CONTRATO DE PATROCÍNIO
......(Nome da Contratante), com sede na cidade de ......, , na Rua ....., nº ....., bairro ....., Cep ....., no Estado ....., inscrita no C.N.P.J. sob o nº ....., e no Cadastro Estadual sob o nº ....., que explora o ramo de ......, neste ato representada pelo seu representante autorizado ....., (Nacionalidade), .....(Estado Civil), .....(Profissão), Carteira de Identidade nº ....., C.P.F. nº ....., residente e domiciliado na Rua ....., nº ....., bairro ....., Cep. ....., Cidade ....., no Estado .....;, doravante denominado de PATROCINADOR, e ......(Nome da Contratada), com sede na cidade de ......, , na Rua ....., nº ....., bairro ....., Cep ....., no Estado ....., inscrita no C.N.P.J. sob o nº ....., e no Cadastro Estadual sob o nº ....., que explora o ramo de ......, neste ato representada pelo seu representante autorizado ....., (Nacionalidade), .....(Estado Civil), .....(Profissão), Carteira de Identidade nº ....., C.P.F. nº ....., residente e domiciliado na Rua ....., nº ....., bairro ....., Cep. ....., Cidade ....., no Estado ....., doravante denominado PRODUTOR, concordam com o que segue:
O PRODUTOR executará os serviços descritos abaixo para o PATROCINADOR, no programa educativo de ........... produzido em vídeo, titulado de ..........., com duração de aproximadamente ..... minutos:
1- Inserção do logotipo da companhia em ..... cores na contra capa do vídeo; 
2 - Produção de animação eletrônica em 3D do logotipo de companhia para inserir na abertura do programa, com os seguintes dizeres: "..........."; 
3 - Inserção de texto e imagem de até ..... segundos, com material sobre os esforços da empresa, voltados à educação e/ou produtos desenvolvidos para ...........; 
4 - O direito de aquisição, sem ônus, para o PATROCINADOR de cópias do vídeo, até o limite de ...... (...........) unidades; 
5 - O direito de aquisição de fitas extras por .....% (........... por cento) do valor vendido aos demais consumidores;
Este contrato garante ao PATROCINADOR a exclusividade da logomarca e imagens fornecidas. Nenhuma outra logomarca ou imagens de outras empresas, além a dos Produtores, aparecerão publicadas nesta versão do vídeo. 
O valor do patrocínio é o equivalente a R$ ..... (........... reais). 
O PATROCINADOR pagará o valor estipulado neste contrato da seguinte forma: 
Em ..... parcelas de .....% (........... por cento) cada. A primeira na aprovação da proposta e o restante na entrega do vídeo finalizado. 
Prazo de entrega do vídeo: ..... dias a partir da aprovação da proposta e do depósito bancário da primeira parcela de .....% (........... por cento). As partes estão inteiramente de acôrdo com os termos deste contrato, e este só poderá ser alterado por escrito. 
Fica estipulado entre as partes que, na eventualidade de se tornar necessária a recorrência à via judicial para a dirimência de quaisquer dúvidas ou pendencias oriundas da interpretação do presente instrumento ou para a defesa de direitos eventualmente infringidos, a parte faltosa ressarcirá a inocente de todas as despesas judiciais incorridas, inclusive de honorários advocatícios desde já definidos e fixados em .....% (........... por cento) sobre o valor da pendência ou pagará a multa convencional de .....% (........... por cento) a incidir sobre o mesmo valor, com as correções tempestivamente cabíveis, acaso a pendência receba solução pela via extrajudicial.
Elegem as partes o foro da comarca de ..........., com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a dirimência de quaisquer dúvidas e a solução e julgamento de quaisquer questões que possam surgir da interpretação do presente instrumento particular.
E, por estarem justas e acertadas, assinam o presente Instrumento em ..... (.....) vias de igual teor, os representantes legais das partes, para fazer valer todos os efeitos jurídicos, juntamente com 02 (duas) testemunhas abaixo-assinadas, que tudo presenciarem. 

..........., ..... de ........... de .....

__________________________________
Nome e assinatura (PATROCINADOR)
Nome de companhia 
Endereço de companhia 

__________________________________
Nome e assinatura (PRODUTOR)
Nome de companhia 
Endereço de companhia

Testemunhas: 
_________________________________ 
Nome: 
RG:
_________________________________ 
Nome: 
RG: 


