ANEXO I - TERMO DE LIBERAÇÃO DE USO DE IMAGEM

Pelo presente instrumento particular o(a) profissional:
_________________________________________________________________________________________________,
estado civil: ______________, portador do RG:___________________ e do CPF:____________________, residente à
Rua/Av.: ______________________________________________________________________________, nº.__________,
município de __________________________________, estado:______ doravante denominada (“LICENCIANTE”); BORELLI
E FERRAREZI PRODUÇÕES DIGITAIS (Fixedreams), com inscrição no CNPJ nº 13366172000125-0, inscrição municipal nº
8749, endereço: Rua Dona Constância nº1368, sala 1 Centro - Guariba – SP, CEP: 14840-000, tendo como representantes
legais, os sócios-diretores Samuel Declercq Borelli e Rafael Ferrarezi Lourençano; e a L´ALLEANZA ASSESSORIA MUSICAL
representada por Daiany Gazotto Dezembro, no CPF: 354.182.598-73, doravante denominada (“LICENCIADA”); Firmam
entre si o seguinte acordo:

1. OBJETO
1.1. O(a) LICENCIANTE concede a FIXEDREAMS e a L´ALLEANZA, em caráter exclusivo e gratuito o direito de
fixação, reprodução (impressa ou virtual), transmissão, armazenamento (físico ou virtual), divulgação, distribuição,
comunicação, disponibilização por meios físicos ou virtuais e/ou qualquer outra forma de utilização de seus direitos de
personalidade (tais como imagem, nome, voz, interpretação musical e depoimentos), por meio de qualquer processo
de captação de imagens e/ou áudio, que forem realizadas exclusivamente pela equipe FIXEDREAMS.
1.2. Também é objeto do presente instrumento a autorização gratuita para a (o) LICENCIANTE no uso do material
produzido regido neste termo, desde que divulgada a autoria da FIXEDREAMS e da L´ALLEANZA como produtora do material
em questão na própria obra.
1.3 O(a) LICENCIANTE compreende e aceita que este documento estende-se também a todas as coberturas
audiovisuais anteriores e posteriores a data deste documento que forem registradas exclusivamente pela LICENCIADA.
1.4 A LICENCIADA respeitará a integridade da obra, sendo vetada qualquer modificação que venha a prejudicar ou
depreciar a imagem do(a) LICENCIANTE.
2. TERRITÓRIO E DATAS
2.1. A autorização para uso dos direitos descritos na cláusula primeira opera-se a título gratuito e será válida e eficaz
não se limitando ao território brasileiro, pelo prazo de 10 (dez) anos, a contar da data de sua assinatura, sendo renovada
tacitamente por iguais e sucessivos períodos.
3. DISPOSIÇÕES GERAIS
O(a) LICENCIANTE declara não existir contrato, liame ou vínculo de qualquer natureza com terceiros que o(a)
impeça de assinar o presente termo. Por esta ser a expressão do acordo o(a) LICENCIANTE declara que autoriza o uso
acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem e áudio ou a qualquer outro.

_______________________ , ______ de _______________________ de 2015.

_______________________________________________
LICENCIANTE

