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CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO E PARCERIA EMPRESARIAL 
 

- “SISTEMA BBOM” - 
 

- Modalidade / Rastreadores, Monitoramento e Rastreamento - 
 
Pelo presente instrumento, 
 

NOME: 

 

CPF/MF  PIS: (se houver) 

  

 

Número do RG 

 

UF  Órgão Expedidor Data da Expedição  

 
ENDEREÇO: (rua, avenida, complemento e nº) 

 
 

 

Bairro Município UF CEP 

    

 

Telefone Celular Fax 

(         ) (         )  

 
E-mail SKYPE 

  

doravante simplesmente denominado “ASSOCIADO”; e 
 
EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTAÇÃO E EXPOSTAÇÃO LTDA., 
sociedade empresária limitada regularmente constituída, com sede na Rua Voluntário João dos 
Santos nº 1663 – Vila Teller CEP: 13.330-230 - no Município de Indaiatuba, Estado de São Paulo, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.029.712/0001-04, neste ato representada por seu representante 
legal, doravante simplesmente denominada “BBOM”; 
 
Considerando que: 
 

(i) o ASSOCIADO foi apresentado ao “Sistema BBOM”, por declaração própria 
assinada digitalmente, pela qual o mesmo manifestou interesse em submeter sua filiação e 
associação à BBOM, e tendo declarado sua livre convicção e vontade de ser admitido como 
um Associado BBOM; 
 
(ii)  a BBOM é uma empresa brasileira que atua no ramo comercial de vendas diretas, 
que dentre outros produtos e serviços, também possui rastreadores e serviços de 
monitoramento e rastreamento, para clientes em geral, assim como busca no mercado 
parcerias estratégicas para a locação e alocação dos referidos aparelhos rastreadores, 
sempre da melhor forma e quantidade possíveis, por meio de Contratos de Prestação de 
Serviços de médio e/ou longo prazo; 
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(iii)  a BBOM é uma divisão do Grupo Embrasystem, criado em 2008, que hoje detêm as 
marcas Unepxmil (criada em janeiro de 1996 com o foco inicial na prestação de serviços de 
assistência veicular) e BBOM, sendo que o grupo conta com sede administrativa em 
Indaiatuba/SP e escritórios em Alphaville/SP, São Paulo/SP, local que também se localiza a 
central de monitoramento dos rastreadores; 
 
(iv)  a BBOM trabalha ativamente o seu estoque e a qualidade dos produtos e artigos 
comercializados, oferecendo, ao mercado, nichos diferenciados de produtos e soluções, 
sendo que sempre e necessariamente os produtos da BBOM são devidamente 
homologadas pela ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações (e também por outras 
entidades reguladoras e/ou órgãos e entidades públicos), e devidamente regularizados, 
possuindo tecnologia e reconhecimento de sua aplicação; 
 
(v)  a BBOM identificou, no mercado de rastreadores, a oportunidade de trabalhar o 
aparelho rastreador de forma diferenciada e em larga escala, considerando a alocação para 
clientes corporativos, que demandam acompanhamento de frotas, mas que por outro lado 
demandam rápida manutenção, sendo que estes aparelhos, em função dos impactos que 
sabidamente sofrem, estão susceptíveis a avarias, exigindo grande número de trocas, 
levando a BBOM a criar um padrão de trabalho e oferta ao mercado de serviços de 
rastreamento, cobrados dos clientes, com a alocação e instalação do aparelho rastreador 
mediante do regime de comodato; 
 
(vi)  a BBOM, além da venda direta a seus Associados, também identificou como uma 
alternativa de negócio rentável e viável, tanto para a BBOM, quanto aos Associados em 
geral, a possibilidade de contratação por meio de Contrato de Prestação de Serviços de 
Monitoramento e Rastreamento com clientes já prospectados ou em fase de prospecção 
pela BBOM, ou para oferta a parceiros da BBOM, e a assinatura conjunta de um Contrato 
de Comodato para a colocação de aparelhos rastreadores para fomentar os serviços de 
monitoramento e rastreamento, sendo os primeiros contratos onerosos e por prazo 
determinado e os segundos, nos termos da legislação civil vigente, gratuitos; 
 
(vii)  a BBOM desenvolveu um sistema para o monitoramento eletrônico simples e eficaz 
dos rastreadores, bem como a fácil extração de relatórios, associada a uma grande 
expertise e know-how de venda direta e outras ferramentas de marketing, por meio de 
distribuidores e rede de colaboradores, podendo ou não fazer uso de uma plataforma 
eletrônica – e-commerce - de vendas e distribuição, para todo o território compreendido 
pelo espaço geográfico da República Federativa do Brasil (Território); 
 
(viii) o ASSOCIADO está ciente e concorda que a sua permanência no “Sistema 
BBOM” depende da sua integral e completa observância aos padrões, regras e normas do 
“Sistema BBOM”, bem como o ASSOCIADO está ciente e entende que qualquer restrição 
eventualmente existente no presente contrato é plenamente razoável e necessária para a 
manutenção da uniformidade e do padrão de qualidade do “Sistema BBOM”; 
 
