Edital de Credenciamento nº 002/2019 – Cadastramento de Pessoas Jurídicas, para Integrar
o Cadastro de Prestadores de Serviços de Instrutoria para os Cursos do Formacoop e
Formacred, junto ao Sescoop/MG.
Errata nº 006 – Cessão de Direito de Uso de Imagem e Voz
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Minas Gerais –
Sescoop/MG, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.064.534/0001-20, com sede na Rua Ceará, nº 771,
Bairro Funcionários, CEP 30150-311, Cidade Belo Horizonte, Estado Minas Gerais, torna público a
Errata nº 006 do Edital de Credenciamento nº 002/2019, conforme o item 13.12 do referido Edital,
para inclusão de redação e do Anexo VI referentes à Cessão de Direito de Uso de Imagem e Voz.
Passa a fazer parte da Cláusula 12 – Obrigações das partes, item 12.2 – Da Contratada, a seguinte
redação:
Conforme Anexo VI, a contratada deverá conceder de forma autorizada para divulgação e utilização
do Sescoop/MG em seus canais e plataformas digitais na rede mundial de computadores, as
informações fornecidas pela CEDENTE, na pessoa de sua representante legal, relativas a
participação na aula ou palestra, abrangendo o uso da imagem em todo território nacional e no
exterior, em todas as suas modalidades, nos termos da Portaria Sescoop/MG nº 03 de 18 de
março de 2021 ou portaria vigente.
ANEXO VI
TERMO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMAGEM E VOZ

Pelo presente instrumento, a (razão social), doravante denominada CEDENTE, inscrita no CNPJ
sob o nº XXXXX, sediada na cidade de XXXX, estado de XXX, na Rua XXXX, nº XX, bairro XXXXXX,
CEP: XXXXX, representada neste ato por XXXXX, portadora do CPF n.º XXXXXXX e C.I. nº
XXXXXXX, e o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO DE MINAS
GERAIS – SESCOOP/MG, doravante denominado Sescoop/MG, situado na Rua Ceará, nº 771,
Bairro Funcionários, Cidade Belo Horizonte/MG – CEP 30.150-311, inscrita no CNPJ nº
07.064.534/0001-20 e Inscrição Estadual Isento, neste ato representado pelo seu Superintendente,
ALEXANDRE GATTI LAGES, portador do CPF nº 005.361.356-22 e C.I. nº M 5.175.810, SSP/MG
e por sua Gerente de Relações Institucionais, ISABELA CHENNA PEREZ, portadora do CPF nº
074.619.726-85 e C.I. nº MG-15.041.965, PC/MG, ajustam entre si o presente Termo de Cessão,
que se regerá pelas condições abaixo relacionadas:
Constitui objeto deste termo a concessão de forma autorizada para divulgação e utilização do
Sescoop/MG em seus canais e plataformas digitais na rede mundial de computadores, das
informações fornecidas pela CEDENTE, na pessoa de sua representante legal, relativas a
participação na aula ou palestra, nos termos da Portaria Sescoop/MG nº 03 de 18 de março de
2021.
Os dados e informações recebidos pelo Sescoop/MG serão utilizados para fins institucionais, e a
presente autorização é concedida nos termos da Portaria nº 03/2021, abrangendo o uso da imagem
acima mencionada em todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e, em
destaque, das seguintes formas: (I) vídeo; (II) site do Serviço Nacional de Aprendizagem do
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Cooperativismo de Minas Gerais; (III) Boletim Eletrônico Semanal do Sistema OCEMG; (IV)
programas de televisão, rádio, reportagens para jornais e revistas; (V) redes sociais; entre outras
peças de comunicação, por período indeterminado; (VI) Webinar. Por esta ser a expressão da minha
vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de
direitos conexos à imagem ou a qualquer outro, e assino a presente autorização.
Belo Horizonte, XX de XXXXX de 2021.

(Razão Social)

_____________________________________
REPRESENTANTE LEGAL
Belo Horizonte, 22 de junho de 2021.

Robert Martins Santos
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Sescoop/MG
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