CONTRATO DE PATROCÍNIO
Pelo presente instrumento particular de contrato, ......(Nome da primeira 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 PRIMEIRO CONTRATANTE, e ......(Nome da segunda contratante), com sede na cidade de ......, , na Rua ....., nº ....., bairro ....., Cep ....., no Estado .....,  associação sem fins lucrativos, inscrita regularmente no CNPJ sob n.º ........... , fls ....., livro ..... do Registro Civil de Pessoas Jurídicas 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 SEGUNDO CONTRATANTE, têm entre si justo e acertado o seguinte:
Cláusula 1ª - Pelo presente ato, a primeira contratante, se obriga a: patrocinar o evento ........... a ser promovido pela segunda contratante nos dias .....,..... e ..... de ........... de ....., a ser promovido no auditório da ............
Cláusula 2ª - Para a cooperação aludida na cláusula anterior, a primeira contratante se obriga a adquirir .....(...........) cotas, no valor de R$ .....(........... reais), perfazendo o total de R$ .....(........... reais); 
Parágrafo único - O valor referido nesta cláusula será pago em ..... (.....) parcela, com prazo máximo de vencimento em ...../...../...... 
Cláusula 3ª - Em contrapartida, a segunda contratante se obriga, a partir da comprovação de depósito bancário da primeira contratante a: Divulgar o nome da primeira contratante nos seguintes materiais e respectivos tamanhos a serem definidos. 
Cartazes, folders/pastas, banners, faixas, crachás e anais em meio digital (CD-ROM); divulgar o nome da primeira contratante na abertura e encerramento de todos os dias de realização do evento; ceder, gratuitamente inscrições para o evento, para livre disposição da patrocinadora; (o número de inscrições gratuitas será proporcional ao valor da contribuição recebida). 
Cláusula 4ª Para fiel cumprimento do disposto na cláusula anterior, a primeira contratante se obriga a fornecer seu logotipo à segunda contratante, na data e condições determinadas por esta. 
Parágrafo único - Atendidas as condições fixadas nesta cláusula, a segunda contratante se obriga a arcar com os custos de produção e veiculação do material publicitário. 
Cláusula 5ª - A primeira contratante se obriga, ainda a não ceder a terceiros as obrigações e direitos decorrentes do presente instrumento, sob pena de rescisão unilateral e imediata deste contrato, pela segunda contratante. 
Cláusula 6ª - Fica estipulada a multa de R$ ..... (........... reais), na qual incorrerá a parte que infringir qualquer cláusula do presente contrato, com faculdade, para a parte inocente, de poder considerar simultaneamente rescindido o presente contrato, independentemente de qualquer formalidade. 
Cláusula 8ª - O pagamento do supra contrato poderá ser feito de duas formas: crédito em conta ou cheque nominal à: ........... no Banco ..........., Agência n.º ....., conta n.º ...... 
Cláusula 9ª - 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.
Cláusula 10ª - 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: 