(ix)  excetuadas as remunerações expressamente fixadas neste instrumento particular de 
contrato, cujas formas e condições são garantidas, a BBOM não deu ou dá qualquer 
garantia ao ASSOCIADO, e este reconhece que não recebeu ou baseou-se em qualquer 
garantia de rendimento, receita, faturamento ou remuneração, expressa ou implícita, para 
decidir ingressar no “Sistema BBOM”, no que se refere a receitas, estimativas, lucros ou 
sucesso da associação e do empreendimento e parceria contemplada neste contrato; 
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(x)  o ASSOCIADO está ciente de sua escolha pelo “Sistema BBOM”, o fazendo de 
livre e espontânea vontade, concordando desde já de participar de eventuais reuniões e 
palestras de demonstração de produtos do “Sistema BBOM”, quando poderão ser 
tratados assuntos relacionados a determinadas novas proposta de produtos ou novas 
versões de produtos ou ofertas de serviços do “Sistema BBOM”, ou ainda sobre preço e 
condições de serviços, aprovação de planejamentos de equipes, dentre outros temas 
relevantes e de interesse dos participantes e associados do “Sistema BBOM”; 
 
(xi)  a gestão dos Contratos de Prestação de Serviços de Monitoramento e Rastreamento 
e dos Contratos de Comodato indicados acima é feita unicamente pela BBOM, 
independentemente da escolha de participação associativa do ASSOCIADO, não cabendo 
ao ASSOCIADO qualquer ingerência, direito de vistas ou direito de opinar, ou até mesmo 
qualquer direito de fiscalização, posto que não existe vinculo ou vinculação jurídica entre o 
ASSOCIADO e as partes contratantes daqueles contratos (ou ainda, relação de investimento 
nos aparelhos rastreadores) e que os riscos do negócio são inerentes da própria atividade 
empresarial, e portanto, são todos atribuídos à proprietária e titular dos aparelhos 
rastreadores, ou seja, a BBOM, não obstante cláusula de sigilo própria da atividade 
daqueles contratos por conta da atividade de monitoramento envolvida; 
 
(xii)  caso o ASSOCIADO deseje adquirir rastreadores adicionais e iniciar distribuição 
própria, desde já, a BBOM lhe adverte que o sucesso de todo empreendimento dependerá, 
em grande parte, do trabalho direto e dedicado, do ASSOCIADO; 
 
(xiii)  a BBOM tem reconhecida atuação no mercado, sendo inclusive de conhecimento 
prévio e sem ressalvas do ASSOCIADO que a BBOM já atuava no mesmo segmento de 
mercado que o ASSOCIADO antes mesmo de quaisquer tratativas iniciais, negociais 
prévias e/ou entendimentos havidos para a formalização do presente instrumento 
particular, ou de quaisquer eventuais documentos que tenham sido anteriormente 
firmados, o que notadamente não implicará em qualquer prática de concorrência desleal a 
continuidade destas atividades de gestão única por parte da BBOM dos Contratos de 
Prestação de Serviços de Monitoramento e Rastreamento e dos Contratos de Comodato; 
 
(xiv)  o ASSOCIADO procurou a BBOM para valer de seus serviços, know-how, 
expertise, conhecimentos e estrutura de venda, distribuição e alocação dos aparelhos 
rastreadores e dos serviços de rastreamento e monitoramento, mediante a instituição de 
associação e parceria empresarial entre as partes; 
 
(xv)  o ASSOCIADO teve aprovada sua solicitação para, por sua conta e risco, ingressar 
no “Sistema BBOM”, de acordo com os padrões estabelecidos pela BBOM, estando 
ciente de que a essência de toda e qualquer licença ou modelo de negócio ou oportunidade 
apresentada pela BBOM, repousa no estrito cumprimento, pelo ASSOCIADO, das 
diretrizes, políticas e padrões do “Sistema BBOM”; 
 
(xvi) as partes estão convencidas de que o alcance dos objetivos comuns, definidos pelas 
mesmas, requer uma relação instituída, equilibrada e eficaz, que estabeleça normas 
efetivas e que garanta a segurança jurídica e de previsibilidade no desenvolvimento das 
atividades contratadas, a fim de promover a transformação produtiva empresarial, 
lastreada na boa-fé e equidade, em benefício mútuo; 
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(xvii) a ASSOCIADO declara que detém suporte econômico suficiente para satisfazer 
todas as suas obrigações para com o Poder Público e também para com seus 
colaboradores, empregados e parceiros, especialmente no tocante às suas obrigações 
fiscais, previdenciárias e trabalhistas, e declara, ainda, que possui idoneidade e probidade 
financeira necessárias para a operacionalização da presente contratação, sendo tal 
declaração e estado empresarial imprescindível para a formalização do presente Contrato 
de Associação e Parceria Empresarial; 
 
(xviii)  cada uma das partes desenvolveu e possui determinadas informações 
valiosas, confidenciais e de direito exclusivo com relação a suas operações financeiras e 
comerciais (“Informações Confidenciais”), que podem ser reveladas à outra parte bem 
como aos seus respectivos colaboradores, durante a negociação; 
 
(xix)  as partes concordam, ainda, que pode não ser possível a determinação de 
quantidade de dados e/ou informações transmitidas em razão do presente acordo, por uma 
parte à outra, ainda que grande parte das Informações Confidenciais que tenham sido 
trocadas possam ter sido expressamente marcadas como tais. Sendo assim, as estipulações 
e obrigações constantes do presente instrumento serão aplicadas a toda e qualquer 
informação que seja revelada entre as Partes; 
 
