
 

  

São Paulo, 20 de outubro de 2017. 
 

ANEX0 I DA NOTA OFICIAL 19/2017 
 
 

Ao 
Presidente da LBF 
Sr. Ricardo Molina 

 
 

Solicitação de Pré-Inscrição Liga de Basquete Feminino 
LBF CAIXA Temporada 2018 
IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE 

 
NOME FANTASIA:  
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
 

A EPD acima identificada, vem mui respeitosamente requerer, que seja acolhida e analisada a 

sua proposta de pré-inscrição para a LBF CAIXA – Temporada 2018. 

 

Junta a presente: uma cópia autêntica do cartão do CNPJ, uma cópia autêntica do Estatuto 

Social registrado e atualizado até as normas legais editadas em 2015 e cópia autêntica da ata 

de eleição da diretoria no presente mandato. Junta também: declaração da capacidade 

financeira da equipe e nome dos patrocinadores com CNPJ. 

 

Declara reconhecer que a participação da equipe estará condicionada a avaliação e posterior 

autorização da Liga de Basquete Feminino para seu registro, que levará em consideração a 

estrutura legal e física apresentada para a competição. 

 

Declaramos, para os devidos fins de inscrição na LBF CAIXA 2018, que respeitamos a 

condicionalidade da análise técnica bem como acatamos e respeitamos o Regulamento da 

Competição e as demais determinações publicadas em Notas Oficiais, assim como as seguintes 

condições: 

 



 

  

I. Participar da temporada 2018 da Liga de Basquete Feminino conforme tabela oficial 

divulgada pela LBF. 

II. Respeitar os Contratos de patrocínio aprovados pela LBF conforme previsto em seu 

Estatuto. 

III. A EPD aqui representada, autoriza a Liga de Basquete Feminino (LBF) a utilizar a 

logomarca ou mascote em todas as atividades institucionais e promocionais bem como 

a imagem coletiva de seus atletas. 

IV. A EPD aqui representada cumprirá com todas as determinações solicitadas pela Liga de 

Basquete Feminino, desde a data presente neste documento até o fim da temporada. 

a. Fazem parte da temporada todos os eventos e programações agendados a 

partir desta solicitação até os eventos e encontros realizados após a partida 

final, que ainda pertençam a temporada 2018. 

V. Os ginásios indicados pelas equipes deverão estar submetidos ao regulamento e demais 

dispositivos de informação legal da LBF e serão vistoriados pelo Departamento Técnico 

da LBF para autorizar a condição de jogo. 

VI. Autorizar a LBF a proceder contratos e/ou convênios, com ou sem remuneração, para a 

exibição, por qualquer meio ou processo, das imagens dos espetáculos esportivos em 

que tomar parte. 

 

Assumimos também o compromisso de observar o seguinte cronograma:  

1. 30/10/2017 Prazo final para a EPD enviar a Ficha de Manifestação de Pré-inscrição original 

devidamente preenchida à Liga de Basquete Feminino. 

2. Novembro/2017 Realização das vistorias nos ginásios dos clubes e publicação da tabela de 

jogos e do regulamento da competição. 

3. Dezembro/2017 Evento de Lançamento do LBF CAIXA 2018. 

4. Janeiro/2018 a Junho/2018 Período de disputa da competição. 

 

 

 

 

 



 

  

Nos comprometemos ainda, com a aceitação das contrapartidas abaixo identificadas: 

 

LBF OFERECE   OBRIGAÇÃO EPD 
X 

SUBSIDIOS   CONTRAPARTIDAS 

1 
Taxa de arbitragem (fase 
classificatória) 

  1 

100% transmissões web 

  
Fotógrafo em todos os jogos como mandante 

2 
Logística arbitragem (fase 
classificatória) 

  
2 

Mascote 

  
  

Projeto Social 
  

3 Apoio Logístico (R$ 20.000,00) 
 

3 
Entrega da transmissão web na plataforma 
exclusiva LBF  

4 Clipagem + MIdiaday 
  

4 5 camisas oficiais autografadas 

    

 

 

Local e data: 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura do Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXO II DA NOTA OFICIAL 19/2017 

Diretório das Equipes: Para preenchimento pela EPD 

Nome Fantasia da Equipe: 

Razão Social:   

Endereço Completo:   

CNPJ:   IE   

E-mail:   IM   

Telefone:   Fax   

Site Oficial:  Facebook:  
Twitter:  Instagran:  
Presidente   E-mail   

Telefone   Celular   

Diretor   E-mail   

Telefone   Celular   

Supervisor   E-mail   

Telefone   Celular   

Resp. Marketing   E-mail   

Telefone   Celular   

Assessoria de Imprensa   E-mail   

Telefone   Celular   

 
Ginásio 01   Capacidade   

Endereço   Proprietário   

Telefone do ginásio   Fax   

Responsável   E-mail   

Telefone do responsável   Celular   

Ginásio 02   Capacidade   

Endereço   Proprietário   

Telefone do ginásio   Fax   

Responsável   E-mail   

Telefone do responsável  Celular  

Projeto Social  

Responsável  E-mail  

Telefone  Celular  

MASCOTE   

Estamos cientes que a inscrição de um Projeto Social é Contrapartida Social do contrato Caixa, sendo 
obrigatória essa ativação para a participação na edição LBF CAIXA 2018. A LBF criará o “Prêmio Basquete 
Social Feminino CAIXA”, o qual envolverá todas as equipes da LBF que deverão inscrever um projeto ou 
ação social pontual que tenha realizado nos últimos 12 meses de cunho social, com direito a troféu e 
certificado para a equipe vencedora. 
 
 

_______________________________________________________ 

Assinatura do Presidente 



 

  

ANEXO III DA NOTA OFICIAL 19/2017 
 

COMISSÃO TÉCNICA 

FUNÇÃO NOME RG CREF 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Atletas já contratados e inscritos na Federação Local.  
(Esta informação será checada posteriormente pela LBF) 
 

Quant. Nome (Mínimo de 10 atletas) Apelido 
Data 
Nasc. 

Posição Última equipe 
Nº Reg. Fed. 

Local 
Nº Reg. CBB 

1   
     

2   
     

3   
     

4   
     

5   
     

6   
     

7   
     

8   
     

9   
     

10   
     

11   
     

12   
     

13   
     

14   
     

 

 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura do Presidente 


