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2021 - TERMO DE CONDIÇÕES 

ESPECÍFICAS MENOR DE 18 ANOS  
 

 
ASSOCIAÇÃO GOIANA DE JET E MOTO, pessoa jurídica de direito privado, 

regularmente inscrita no CNPJ: 02.848.967/0001-53 Goiânia-Goiás, doravante 

nomeada CONTRATADA; e 

nome_______________________________________________________, 
RG_____________________, CPF___________________, profissão________________, 

estado civil _______________, domicílio______________________________________,  

grau de parentesco_______________________, RESPONSÁVEL LEGAL  

nome_piloto______________________________________, portador do 
RG_____________________, CPF______________________, doravante simplesmente 

nomeado  CONTRATANTE; 
Considerações: 

a) CONTRATADA e CONTRATANTE, quando mencionados em conjunto serão 

oportunamente denominados “PARTES”; 

 

b) O Campeonato ora denominado GOIÁS SUPERBIKE quando citado no corpo do 

contrato será denominado “EVENTO”. 

Ante o exposto nos CONSIDERANDOS acima, as PARTES, resolvem, de comum acordo, 

firmar o presente acordo e ratificar todos os seus termos, condições e cláusulas a seguir 
articuladas. 

 
1.  Das condições de participação no EVENTO. 

 
1.1 Índice de habilitação 

 
1.1.1 A CONTRATANTE pode inscrever um ou mais pilotos nas corridas 

do EVENTO; 
 

1.1.2 A inscrição não é garantia de liberação para alinhamento colocação 
no Grid de largada; 

 
1.1.3 Das condições para alinhamento colocação no Grid de largada: 

I– Os pilotos deverão alcançar índice mínimo de classificação, 

indicado no regulamento desportivo publicado no site oficial ou no 

regulamento particular da prova, que será disponibilizado na 

secretária de prova.  

1.1.4 Os pilotos, devidamente inscritos, receberão indicação do índice 

mínimo de classificação na data do evento. 

1.1.5 A reprovação da condição à Clausula 1.1.3 ensejará em 

impossibilidade de alinhamento no Grid de largada. 

1.1.6 A CONTRATADA poderá alterar o índice mínimo de qualificação se 

julgar necessário. 

 

1.1.6.1 Havendo ocorrência do disposto a Clausula 1.1.6, todos os 

pilotos deverão ser comunicados imediatamente. 
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1.2 Patrocínio 
 

1.2.1 Para o EVENTO serão utilizados, obrigatoriamente, os pneus da marca 

PIRELLI, vendidos em cada etapa, pelo representante do fabricante, diretamente 

para a CONTRATANTE. 

 
1.3Da utilização do espaço disponibilizado 

 
1.3.1 O Box será entregue com cadeado, chave ou qualquer tipo de tranca. 

Ficando esses cuidados por conta da CONTRATANTE.  
 

1.3.2 A CONTRATANTE se responsabiliza pela ocupação e fruição do Box, 
nos termos da legislação aplicável. 

 
1.3.2 Eventual (ais) dano(s), furto(s) e/ou roubo(s) de qualquer item do 

Box será de responsabilidade da CONTRATANTE nos termos da Clausula 
1.3.2. 

 

1.3.3 Nenhum item do Box poderá ser retirado ou sofrer qualquer alteração 
em caráter perene. 

 
1.3.4Caberá à CONTRATANTE fiscalizar a limpeza do espaço 

disponibilizado. 
 O Box deverá ser devolvido desembaraçado de coisas e pessoas até as 20 

(vinte) horas do domingo data do EVENTO. 

 

1.3.5 No ato de devolução do espaço disponibilizado, o Box deverá estar nas 

mesmas condições em que foi entregue pela CONTRATADA ao CONTRATANTE. 
Esta documentação terá validade para toda a temporada do Campeonato Goiás 

Superbike realizado no autódromo Internacional de Goiânia, referente ao ano de 
2021. 

 
 

Eu_________________________________________________, RG________________, 

declaro ser o RESPONSÁVEL LEGAL DO  (nome do 

piloto)____________________________________________, devidamente inscrito, 
aceito plenamente os termos supracitados e me responsabilizo conforme descrito.  

 
(Cidade)____________________________________________2021. 

 
 

 

(Por seu Responsavel legal) 
 

 

  