(xx)  para fins do presente instrumento e para todo o relacionamento do ASSOCIADO 
perante o “Sistema BBOM”, bem como para o acesso a ferramentas, relacionamento 
entre partes, consultas, trocas de informações, solicitações, e tantas outras opções que 
estejam disponíveis e/ou venham a ser disponibilizadas pela BBOM, tudo se dará através 
de acesso direto e exclusivo do ASSOCIADO por meio do portal BBOM 
(www.bbom.com.br), com a utilização do login e senha do ASSOCIADO; 

 
com fundamento no artigo 170 da Constituição Federal e nos artigos 421, 422 e 425 do Código 
Civil, e o item III do Enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho, resolvem as partes celebrar 
o presente Contrato de Associação e Parceria Empresarial (“Contrato”), de natureza 
estritamente civil e empresarial, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições: 
 

DEFINIÇÕES E INTERPRETAÇÃO 
 

a)  Os termos e expressões empregados ao longo deste Contrato com iniciais em letra 
maiúscula encontram-se listados e definidos no “Anexo A”. 
 
b)  A interpretação dos outros termos e expressões utilizados ao longo deste Contrato deverá 
ser feita de acordo com as regras estabelecidas no “Anexo B”, a menos que o contexto 
claramente indique que tal interpretação deverá ser feita de outra forma. 
 
Os referidos anexos poderão ser alterados pela BBOM a qualquer momento, sem a necessidade 
de aviso prévio ou prévia anuência do ASSOCIADO. 

 
OBJETO 

 
1.  Constitui objeto do presente Contrato de Associação e Parceria Empresarial, em caráter não 
exclusivo, com atuação em absoluto estado de autonomia e sem qualquer subordinação laboral 
entre as partes (sem qualquer imposição de rotinas, metas, regularidade ou hierarquia), o 
comprometimento da BBOM de disponibilização ao ASSOCIADO de acesso ao “Sistema 

http://www.bbom.com.br/
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BBOM”, permitindo ao ASSOCIADO a adesão a 01 (um) pacote de benefícios, conforme as 
opções disponíveis no Regulamento Geral BBOM (instrumento autônomo e independente, mas que 
ora integra este como Anexo D), que incluirá ao menos a aquisição de 01 (um) aparelho 
rastreador, cujo manual e especificações encontram-se no “Anexo C”. 
 

1.1. A BBOM fornecerá ao ASSOCIADO informações e serviços, com vistas a contribuir 
para o desenvolvimento do “Sistema BBOM”, bem como fornecerá acesso ao portal 
BBOM, de titularidade da BBOM, para que o ASSOCIADO possa  ter acesso remoto ao 
seu fluxo e desenvolvimento dentro do “Sistema BBOM”. 
 
1.2. A BBOM promoverá, em seu estabelecimento, em sua unidade de negócio e nas 
suas instalações, os investimentos satisfatórios para a consecução dos objetivos da 
presente parceria e necessários para a otimização do “Sistema BBOM” e, também, para a 
distribuição e busca pela melhor alocação junto ao mercado, empresas clientes, 
prospectadas ou em prospecção, dos aparelhos rastreadores por meio de Contrato de 
Prestação de Serviços de Monitoramento e Rastreamento, firmando, juntamente, um 
Contrato de Comodato para a colocação de aparelhos rastreadores, sendo os primeiros 
contratos onerosos e por prazo determinado e os segundos, nos termos da legislação civil 
vigente, gratuitos. 
 
1.3.  Em função do comprometimento do ASSOCIADO ao “Sistema BBOM” no tocante 
ao acesso ao portal BBOM e a adesão a determinado pacote de benefícios, conforme as 
opções disponíveis no Regulamento Geral BBOM, nos termos da cláusula 4ª abaixo, o 
ASSOCIADO terá direito de receber uma bonificação aplicada sobre os valores recebidos 
pela BBOM decorrente de Contratos de Prestação de Serviços de Monitoramento e 
Rastreamento firmados com seus clientes, ou de clientes da BBOM, sempre que tenham 
existido aparelhos rastreadores comodatados. 
 
1.4.  Cada Parte outorgará à outra tratamento satisfatório e equilibrado, visando a 
satisfação do presente acordo e parceria, devendo o ASSOCIADO evitar e adotar todas as 
medidas cabíveis para proteger a BBOM de medidas injustificadas ou discriminatórias 
decorrentes de ações e/ou litígios oriundos de vendas de produtos e artigos realizados pelo 
ASSOCIADO, devendo ainda o ASSOCIADO assegurar que o exercício dos direitos da 
BBOM, aqui reconhecidos, não serão obstaculizados na prática. 
 
1.6.  As partes contratantes devem outorgar e assegurar , reciprocamente, em 
conformidade com a presente parceria empresarial, um tratamento em conformidade com 
boas práticas de governança, sempre de forma  justa e equitativa, visando a proteção e 
segurança jurídica do negócio, em conformidade com as normas e princípios do Direito, 
sempre de forma a não prejudicar a gestão, manutenção, uso, gozo ou disposição das 
atividades empresariais de cada parte individualmente considerada. 
 
1.7.  Desde já fica acertado o conhecimento e a aceitação por parte do ASSOCIADO, 
que o presente instrumento foi ofertado e negociado com a BBOM e firmado sem qualquer 
garantia de expectativas, crenças e previsões de eventos ou resultados futuros, ou de 
garantia de vendas e/ou de faturamento ou de promessa de faturamento com relação aos 
Contratos de Prestação de Serviços de Monitoramento e Rastreamento firmados com os 
clientes da BBOM, excetuadas, contudo, as remunerações expressamente fixadas neste 
instrumento particular de contrato. 
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1.8.  As partes tem conhecimento que, no curso das atividades empresariais, os fatores 
que podem afetar o desempenho de uma empresa e um empreendimento incluem, mas 
não estão limitados a: (i) aceitação pelo mercado dos produtos e serviços ofertados; (ii) 
volatilidade relacionada à economia e ao mercado altamente competitivo no qual o negócio 
se insere; (iii) alterações na legislação e tributação nacional e nas políticas governamentais 
relacionadas ao mercado no qual o negócio se insere ou os produtos são vendidos; (iv) 
crescimento da competição, com novos participantes no mercado brasileiro; (v) habilidade 
do empresário em manter um processo contínuo de trabalho e de atuação competitiva; 
(vi) habilidade do empresário em atrair novos clientes. 
 
