Opção (A): Modelo 2 - Certidão Especial
A declaração deverá ser em papel timbrado da empresa Associada e assinada pelo
representante da empresa. Na ausência deste, a declaração será assinada por sócio ou
diretor da empresa ou procurador, hipótese em que deverá ser comprovada tal qualidade,
mediante envio da procuração.
DECLARAÇÃO
Nome da empresa
Inscrita no CNPJ sob nº
Associada sob nº
Com sede à ___________________________
Cidade___________Estado de____________
DECLARA para os devidos fins e sob as penas da lei:
1) QUE é a única desenvolvedora e detentora dos direitos autorais e de comercialização , autorizada a
comercializar em todo território nacional o programa para computador <<nome do programa>>,
destinado à (ex.: gestão de xxxxxxxxxx OU administração de xxxxxxxxxxx) e a prestar os serviços
relativos a esse programa de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (listar os erviços, se for o caso).
2) QUE o programa <<nome do programa>> possui os seguintes recursos, funções e/ou características
técnicas:

a) ........................................................
b) ........................................................
3) QUE o pedido de registro do programa para computador acima mencionado foi protocolocado no INPI
– Instituto Nacional de Propriedade Industrial sob o nº ---------------- em -----/-----/-------.

OU, NA AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REGISTRO DO PROGRAMA PARA
COMPUTADOR, DECLARAR:
3) QUE na forma do §3º do art. 2º e no art. 3º da Lei nº 9.609/98, a declarante optou por não registrar o
programa acima no INPI.

Para que produza efeitos legais, firma a presente DECLARAÇÃO.

,

de

de

___________________________<<Assinatura>>__________________________

Julho/2013

Opção (B): Modelo 2 - Certidão Especial
A declaração deverá ser em papel timbrado da empresa Associada e assinada pelo
representante da empresa. Na ausência deste, a declaração será assinada por sócio ou
diretor da empresa ou procurador, hipótese em que deverá ser comprovada tal qualidade,
mediante envio da procuração.
DECLARAÇÃO
Nome da empresa
Inscrita no CNPJ sob nº
Associada sob nº
Com sede à ___________________________
Cidade___________Estado de____________
DECLARA para os devidos fins e sob as penas da lei:

1) que é a única revendedora ou distribuidora ou representante no Brasil da empresa xyz,
autorizada a comercializar em todo o território nacional o programa para computador <<nome
do programa>>, destinado à (ex.: gestão de xxxxxxxxxx OU administração de xxxxxxxxxxx) e a
prestar os serviços relativos a esse(s) programa(s) de -------------- (listar os serviços se esses
constarem da carta do fornecedor) :
2) QUE o programa <<nome do programa>> possui os seguintes recursos, funções e/ou características
técnicas:

a) ........................................................
b) ........................................................
Para que produza efeitos legais, firma a presente DECLARAÇÃO.

,

de

de

___________________________<<Assinatura>>__________________________

Julho/2013

