
CONTRATO PARTICULAR DE PATROCÍNIO ESPORTIVO 
 
Contrato Particular de Patrocínio Esportivo que entre si fazem, de um lado WHITE LAKE 
EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
68.761.923/0001-08, com sede na cidade de Rolândia/PR, Av. Iguaçu, n.º 155, bairro Jardim 
Bandeirantes, CEP. 86.600-000, detentora da marca “SNAKE”, neste	   ato	   representada	   por	  
JOSÉ	   MAURICIO	   VASCONCELOS	   brasileiro,	   casado,	   empresário,	   inscrito	   no	   CPF	   sob	   o	   no	  
208.543.156-‐91,	   portador	   da	   carteira	   de	   identidade	   no	   M-‐652.073-‐SSP/MG	   doravante	  
denominada	  simplesmente	  PATROCINADORA,	  e,	  de	  outro	  lado,	   
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MONTANHISMO E ESCALADA – CBME, 
sociedade inscrita no CNPJ sob o número 07.303.337/0001-17, com endereço profissional na 
Avenida Almirante Barroso, 02, 8º andar, Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-000, 
neste ato representada por sua	   Presidente	   em	   exercício	   RENATA	   BURLAMAQUI	   BRADFORD,	  
brasileira,	   solteira,	   tradutora,	   inscrita	  no	  CPF	   sob	  o	  no	   013.625.377-‐64,	   portadora	  da	   carteira	  de	  
identidade	  no	  09112398-‐4,	  e	  residente	  à	  Praça	  Vereador	  Rocha	  Leão	  155/112,	  Rio	  de	  Janeiro-‐RJ,	  e 
doravante denominada simplesmente PATROCINADA, têm, como acordado o disposto nas 
cláusulas e condições seguintes: 
 
1 – OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Este contrato tem como objeto o patrocínio prestado pela 
PATROCINADA à PATROCINADORA para a divulgação da marca “SNAKE’ em todo 
material publicitário que a PATROCINADA crie, divulgue ou distribua, bem como a 
utilização da marca da PATROCINADORA em eventos que participar, promover e organizar, 
em todas as mídias (impressa, visual ou eletrônica), seja nos eventos da Confederação, como 
eventos e campeonatos de montanhismo por ela organizado ou que seja credenciados, 
doravante denominado simplesmente EVENTO, bem como manutenção e difusão do seu site 
oficial, de acordo com as condições adiante estipuladas. 
  
Parágrafo Primeiro: A PATROCINADA terá autonomia para utilizar o patrocínio, se 
comprometendo a não destinar mais que 50% do patrocínio para pagamento de despesas 
administrativas. 
 
Parágrafo Segundo: No caso de EVENTOS, a divulgação das empresas apoiadoras e 
patrocinadoras seguirá instrumento próprio que discorra sobre cada EVENTO, ficando  a 
PATROCINADA desobrigada a veicular a logomarca da PATROCINADORA como 
“patrocínio” daquele EVENTO específico.  
 
 
2 – DAS OBRIGAÇÕES DA PATROCINADA 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: A PATROCINADA se compromete a utilizar o valor recebido a 
título de patrocínio, única e exclusivamente, para pagamento de despesas financeiras 
correspondentes ao objeto do contrato, definido na Cláusula Primeira deste instrumento. 
 
Parágrafo Primeiro: Será causa de rescisão contratual a utilização, pela PATROCINADA, da 
verba oferecida como patrocínio para benefício próprio, que não esteja relacionado à 
divulgação, fomento e prática do esporte de montanhismo. 
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Parágrafo Segundo: A PATROCINADA declara que conhece os objetivos sociais da 
PATROCINADORA e se compromete a zelar pelo nome desta, resguardando sua imagem e 
adotando todas as condutas comuns e inerentes aos desportistas, especialmente quanto ao trato 
social e ecologicamente correto. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: É dever da PATROCINADA a utilização do selo criado pela 
PATROCINADORA, o qual consiste na logomarca da empresa “SNAKE” com o slogan: 
Patrocinadora Oficial do Montanhismo Brasileiro, no seu site oficial, em todas as redes sociais 
em que estiver presente, em todos os e-mails, cartas, documentos e banners, bem como em 
quaisquer veiculações de sua imagem, referentes aos eventos e campeonatos por ela 
promovidos, independentemente da mídia utilizada.  
 
Parágrafo Primeiro: Cabe a PATROCINADORA enviar o selo à PATROCINADA por 
meio eletrônico nos formatos solicitados. 
 
Parágrafo Segundo:  Segundo o disposto na cláusula primeira, parágrafo segundo, no caso de 
eventos, campeonatos e atividades realizadas pela PATROCINADA, a logomarca da empresa 
SNAKE entrará como apoio institucional (ou similar).  
 
Parágrafo Terceiro: A PATROCINADA deverá atentar-se para a boa divulgação da 
PATROCINADORA no seu site oficial, sendo vedada a publicação de textos referentes à 
mesma que não sejam previamente por ela autorizados.  
 
Parágrafo Quarto: Os locais a serem afixados as logomarcas e os tamanhos dos selos 
utilizados deverão ser previamente submetidos à análise e à aprovação da 
PATROCINADORA. 
 
CLÁUSULA QUARTA: A PATROCINADA será única e exclusiva responsável pelas 
obrigações cíveis, trabalhistas, criminais e quaisquer outras surgidas em razão da sua 
participação em eventos desportivos para os quais tenha recebido patrocínio. Responderá, 
exclusivamente, também pelo conteúdo das publicações, em quaisquer mídias de divulgação, 
que tenha tido seu nome vinculado. 
 