1.9.  A eventual compra direta de produtos e serviços, por clientes do ASSOCIADO, 
advindos dos esforços exclusivos de venda do mesmo (e que não terão qualquer 
interferência, intermediação ou participação direta da BBOM) será feita da melhor forma 
possível, caso este tenha optado por adquirir mais produtos e efetuar vendas diretas e/ou 
distribuição por conta própria de produtos e/ou serviços, devendo as partes considerar os 
impactos fiscais, tributários, de logística, bem como de produção, entrega e de habilitação 
dos rastreadores, devendo ainda o ASSOCIADO emitir o documento fiscal hábil para o 
devido trâmite das mercadorias e recebimento dos valores e remunerações. 
 
1.10.  A parceria será feita por meio e com a utilização de profissionais especializados do 
ASSOCIADO, mediante o emprego de técnicas próprias e de sistemas gerenciais e 
capacidade técnica e administrativa e com o desenvolvimento e constante aprimoramento 
do portal de titularidade da BBOM. 
 
1.11.  O ASSOCIADO obriga-se a executar suas atividades e serviços com zelo, 
competência, profissionalismo e eficiência, devendo executar os serviços de 
desenvolvimento, aprimoramento, integração e conhecimento do portal BBOM 
adequadamente, considerando o tempo, o local e a complexidade da programação 
acordada entre as partes, de forma a atender às necessidades, finalidades e ao objeto do 
presente instrumento, sob pena de rescisão contratual. 
 
1.12.  O ASSOCIADO é inteiramente responsável pelas informações fornecidas à BBOM, 
referentes à sua qualificação de pessoa física, até mesmo em relação a eventuais 
impedimentos legais não informados para a assinatura deste contrato. 
 

CONDIÇÕES ASSOCIATIVAS 
 
2.  Constitui condição essencial para associação e manutenção do status de ASSOCIADO a 
aceitação e prévia assinatura digital do Termo de Associação e Compromisso BBOM, com a adesão 
aos termos da Política de Associação BBOM e ao Regulamento Geral BBOM, bem como, após a 
assinatura deste, a escolha e adesão a 01 (um) pacote de benefícios, conforme as opções 
disponíveis e previstas no Regulamento Geral BBOM, acompanhada do pagamento integral 
respectiva da Taxa Associativa. 
 

2.1.  O não cumprimento de alguma das condições acima enseja o não aperfeiçoamento 
do presente contrato, o qual não surtirá efeitos nem outorgará à parte contratante o status 
de ASSOCIADO perante o “Sistema BBOM”, não podendo usufruir de quaisquer 
benefícios e/ou prerrogativas de ASSOCIADO. 

 
PRAZO 
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3. O presente Contrato é firmado entre as partes pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da 
data de assinatura deste, encerrando-se de pleno direito nesta data, exceto no tocante às 
obrigações de propriedade intelectual, de sigilo e confidencialidade, que sobreviverão ao término 
do contrato, podendo, contudo, o Contrato ser renovado e prorrogado por igual e sucessivo 
período, mediante mútuo acordo escrito das partes, como nova escolha e adesão a um 01 (um) 
pacote de benefícios, conforme as opções disponíveis e previstas no Regulamento Geral BBOM 
vigente à época da renovação. 
 

REMUNERAÇÃO 
 
4. Fica estabelecido entre as partes que a presente parceria deverá primeiramente remunerar 
os custos de aquisição do primeiro aparelho rastreador do ASSOCIADO refletindo o acesso do 
mesmo ao “Sistema BBOM”, adquiridos diretamente da BBOM. 
 

4.1.  Após esta operação, será possível identificar 02 (duas) alternativas, a saber: 
 
a) Bonificação sobre Vendas Diretas de Serviços: venda feita pelo ASSOCIADO ao seu 
cliente final, pelo prazo de 36 (trinta e seis meses), sendo que nesta hipótese, a BBOM 
será responsável pelo acondicionamento e envio do rastreador, devidamente acompanhado 
de uma nota fiscal de remessa para comodato, com valor destacado. 
 

a.1.)  o ASSOCIADO fará jus a recebimento, pelo prazo de vigência de 12 (doze) 
meses, do percentual de 10% (dez por cento) aplicado sobre o valor líquido dos 
serviços faturados ao cliente indicado, ou seja, das mensalidades pagas pelos 
clientes que tenham instalado os rastreadores, devendo ser emitido pelo 
ASSOCIADO o documento fiscal hábil para o recebimento da remuneração. 
 
a.2.) a BBOM desde já informa que o valor da mensalidade encontra-se previsto 
na tabela oficial vigente e disponível para consulta do ASSOCIADO e pode sofrer 
alterações pela BBOM de forma periódica mediante simples informe. 

