
 
 
 

 

 
 

COTAS DE PATROCÍNIO 
 

 
A empresa_______________________________________________________, 

inscrita no CNPJ n.º ___________________________, (“EMPRESA”) adere ao 

Patrocínio no 1º Workshop do CENTRO - OESTE em Sistemas Fotovoltaicos 

junto ao Instituto de Perícia e Educação Gerencial - INPEG para o evento, que 

acontecerá no dia 07 de Dezembro de 2018, na cidade de Goiânia -GO , declarando 

que: 

 

a) Conhece as Cotas de Patrocínio oferecidas, bem como as contrapartidas e 

as respectivas contribuições financeiras no WORKSHOP, necessárias para 

participação deste Workshop; 

 

b) Concorda com o Plano de Marketing, elaborado pelo INPEG - Instituto de 

Perícia em colaboração com as empresas, para a promoção do WORKSHOP; 

 

c) Cede, de maneira não exclusiva, o uso de sua imagem e logomarca para 

utilização no âmbito do WORKSHOP, pelo prazo em que ele perdurar, 

conforme proporção da cota adquirida, nos termos do Plano de Marketing;  

 

d) Respeitará o cronograma de execução do WORKSHOP; 

 

e) Este Termo não cria ou estabelece vínculo empregatício do INPEG - Instituto 

de Perícias com relação ao pessoal que a EMPRESA vier a utilizar, direta ou 

indiretamente, na execução do objeto deste Termo, correndo por conta 

exclusiva da EMPRESA, única responsável como empregadora ou  



 
 
 

 

 
 

 
f) contratante, e dos seus sócios/diretores solidariamente, todas as despesas 

com esse pessoal, inclusive encargos decorrentes da legislação vigente, 

brasileira ou estrangeira, seja trabalhista, previdenciária, securitária, autoral 

ou qualquer outra; 

g) O  INPEG - Instituto de Perícias está isento de qualquer responsabilidade 

por eventuais extravios, desaparecimentos, furtos, roubos ou danos, de 

qualquer espécie e causa, ocasionados à EMPRESA e/ou terceiros, no âmbito 

do WORKSHOP, bem como não se responsabiliza por eventuais 

impedimentos impostos à EMPRESA pelas autoridades locais, o que deverá 

ser suportado única e exclusivamente pela EMPRESA por sua conta e risco; 

 

h) Cada uma das partes e empresas participantes do WORKSHOP são 

independentes, não sendo criada nenhuma outra relação entre elas que não 

esteja descrita neste Termo, como corporação, associação e contrato de 

risco, dentre outras, nem qualquer responsabilidade de uma parte em relação 

às obrigações da outra; 

 

i) Nenhuma das condições deste Termo deve ser entendida como meio para 

constituir uma sociedade, “joint venture”, relação de parceria ou de 

representação comercial entre as partes, sendo cada uma única, integral e 

exclusivamente responsável por seus atos e obrigações; 

 

j) A tolerância, por qualquer das partes, quanto ao não cumprimento das 

condições aqui estipuladas, deverá ser entendida como mera liberalidade, não 

podendo ser invocada como novação contratual ou renúncia de direitos, que  

 



 
 
 

 

 
 

poderão ser exercidos pela parte que se sentir prejudicada, a qualquer 

tempo; 

 

a) O(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s) possui(em) plenos poderes 

de representação, assumindo, para todos os fins legais, quaisquer 

responsabilidades decorrentes da assinatura deste Termo de Adesão. 

 

COTAS DE PATROCÍNIO 

 

(       )   Bronze: R$ 1.000,00 (mil reais) 

(       )   Prata:  R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

(       )   Ouro: R$ 3.000,00 (três mil reais) 

(       )   Diamante: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

 

 

OBS : Após baixar, ler e concordar, assinar com este TERMO,  escancear e enviar por 

email para: financeiro@institutoinpeg.com   

 

 

____________________, _____ de ___________________ de 20____ 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Nome do Representante Legal da EMPRESA e assinatura 

mailto:financeiro@institutoinpeg.com

