os serviços on-line (via
websites ou wireless access protocol) e demais serviços a este associados, sejam pagos
ou gratuitos, todos os formatos interativos, seja por download, streaming, download
progressivo, upload, posting, ou qualquer tipo de embeddable multi-media players,
incluindo todos os sites de relacionamento como Orkut, Facebook, MySpace, YouTube
e similares, equipamentos de solid state, etc.); e todos os equipamentos de comunicação
móveis, incluindo telefones, assistentes digitais pessoais (PDA’s), pagers, e-mail sem
fio, e similares; todos os usos promocionais, de marketing ou de publicidade; todos os
direitos nos papéis ou personagens, incluindo o nome, caracterizações semelhantes e
distintas deste; o direito de comercializar e explorar tais papéis ou personagens; todos os
outros direitos de propriedade intelectual, econômica, exploração e direitos relativos que
envolvam a exploração ou uso de quaisquer traduções, adaptações e quaisquer outras
versões; todo material literário, dramático, musical ou outro aqui contido; todos os
personagens, conceitos, propriedades, elementos, nomes e títulos ali contidos; e os
resultados e recursos dos serviços de todas as pessoas e empresas que prestem serviços
relacionados a isto, incluindo a exploração dos direitos derivados e conexos.

Paulínia ,

Agosto de 2018.
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COM FIRMA RECONHECIDA