 
b) Bonificação sobre os Pacotes Adquiridos: em função do fluxo financeiro gerado, e com a 
expansão do estoque da BBOM, sobre as vendas feitas pela BBOM ao seus clientes finais, 
mediante a assinatura de Contratos de Prestação de Serviços de Monitoramento e 
Rastreamento e de Contratos de Comodato, de mesmo prazo de 36 (trinta e seis meses), 
sendo que nesta hipótese, a BBOM será responsável pelo acondicionamento e envio do 
rastreador, devidamente acompanhado de uma nota fiscal de remessa para comodato, com 
valor destacado. 
 

b.1.)  o ASSOCIADO fará jus a recebimento, pelo prazo de vigência de 12 (doze) 
meses, do percentual de 50% (cinquenta por cento) aplicado sobre o valor líquido 
das mensalidades pagas pelos clientes que tenham adquirido e instalado os 
rastreadores e, neste caso, a BBOM enviará uma nota fiscal para a ASSOCIADO, 
para controle e pagamento. 
 
b.2.) a BBOM desde já informa que o valor da mensalidade encontra-se previsto 
na tabela oficial vigente e disponível para consulta do ASSOCIADO e pode sofrer 
alterações pela BBOM de forma periódica mediante simples informe. 
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b.3.)  em qualquer modalidade de plano disponível, após a aquisição o 
ASSOCIADO sempre recebera 01 (um) aparelho rastreador, independentemente do 
número de associados e do tempo de associações, podendo fazer aquisições diretas 
suplementares e/ou adicionais mediante pedidos à BBOM. 

 
4.2.  A base de cálculo, para fins de impostos será formada com base no total de todos e 
quaisquer créditos que tenham origem em operações indicadas nos subitens do item 4.1. 
supra, decorrentes do relacionamento entre BBOM e ASSOCIADO dentro do “Sistema 
BBOM”, descontados todos os impostos legalmente incidentes e exigidos pelo Poder 
Público (IR, PIS, COFINS, CSSL, IPI e ISS). 
 
4.3.  Em atendimento ao disposto nas normas tributário-fiscais, a parte emissora das 
notas fiscais/faturas deverá destacar neste documento a retenção dos impostos, taxas e 
contribuições aplicáveis, previstos na legislação tributária e previdenciária, considerando as 
respectivas alíquotas legalmente definidas, especialmente para pagamento do IRPJ, PIS, 
COFINS e CSLL. 
 
4.4. Todas as quantias devidas pelas partes, nos termos deste instrumento, sem prejuízo 
de outros valores eventualmente devidos, deverão ser pagas nas datas previstas. Em caso 
de inadimplemento, às quantias devidas serão acrescidas multa moratória de 10% (dez por 
cento) ao mês, e correção monetária, calculada com base no Índice Geral de Preços de 
Mercado – IGP-M, publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), além de juros de mora 
de 1% (um por cento) ao mês, honorários advocatícios fixados sobre o total do débito, se 
necessária a contratação de advogado para a cobrança da importância devida, sem prejuízo 
do direito da parte denunciar o este contrato. 

 
4.5.  No caso de extinção do Índice Geral de Preços de Mercado - IGP-M, publicado pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), as partes desde já estipulam que adotarão o novo índice 
que venha a substituí-lo, ou, não o havendo, qualquer outro índice que retrate a inflação 
ocorrida no período. 
 
4.6.  Todo e qualquer pagamento devido pelas partes não poderá ser efetuado através de 
cheques de terceiros ou qualquer outro título emitido por terceiros, sem a prévia, expressa 
e formal autorização da outra parte. 
 
4.7.  Os pagamentos efetuados através de cheques apenas serão considerados 
creditados após a sua regular e pacífica compensação. 

 
OBRIGAÇÕES 

 
5. Constituem obrigações do ASSOCIADO para a realização da presente parceria: 
 

a)  fornecer à BBOM as informações e os documentos necessários para o correto e 
estrito desenvolvimento da presente associação e parceria, especialmente todo e qualquer 
dado, informação, especificação, documento e/ou qualquer material que interfira e esteja 
relacionado à integração plataforma eletrônica integrada de vendas e distribuição. 
 
b)  observar, durante a prestação do serviço: (i) as normas federais, estaduais e 
municipais; (ii) as normas técnicas e de segurança aplicáveis; (iii) os preceitos de cunho 
ético-profissionais; (iv) as normas que disciplinam os direitos de propriedade intelectual, 
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de personalidade e de sigilo; (v) as normas e políticas de preservação ambiental; e (vi) as 
normas e políticas relacionadas à responsabilidade social das empresas e aos direitos 
sociais constitucionais e, em especial, as regras relativas à vedação ao trabalho forçado e 
ao trabalho infantil, sendo responsável pelas infrações a que der causa; 
 
c)  exibir, sempre que solicitadas pela BBOM, manter atualizadas e renovar, no curso 
do contrato, todas as eventuais licenças, autorizações e registros exigidos para o exercício 
das atividades que representam seus objetivos sociais e que integrem, em parte e/ou no 
todo, o objeto da presente contratação; 
 
d)  responsabilizar-se, bem como manter regular disponibilidade econômica suficiente 
para satisfazer suas obrigações para com o Poder Público e também para com seus 
colaboradores, empregados e parceiros, especialmente no tocante às suas obrigações 
fiscais, previdenciárias e trabalhistas; 
 
e)  responsabilizar-se pela manutenção de sua idoneidade e probidade financeira 
necessárias para a operacionalização da presente contratação; 
 
f)  obriga-se a manter o mais rigoroso sigilo de toda e qualquer informação que tiver 
acesso por força do presente contrato, enquanto em vigor e após o seu encerramento, não 
podendo, divulgá-las, revelá-las ou reproduzi-las a terceiros estranhos a esta contratação, 
exceto por força de atos do Poder Público, aceitando, também, que os materiais ou 
informações desenvolvidas em decorrência deste Contrato não poderão ser divulgados ou 
fornecidos a terceiros, salvo com expressa autorização da BBOM, considerando que o 
ASSOCIADO terá acesso a informações e documentos estratégicos da BBOM; 
 
g)  avaliar e buscar selecionar e contratar fornecedores e prestadores de serviços 
baseando-se em critérios estritamente legais e técnicos de qualidade perfil ético em suas 
práticas de gestão e de responsabilidade social e ambiental, recusando práticas de 
concorrência desleal, trabalho infantil, trabalho escravo, trabalho forçado ou compulsório, 
dentre outras práticas contrárias aos princípios e institutos legais vigentes no Brasil e no 
Mercosul. 
 