CLÁUSULA QUINTA: A PATROCINADA exime-se da responsabilidade decorrente de 
incidentes sobrevindos do uso dos produtos da PATROCINADORA e por falhas que nestes 
porventura ocorrerem. 
 
3 – DAS OBRIGAÇÕES DA PATROCINADORA 
 
CLÁUSULA SEXTA: A PATROCINADORA obriga-se a promover o repasse do valor a 
título de patrocínio, conforme descrito na cláusula décima quarta e décima quinta deste 
instrumento.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA: A PATROCINADORA deverá fornecer sua logomarca e o selo do 
patrocínio para a utilização pela PATROCINADA, conforme determinado na cláusula terceira, 
sob pena de, no caso de sua não veiculação, não configurar descumprimento contratual. 
 



CLÁUSULA OITAVA: A PATROCINADORA declara que conhece os objetivos sociais da 
PATROCINADA, bem como os Princípios e Valores do Montanhismo Brasileiro e se 
compromete a zelar pelo nome do montanhismo e da PATROCINADA, resguardando sua 
imagem e adotando todas as condutas comuns e inerentes aos desportistas, especialmente 
quanto ao trato social e ecologicamente correto. 
 
Parágrafo Primeiro: Será causa de rescisão contratual a utilização, pela 
PATROCINADORA, da imagem da CBME em referência a qualquer atividade, ação ou 
produto que fira seus objetivos sociais e os princípios e valores do montanhismo brasileiro.  
 
CLÁUSULA NONA: A PATROCINADORA poderá divulgar este patrocínio no seu site 
oficial, em todas as redes sociais em que estiver presente, e em banners referentes ao 
montanhismo brasileiro.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: A PATROCINADORA exime-se da responsabilidade decorrente de 
incidentes sobrevindos durante a realização dos eventos para os quais tenha contribuído com 
patrocínio, independente de culpa da PATROCINADA para sua ocorrência. 
 
4 – DA EXCLUSIVIDADE 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Não haverá exclusividade da logomarca da 
PATROCINADORA, sendo permitida a exibição da logomarca de outra empresa, em tamanho 
proporcional ao valor que patrocinar, desde que não seja referente a empresas concorrentes ou 
que atuem no mesmo seguimento comercial da PATROCINADORA. 
 
Parágrafo Primeiro: No caso do escopo deste contrato, a PATROCINADA se compromete 
em não veicular a logomarca de empresas concorrentes ou que atuem no mesmo seguimento 
comercial da PATROCINADORA. 
 
Parágrafo Segundo: No caso de EVENTOS, não haverá nenhum tipo de exclusividade, 
possibilitando a inclusão de logomarcas de empresas concorrentes ou que atuem no mesmo 
seguimento comercial da PATROCINADORA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O selo a ser criado refere-se, exclusivamente, a este 
patrocínio e deverá estar somente vinculado à PATROCINADA. 
 
5 – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A PATROCINADA se compromete a prestar contas à 
PATROCINADORA, de todas as despesas decorrentes da participação, promoção, divulgação 
e realização dos eventos e campeonatos de montanhismo, ou manutenção do seu site oficial, 
conforme descrito na cláusula primeira deste Contrato. 
 
Parágrafo Primeiro: A prestação de contas deverá ocorrer ao fim de cada ano fiscal, ou no 
caso de término de contrato.  
 
6 – DO PATROCÍNIO 
 



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A PATROCINADORA destinará, trimestralmente, o 
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do montante total arrecadado com a venda dos 
produtos: Bota Andina X-Treme e Sapatilha Anhangava, à PATROCINADA, conforme 
descrito na cláusula primeira deste Contrato.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O pagamento do patrocínio descrito na cláusula anterior 
será realizado mediante depósito bancário, na conta corrente nº 24100-7, agência 0300, Banco 
Itaú, que tem como titular a PATROCINADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: As partes declaram e reconhecem inexistir qualquer vínculo 
trabalhista, relação de dependência ou de exclusividade entre elas, sendo sua relação jurídica 
restrita às previsões contidas no presente instrumento e na legislação civil em vigor, podendo 
cada parte estabelecer novos contratos nestes mesmos moldes, respeitadas as disposições aqui 
contidas. 
 
Parágrafo único: As partes declaram, ainda, que não respondem de forma solidária ou 
subsidiária em favor da outra, em nenhuma condição ou circunstância, sendo absolutamente 
independente em suas decisões e ações, em todo e qualquer tempo. 
 
7 – DA RESCISÃO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: O presente contrato poderá ser rescindido por ambas as 
partes, em qualquer tempo e modo, desde que realizada notificação prévia e escrita no prazo 
mínimo de 30 (trinta) dias, podendo ser tal prazo dispensado pela parte que não der causa à 
rescisão, permanecendo a obrigação de saldar eventuais créditos ou débitos remanescentes.  
 
8 – DO PRAZO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:  O presente contrato terá vigência durante o prazo de 1 
(um) ano, contados da sua assinatura, podendo ser prorrogado pela anuência de ambas as 
partes. 
 
9 – DO FORO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Fica eleito o foro da comarca de Belo Horizonte/MG, para 
dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, por estarem de comum acordo com as cláusulas e condições expressas neste instrumento, as 
partes firmam-no em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para 
que produza os seus efeitos jurídicos. 
 
Belo Horizonte/MG, 15 de maio de 2015. 
 
 
________________________________  _________________________________ 
PATROCINADOR     PATROCINADO  
  
Testemunhas: 



 
 
 
Nome:      Nome: 
CPF:       CPF: 
 
 
 




