Contrato de Patrocínio-TBT Racing Sponsor Program
Pelo presente instrumento Particular de Patrocínio, de um lado:
GLONDIN EKKART KIEBLER-ME, pessoa Jurídica portadora do CNPJ 09.135.163/0001-56
estabelecida na rua Argentina, 264 (fundos), Centro de Rio dos Cedros, Estado de Santa
Catarina CEP 89.121-000, neste ato representada pelo Sr. Glondin Ekkart Kiebler, CPF
493.396.059-34, de agora em diante designado simplesmente PATROCINADOR, e de outro lado
designado PATROCINADO(a) o(a)
Senhor(a):_____________________________________________________________________
Residente e domiciliado na
Rua:__________________________________________________________________No._____
Bairro:____________________________CIDADE_____________________________________
CEP:____________________ UF:____________ , Portador do CPF:_______________________
E do RG No.________________________ tem entre si o Justo e CONTRATADO o
COMPROMISSO de PATROCINIO, nos termos e condições seguintes, cujo cumprimento se
obrigam MUTUAMENTE.

1-OBJETO
1.1-A Empresa PATROCINADOR, disponibilizara todo o suporte Técnico nas suspensões do
PATROCINADO, na forma de PREPARAÇÃO e Manutenção.
1.2-Prazo de Manutenção Preventiva será fixado em 40 Horas de USO, podendo ser antecipado
pelo PATROCINADOR quando houver necessidade ou se o PATROCINADO estiver na disputa pelo
CAMPEONATO.
1.3-O término da Temporada de competições, será 31 de DEZEMBRO do mesmo ano em que
esse instrumento foi assinado.
1.4-Após o encerramento da temporada de Competições, fica o PATROCINADO, obrigado a
trazer as suspensões ate a sede da TBT Racing Brazil (PATROCINADOR), para REMOÇÃO dos
trabalhos técnicos realizados e as suspensões revertidas ao status O.E.M. (Padrão Original).
1.5-A renovação de CONTRATO para a nova temporada se dará de acordo com a triagem através
do preenchimento do QUESTIONÁRIO PESSOAL e RODA da VIDA contidos no TBT Racing
SPONSOR PROGRAM.
1.6-O PATROCINADOR reserva o Direito de RECISÃO do presente instrumento sem prévio aviso,
caso uma das cláusulas seja Comprovadamente Violada.

1.7-O cancelamento de PATROCINIO pelo PATROCINADOR (Conforme item 1.6) Isenta ambas as
partes de quaisquer ônus, assim como pagamento de multa rescisória, desobrigando totalmente
as partes e dando por encerrado o presente Contrato.exceto o descrito no (item 1.4)
1.8-O PATROCINADOR fica totalmente isento de responsabilidade caso ocorram lesões,
acidentes, incidentes, (DENTRO e FORA das PISTAS), estando o PATROCINADO consciente e
responsável pela observância das regras de conduta e de segurança na condução do veiculo de
competição.

2-DISPOSIÇÕES GERAIS do PATROCINIO
2.1-O inicio do PATROCINIO se dará na data de leitura e assinatura do presente instrumento
pelo PATROCINADOR e PATROCINADO e o término em 31 de Dezembro do ano em que foi
assinado.
2.2-Compete ao PATROCINADOR, Orientar tecnicamente, substituir as configurações de
suspensão, revisar, trocar fluido, fazer avaliações dentro das pistas, bem como, marcar datas e
formas de avaliação além de outras providencias com aviso prévio ao PATROCINADO.
2.3-O PATROCINADOR deve manter as condições técnicas do equipamento (Veiculo) dentro dos
padrões de PERFORMANCE e manutenções dentro do prazo descrito no (Item 1.2) ou em
condições excepcionais onde a PERFORMANCE precisa ser ajustada a situação.
2.4-O PATROCINADO permitirá o PATROCINADOR se utilizar: (sem ônus nem cobrança extra) ,
DIVULGAR sua IMAGEM através da Mídia e redes Sociais , bem como, Associar a imagem do
Patrocinado com a do PATROCINADOR, Plotagens, banners, placas, bandeiras, envelopamento
de veículos, camisetas e toda forma de divulgação pertinente ao presente instrumento de
PATROCINIO.
2.5-Fica EXPRESSAMENTE vedado ao PATROCINADO o direito de uso de MARCA CONFLITANTE
com o PATROCINADOR em sua atividade nas competições, seja no profissional , ou casual a
saber:
2.5-1-Associações em IMAGENS, FILMAGENS, FOTOGRAFIAS, REPORTAGENS, DECLARAÇÕES,
GRAVACÕES, PLOTAGENS no veículo de apoio ou no veículo de Competição da LOGOMARCA,
NOME FANTASIA ou NOME PRÓPRIO de outra empresa do segmento de SUSPENSÕENS (Salvo
as empresas credenciadas pelo Programa de Treinamento (TBT Racing EDUCATION
PROGRAM).
2.5-2-fica o PATROCINADO proibido de REPRODUZIR os adesivos de suspensão TBT RacingPerformance Suspension. O PATROCINADOR os substituirá por adesivos ORIGINAIS quando
necessário.