h)  cumprir o disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, que proíbe o trabalho 
de menores de 18 anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e de menores de 
16 anos em qualquer trabalho, exceto na condição de aprendizes, a partir de 14 anos, bem 
como cumprir o disposto no Código Penal Brasileiro, que proíbe o trabalho escravo ou 
análogo, sob pena de rescisão contratual. 

 
6. Constituem obrigações da BBOM para a realização da presente parceria: 
 

a) indicar profissionais para a execução das atividades de operacionalização da 
plataforma – de sua titularidade, nos termos deste Contrato; 
 
b)  observar, durante a prestação do serviço: (i) as normas federais, estaduais e 
municipais; (ii) as normas técnicas e de segurança aplicáveis; (iii) os preceitos de cunho 
ético-profissionais; (iv) as normas que disciplinam os direitos de propriedade intelectual, 
de personalidade e de sigilo; (v) as normas e políticas de preservação ambiental; e (vi) as 
normas e políticas relacionadas à responsabilidade social das empresas e aos direitos 
sociais constitucionais e, em especial, as regras relativas à vedação ao trabalho forçado e 
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ao trabalho infantil, sendo responsável pelas infrações a que der causa; 
 
c)  exibir, sempre que solicitadas pelo ASSOCIADO, manter atualizadas e renovar, no 
curso do contrato, as eventuais licenças, autorizações e registros exigidos para o exercício 
das atividades que representam seus objetivos sociais e que integrem, em parte e/ou no 
todo, o objeto da presente contratação; 
 
d)  responsabilizar-se, bem como manter regular disponibilidade econômica suficiente 
para satisfazer suas obrigações para com o Poder Público e também para com seus 
colaboradores, empregados e parceiros, especialmente no tocante às suas obrigações 
fiscais, previdenciárias e trabalhistas; 
 
e)  responsabilizar-se pela manutenção de sua idoneidade e probidade financeira 
necessárias para a operacionalização da presente contratação. 
 
f)  obriga-se a manter o mais rigoroso sigilo de toda e qualquer informação que tiver 
acesso por força do presente contrato, enquanto em vigor e após o seu encerramento, não 
podendo, divulgá-las, revelá-las ou reproduzi-las a terceiros estranhos a esta contratação, 
exceto por força de atos do Poder Público, aceitando, também, que os materiais ou 
informações desenvolvidas em decorrência deste Contrato não poderão ser divulgados ou 
fornecidos a terceiros, salvo com expressa autorização do ASSOCIADO, considerando que 
a BBOM terá acesso a informações e documentos estratégicos do ASSOCIADO. 

 
7.  O compromisso de manter o portal BBOM envolve o compromisso direto de atividades e 
esforços da BBOM, mas também diretamente o ASSOCIADO tem ciência, compreende e aceita 
que tal compromisso também depende de terceiros, considerando que esta garantia de 
desempenho envolve diversas hipóteses alheias à vontade e às possibilidades de atuação e 
interferência da BBOM.  

 
7.1.  Neste sentido, a BBOM tem condição técnica de oferecer e se propõe a manter um 
SLA (Service Level Agreement – acordo de nível de serviços ou garantia de desempenho) 
de manutenção do portal (que está vinculada a um servidor de banco de dados, por 95% 
(noventa e cinco por cento) do tempo, em cada mês civil, ressalvadas as seguintes 
hipóteses:  
 
a) falha na conexão (“link”) fornecida por empresa de telecomunicações que preste esse 
serviço, sem culpa da BBOM;  
 
b) falhas de programação do “site”, sem qualquer responsabilidade da BBOM, ou 
sobrecarga do servidor causada por programação não otimizada pelo provedor ou por 
empresa de telecomunicações; 
 
c) interrupções necessárias para ajustes técnicos ou manutenção, que preferencialmente 
serão informadas com antecedência e se realizarão, preferencialmente, em horários 
noturnos, de baixo movimento; 
 
d) interrupções diárias necessárias para ajustes técnicos ou manutenção, com duração de 
até 10 (dez) minutos, que não serão informadas e se realizarão entre 4:00 e 6:00 da 
manhã; 
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e) intervenções emergenciais decorrentes da necessidade de preservar a segurança do 
site, destinadas a evitar ou fazer cessar a atuação de “hackers” ou destinadas a 
implementar correções de segurança (patches), realizadas tanto pela equipe de segurança 
da BBOM quanto por terceiros, sem ciência da mesma (provedor ou empresa de 
telecomunicações); 
 
f) suspensão da prestação dos serviços contratados por determinação de autoridades 
competentes, ou por descumprimento de cláusulas do presente contrato; 
 
g) caso fortuito ou de força maior. 

