
Instrumento Particular de licença para utilização de obra de arte e de sua imagem 

Dados Pessoais 

A seguir designado abreviadamente « LICENCIANTE »: 

Considerando que a Totem Records Produções Artísticas e Edições Musicais Ltda, CNPJ: 02 927 518 0001-09, 
Inscrição Estadual 668086095110; Inscrição Municipal: 5.6.02.38.0, sede social na Estrada Municipal do Bairro do 
Ribeirão do Meio, 2752, Socorro - SP, Cep: 13960 000, e ao ITC, Instituto Totem Cultural, CNPJ 10.427.548/0001-76 , 
Estrada Municipal Vereador José Maria Franco de Godoi, s/n, Socorro - SP, Cep: 13960 000, doravante denominados 
« LICENCIADOS » utilizam a(s) obra(s) de arte, seu(s) nome(s) e imagem(ns), abaixo descrita(s):  

Nome artístico

Nome completo

Data de nascimento

Nascido em (cidade e 
Estado)

Residente (rua, 
avenida, praça e 
número)

Cidade e Estado

CEP

RG n°

Telefone/Whatsapp

e-mail

Nome obra de arte - 1

Ano de realização

Técnica

Dimensões



Doravante denominada(s) apenas “OBRA(S)”, de autoria exclusiva do(a) LICENCIANTE, em projetos expositivos e  
exposições relacionadas ao projeto « BINaïf - Bienal Internacional de Arte Naïf Totem Cor-Ação », que está em 
sua terceira edição, e acontece do 25 de setembro ao 13 de novembro de 2021 no Museu Municipal de Socorro-SP, 
incluindo a(s) OBRA(S) em questão no livro/catálogo a ser publicado dentro deste projeto e em materiais 
institucionais e de divulgação e ele relacionados em qualquer modalidade de mídia impressa e/ou digital. 

DECLARA aos « LICENCIADOS », para todos os fins e efeitos de Direito, o seguinte: 

a. É de sua exclusiva autoria a(s) OBRA(s) mencionada(s) no preâmbulo do presente instrumento, isentando os 
« LICENCIADOS » de qualquer questionamento de terceiros a esse respeito. 

b. Concede aos « LICENCIADOS » o direito de utilizar, no contexto deste projeto, no Brasil e no exterior, a(s) 
OBRA(s)  propriamente dita(s), seu(s) nome(s), e sua(s) imagem(ns)  para as exposições,  reprodução no livro 
catálogo, na divulgação do projeto como um todo em qualquer tipo de mídia impressa ou digital e demais canais 
utilizados pelos « LICENCIADOS » e pelos seus parceiros institucionais. 

c. Para fins de utilização nas formas mencionadas acima, o(a) LICENCIANTE autoriza os « LICENCIADOS », a 
ajustar a(s) OBRA(S) objeto desse instrumento, sem alterar seu conteúdo, na diagramação do livro catálogo a ser 
publicado dentro do projeto, e às plataformas digitais, tais como sites, Instagram, Youtube, Facebook, entre outros 
existentes, ou que venham a ser criados. 

d. Os « LICENCIADOS », comprometem-se a identificar o LICENCIANTE como o autor da(s) OBRA(S) em 
referência, à sua utilização, na forma prevista neste instrumento. 

e. A presente licença, e sua respectiva finalidade é feita sem ônus, de forma universal, irrevogável, irretratável, 
definitiva, sem limitação geográfica. 

f. Esse termo não compreende a autorização de sub-licenciamento da(s) OBRA(S) acima indicada(s) nem pelos 
« LICENCIADOS » nem  por seus parceiros institucionais. 

Socorro, 20 de abril de 2021  

  ………………………………………………………………………………… 
LICENCIANTE

Nome obra de arte - 2 
(se for o caso)

Ano de realização

Técnica

Dimensões


