
CONSELHO DELIBERATIVO

RESOLUÇÃO 04/97

"CONTRATOS DE PATROCÍNIO ESPORTIVO
Autoriza a Diretoria,  nos termos do inciso XIX do Art.  76 do  
Estatuto Social, a celebrar contrato de patrocínio com inserção de  
publicidade nos uniformes das equipes de Voleibol com a empresa  
Mappin  Lojas  de  Departamento  S/A.  para  tanto  rescindindo  
contrato  da  mesma  natureza,  firmado  com  a  Associação  de  
Médicos de São Paulo - Blue Life..”

Processo CD-02/97.

O CONSELHO DELIBERATIVO do ESPORTE CLUBE PINHEIROS, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Estatuto Social,

resolve:

1 APROVAR a  retirada  de  proposta  do  Conselheiro  Paulo  Roberto  Chaves  de  Lara, 
estabelecendo condições adicionais às constantes na carta de intenção firmada entre o 
Clube e a empresa Mappin Loja de Departamento S/A;

2 APROVAR o pedido da Diretoria nos termos do inciso XIX do Art. 76 do Estatuto Social, de 
autorização para celebrar Contrato de Patrocínio com inserção de publicidade nos uniformes 
das equipes de Voleibol,  conforme Carta de Intenção assinada pelas partes, documento que 
deverá conter os seguintes termos fundamentais:

2.1 Patrocinador: Mappin Loja de Departamento S/A
2.2 Patrocinado: Equipes femininas de Voleibol do Esporte Clube Pinheiros
2.3 Prazo: 3 (três) anos com possibilidade de renovação por igual período
2.4 Valor: R$900.000,00 (novecentos mil reais) por ano
2.5 Condições: 12 (doze) parcelas mensais de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais)
2.6 Reajuste: Anual pelo IGPM (FGV)
2.7 Restrição: Liberação do contrato atual de patrocínio (Blue Life)
2.8 Cláusula Penal: Será discutida entre as partes. A praxe dos contratos de patrocínio 

do Clube é de 2 (duas) parcelas mensais, mais perdas e danos, se 
for o caso, em razão de rescisão contratual.

2.9 A celebração desde novo contrato ficará sujeita à eliminação de perdas e danos ao 
Clube por rescisão do atual contrato com a Associação de Médicos de São Paulo - 
Blue Life, estabelecendo-se como limite máximo de indenização a multa prevista de 
2 (duas)  parcelas  mensais,  com possibilidade de redução proporcional  ao tempo 
remanescente.

426ª Reunião Extraordinária
Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 1997.

PAULO CESAR DE ARRUDA CASTANHO JOSÉ EDMUR VIANNA COUTINHO
Primeiro Secretário Presidente
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