 
8.  As partes deverão manter e preservar, durante a vigência do presente contrato, registros 
contábeis completos e acurados, prestando uma à outra toda e qualquer informação solicitada, 
para verificação do cumprimento dos termos deste contrato. 
 
9.  Nenhuma das partes, durante o prazo deste termo e por um período de 12 (doze) meses 
após o seu término, por qualquer motivo, pode ofertar emprego para os profissionais da outra 
Parte que tenham trabalhado ou estado engajado na execução deste instrumento. Para os 
propósitos desta cláusula “oferta de emprego” significa uma tentativa de indução direta ou indireta 
de tais pessoas a aceitarem um contrato de trabalho com uma das partes como um empregado, 
diretor, subcontratado ou autônomo. Esta cláusula, contudo, não se aplica para contratações feitas 
como resultado de uma publicação direcionada ao público em geral. 
 
10.  É expressamente vedado às partes, sem que para tanto esteja previamente autorizada por 
escrito, contrair em nome da outra qualquer tipo empréstimo ou assumir em seu nome qualquer 
obrigação que implique na outorga de garantias. 
 

NÃO CONCORRÊNCIA E NÃO TRESPASSE COMERCIAL 
 
11. O ASSOCIADO não poderá, direta ou indiretamente, no Brasil ou no exterior, prestar 
serviços ou efetuar venda de produtos e artigos concorrentes ou similares aos do “Sistema 
BBOM”, e suas eventuais atualizações, utilizando-se o know how e a sistemática apresentada e 
introduzida pela BBOM por meio da presente associação e parceria. Nestes termos o 
ASSOCIADO não poderá, direta ou indiretamente, no Brasil ou no exterior, prestar serviços ou 
efetuar venda de produtos e artigos concorrentes com os da BBOM, e suas eventuais 
atualizações, utilizando-se der plataforma eletrônica similar, considerando tal metodologia integrar 
as Informações Confidenciais, dados técnicos, planos para desenvolvimento futuro, estratégias, 
previsões, know-how, segredos comerciais, pesquisa, projetos, formato e estrutura de vendas, 
métodos de captação de clientela e tudo o que envolva o objeto da presente parceria, inclusos 
padrão venda, promoção de venda e/ou comercialização estruturados pela BBOM. Estes 
impedimentos são válidos durante o prazo da presente contratação e pelo prazo mínimo de 5 
(cinco) anos a contar da data de rescisão e/ou término1, por qualquer que seja o motivo. 
 

11.1.  O ASSOCIADO deve respeitar o acordo referente a proibição para realizar qualquer 
contato ou transação, sem o expresso consentimento da BBOM, com qualquer outra 
empresa que realizar as atividades aqui fixadas pela BBOM, em função da obrigação de 
exclusividade, não concorrência e não trespasse comercial. 

                                                 
1 SÚMULA Nº 05, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2009, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – 

CADE. Disponível em http://www.cade.gov.br/upload/s%C3%BAmula%205.pdf. Acesso em 15 de janeiro 

de 2010 

http://www.cade.gov.br/upload/súmula%205.pdf
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11.2.  As partes aceitam e concordam que todas as restrições impostas pelo presente 
contrato são válidas, eficazes e oponíveis em todo o território brasileiro e no território dos 
demais países integrantes do Mercosul, e são necessárias e fundamentais para a proteção da 
marcas, do know-how, do fundo de comércio associado, e de outros direitos e interesses da 
BBOM, em função do projeto de longo prazo idealizado, de toda a estruturação dos canais 
de venda e comercialização desenvolvida pela BBOM, declarando e aceitando, as partes, 
ainda, que todas essas restrições são razoáveis e válidas. 
 
11.3.  As obrigações de não-concorrência implicam em obrigação das partes de se 
absterem de prática que induza desvio, direto e/ou indireto, de clientela, consumidores e 
público uma da outra, bem como do acervo do produtos e artigos comercializados ou do mix 
da BBOM, sendo, ainda, que tais obrigações visam a proteção de técnicas de manutenção e 
captação de clientela, assim como de preservação de Informações Confidenciais e segredos 
comerciais das partes, fundamentais ao sucesso do negócio. 
 
11.4.  A divulgação, exploração ou utilização, por alguma das partes, sem autorização da 
outra, de conhecimentos, dados e/ou Informações Confidenciais, utilizáveis na indústria, 
comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou 
que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso por meio da presente 
relação contratual, mesmo após o término do contrato, implica em violação expressa do 
previsto no art. 195, incisos III , XI e XII, da Lei nº 9.279/96, e também de outros 
dispositivos legais que protegem a propriedade industrial e vedam a concorrência desleal. 

 
DIREITOS AUTORAIS E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 
12.  Desenvolvimentos, criações, atividades do espírito e imaginativas que sejam materializadas 
ou expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido 
ou que se invente no futuro, criadas pela BBOM, ou por seus sócios, funcionários e/ou 
colaboradores, em função do presente instrumento particular, inclusos padrão de identidade visual 
(estrutura de cores, desenhos e afins), arquitetura e trade dress da marca da BBOM, pertencem 
exclusivamente à BBOM, sendo certo e devidamente ciente e acordado entre as partes que, o 
esforço intelectual e os direitos patrimoniais de tais desenvolvimentos e criações são atribuídos 
também exclusivamente à BBOM, na pessoa de seu sócio administrador, signatário do presente 
instrumento e acima qualificado. 
 

