
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PATROCÍNIO 

POLE SHOW BRAZIL 
 
 

 

A empresa ________________________________________________________, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº __________________________________________, 

situada à ______________________________________________________________ 

________________________, nº ______________, bairro: ______________________,  

cidade: __________________________ estado: ______, neste ato representada por 

_____________________________________________, portador (a) do RG nº 

_____________________________________________________________________, 

inscrito (a) sob o CPF/MF nº _____________________________________________, 

firma o presente contrato de aluguel de stand de vendas com a Escola de Pole Dance 

Vertical Fit, CNPJ nº 17.286.122/0001-99, denominada patrocinada, situada à Avenida 

Jabaquara, nº 245, Praça da Árvore, São Paulo - SP, a fim obter a disponibilização do 

espaço de 01 (um) stand de vendas durante do POLE SHOW BRAZIL, a ser realizado 



 

 

em São Paulo – SP, nos dias 2, 3 e 4 de Agosto de 2019 (consulte o cronograma do 

evento), no Teatro Novo, localizado na Rua R. Domingos de Morais, 348 - Vila Mariana, 

São Paulo - SP, 04010-000, Brasil. 

 

A empresa fará jus a 01 (um) stand no hall principal do evento, medindo 02 (dois) 

metros de largura e 02 (dois) metros de profundidade, contendo balcão de apoio e 

cadeiras, e comprometer-se-á a efetuar o investimento do valor de acordo com o 

Patrocínio escolhido (consulte a tabela de patrocínios), dividido da seguinte forma:  

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Patrocínio Contratado: ___________________________________________________ 

 

Condições de pagamento patrocínios: 

O pagamento deve ser feito em até 5x sendo a primeira parcela na assinatura do contrato 

e a última no máximo até o dia 05 de outubro. 

Quanto antes o contrato assinado melhor a forma de parcelamento, pois você distribui 

uma parcela por mês até o mês do evento que será outubro. 

Em caso de inadimplemento ou de rescisão unilateral, por parte da empresa investidora, 

esta deverá arcar com multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor contratual, 

sujeitando-se, ainda, a perder os benefícios a que faria jus. 

 

Os dados bancários da instituição organizadora para pagamento da taxa são os: 

Banco: ITAÚ 

Agência: 0742 

Conta Poupança: 11500-9/500 

CPF: 018.776.796-31 

Nome: Kristina Shtennikova 

 



 

 

Em nenhuma hipótese haverá devolução dos valores eventualmente já pagos.  

 

Fica eleito o foro da comarca de São Paulo – SP para dirimir eventuais litígios advindos 

do presente contrato. 

Por estarem assim justos e contratados, firmam, na presença de duas testemunhas, o 

presente instrumento, em duas vias de igual teor.  

 

São Paulo, _____ de ____________________ de 2019. 

  

  

Patrocinador (a) _____________________________________ 

Assinatura _________________________________________ 

  

Patrocinada ________________________________________ 

Assinatura _________________________________________ 

  

Testemunha ________________________________________ 

Assinatura _________________________________________ 