3-OBJETIVO do PATROCINIO

3.1-Fica o PATROCINADO consciente que o objetivo do PATROCINADOR e comercial e que a
quebra grave de uma das cláusulas desse instrumento , que vier a trazer prejuízo comercial ao
PATROCINADOR ,poderá gerar uma demanda Judicial sem prévio aviso.
3.2-Associações indevidas do PATROCINADO com LOGOMARCAS de empresas de suspensão e
amortecedores através de imagens, divulgações ou reproduções midiáticas descritas no (Item
2.5-1) deste instrumento acarretarão na Imediata suspensão e cancelamento do PATROCINIO
pelo PATROCINADOR através de aviso FORMAL ESCRITO, podendo inclusive gerar uma demanda
Judicial em separado ,Revogando o descrito no (Item 1.7) deste instrumento.
3.3-A TBT Racing, através do SPONSOR PROGRAM oportuniza uma grande gama de modalidades
e a divulgação e a moeda de troca entre o PATROCINADOR e PATROCINADO, a saber:
3.3-1-O PATROCINADOR reserva o DIREITO de USO EXCLUSIVO do espaço disponível nos
AMORTECEDORES e BENGALAS de SUSPENSÃO para afixar a LOGOMARCA TBT RACING.
3.3-2-Fica o PATROCINADO consciente sobre o descrito no (Item 3.3-1) e responsável por
negociar e confirmar os espaços PUBLICITÁRIOS com os demais PATROCINADORES, sendo que
em momento nenhum o PATROCINADOR fará essa mediação ou fara concessão dos espaços nos
sistemas de AMORTECIMENTO do VEICULO de COMPETIÇÃO.
3.3-3-Fica o PATROCINADO ciente que LOGOMARCAS associadas com a LOGOMARCA do
PATROCINADOR (Afixadas nos SISTEMAS de AMORTECIMENTO do VEICULO de COMPETIÇÃO)
geram confusão e são COMERCIALMENTE prejudiciais ao PATROCINADOR.
3.3-4-LOGOMARCAS do PATROCINADOR a serem utilizadas em divulgações, plotagens,
bandeiras, adesivos, envelopamento de veículos de apoio, área de Pit-Stop e em todas as formas
de divulgação devem ser solicitadas pelo PATROCINADO junto ao PATROCINADOR para que os
arquivos sejam ORIGINAIS e mantenham o padrão Oficial.
3.3-5-Todas as formas de divulgação oferecidas pelo PATROCINADO serão monitoradas pelo
PATROCINADOR nas redes sociais, postagens, fotografias, reportagens, entrevistas, declarações
escritas ou faladas, material gráfico, banners, bandeiras, veículos de apoio, tendas, etc. e terão
peso extra em uma futura contratação para uma nova temporada, bem como, a inoperância do
PATROCINADO pode acarretar em uma não contratação.
3.3-6-Indicações de clientes e efetivos negócios, reverterão em uma aproximação entre o
PATROCINADO e PATROCINADOR, podendo inclusive REVOGAR o descrito no (Item 1.4) deste
instrumento.
3.3-6-TITULOS de CAMPEOAO NACIONAL darão ao PATROCINADO o BONUS de REVOGACÃO do
(Item 1.4) No termino deste CONTRATO de Patrocínio.
4-DIREITOS DE MARCA-Pertence ao PATROCINADOR todos os DIREITOS da Marca TBT RacingPERFORMANCE SUSPENSION, que se encontra devidamente Registrada no INPI (Instituto
Nacional de Propriedade Industrial), cuja Legislação (Lei da Propriedade Industrial –LPI No.
9.279/96) e no (Artigo 129) lhe garante o uso EXCLUSIVO em todo território NACIONAL , e por

conta disso, nenhum terceiro poderá dela usar sem previa autorização ou CONTRATO de
LICENCA.
5-VIGENCIA-O presente instrumento tem INICIO LEGAL no ato da assinatura pelo PATROCINADO
com o PATROCINADOR conforme descrito no (Item 1.3) e o TÉRMINO do CONTRATO se dará em
31 de DEZEMBRO de cada ANO conforme descrito no mesmo Item , não havendo desacordo a
ser redimido em demanda extra, o cumprimento do que está descrito no (Item 1.4) Encerra o
presente CONTRATO.
6- FORO-As partes ACORDAM EXPRESSAMENTE ao eleger o FORO da cidade de TIMBO-SANTA
CATARINA para dirimir questões oriundas deste CONTRATO.
Por estarem JUSTOS e CONTRATADOS, assinam o presente instrumento em duas vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo , para que se produzam todos os efeitos
legais.

Timbó,-S.C.________________________________________________

Declaro ter lido e entendido as cláusulas e condições contidas neste CONTRATO e concordo com
elas de maneira livre e espontânea.
Declaro também ter recebido uma via deste CONTRATO no ato da assinatura conforme consta
acima.

GLONDIN EKKART KIEBLER-TBT Racing –Authorized Dealer in Brazil.

ADEMIR de SOUSA-TBT Racing SPONSOR PROGRAM – Manager

TESTEMUNHAS:

1)_______________________________________ 2)__________________________________