12.1. O ASSOCIADO está plenamente ciente e de acordo de que toda e qualquer nova 
criação desenvolvida com base nas informações, materiais, orientações, equipamentos ou 
que, de qualquer outra forma, estejam vinculadas à BBOM, justificam e fundamentam a 
cessão de direitos autorais pelo ASSOCIADO à BBOM. 
 
12.2.  A BBOM, no curso de suas atividades, cercar-se de todas as medidas legais e 
extrajudiciais para fazer valer os seus direitos patrimoniais de autor, e em função da 
presente contratação, também expressamente pretende o fazer, considerando o objeto 
deste contrato e seu suporte, inclusive com a transmissão e cessão total ilimitada do 
ASSOCIADO à BBOM de quaisquer desenvolvimentos que venham a ocorrer no curso da 
presente parceria, para todos os efeitos do art. 49 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 
1998, de todos e quaisquer direitos, parciais e/ou integrais, de pessoas físicas vinculadas 
direta ou indiretamente à ASSOCIADO e que de alguma forma tenham contribuído em 
suas atividades. 
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12.3.  O ASSOCIADO reconhece que o conteúdo incluído, sem limitação, o texto, 
software, música, som, fotografias, vídeos, gráficos ou qualquer outro material contido em 
propagandas de patrocinadores ou distribuído eletronicamente, bem como informações 
produzidas comercialmente que lhe são apresentadas pela BBOM, por anunciantes da 
BBMO ou por outros fornecedores em geral, é protegido por leis de proteção a Direitos 
Autorais, Marca Registrada, Marcas de Programa, Patentes e outras leis referentes a 
direitos de propriedade intelectual, sendo permitido fazer cópia, APENAS com autorização 
da ASSOCIADO, deste conteúdo apenas para seu uso de divulgação do “Sistema 
BBOM” não comercial, desde que os avisos de Direitos Autorais e outras notificações de 
propriedade sejam mantidos intactos, não sendo permitido modificar, copiar, reproduzir, 
republicar ou enviar dados alterados para outro computador ou de outra forma distribuí-lo. 
 
12.4.  O acesso ao website não representa qualquer licença ao ASSOCIADO para 
utilização de seu conteúdo ou quaisquer direitos de terceiros que englobem os relativos à 
propriedade intelectual. 

 
RESPONSABILIDADES 

 
13.  Pelo presente instrumento, as partes não assumem qualquer forma, espécie ou modo de 
subordinação e dependência que possa caracterizar a existência de vínculo trabalhista, sendo o 
vinculo entre as partes apenas e tão somente aquele expressamente acordado através deste 
Contrato de Parceria, não se responsabilizando a BBOM, ainda, por quaisquer obrigações de 
pagamento das remunerações devidas aos funcionários, empregados, colaboradores e/ou 
parceiros do ASSOCIADO. 
 
14.  O ASSOCIADO assume integral responsabilidade pelo pagamento das remunerações 
devidas a seus funcionários, pelo recolhimento de todas as contribuições e tributos incidentes, 
bem como pelo cumprimento da legislação social, trabalhista, previdenciária e securitária aplicável. 
Igualmente, a BBOM assume integral responsabilidade pelo pagamento das remunerações 
devidas a seus funcionários, pelo recolhimento de todas as contribuições e tributos incidentes, 
bem como pelo cumprimento da legislação social, trabalhista, previdenciária e securitária aplicável. 

 
14.1.  As partes responderão, individualmente, por reivindicações de seus funcionários que 
sejam indevidamente endereçados à outra. A parte que der causa à reivindicação deverá  
assumir as ações de defesa necessárias, e, em última instância, indenizará a parte 
reclamada das eventuais condenações que lhe venham a ser imputadas, inclusive das 
despesas e honorários advocatícios. 
 
14.2.  O ASSOCIADO deve remunerar e dirigir o trabalho realizado por seus 
colaboradores, empregados e associados, sendo que tais pessoas não são e não estão 
subordinados ao poder diretivo, técnico e disciplinar da BBOM. 

 
15.  Não poderá existir qualquer confusão patrimonial entre o ASSOCIADO e a BBOM, sendo 
que cada uma delas possuirá conta bancária específica, recursos independentes e análise própria 
de riscos e investimentos. 
 

15.1.  O presente contrato não gera para qualquer das partes nenhum outro direito ou 
obrigação diverso daqueles aqui expressamente previstos, ficando afastada qualquer 
relação, ostensiva ou remota, de sociedade, joint-venture ou associação entre as partes, 
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não estando nenhuma delas autorizada a assumir quaisquer obrigações ou compromissos 
em nome da outra. 

 
DOCUMENTOS, DADOS E INFORMAÇÕES POR MEIOS ELETRÔNICOS 

 
16.  Considerando que para o cumprimento deste contrato poderão ser efetuadas pelas partes 
signatárias transmissões e trocas de documentos, dados e/ou informações por meios eletrônicos, o 
ASSOCIADO e a BBOM declaram, desde já, reconhecer a possibilidade, a viabilidade, a 
legalidade e a validade da operação eletrônica de transmissão e troca de documentos, dados e 
informações. 
 

16.1. As partes obrigam-se a dotar, respectivamente, seus ambientes virtuais com 
moderna, atualizada e eficiente tecnologia de proteção de dados (senhas de acesso, 
firewall), a fim de garantir o sigilo, confidencialidade e a integridade dos documentos, 
dados e/ou informações e imagens trocados e transmitidos e que estejam ou venham estar 
arquivados em seus computadores, servidores, hard-disk externos e outros meios de 
arquivamento eletrônico. 
 
16.2.  As partes reconhecem que, segundo o artigo 225 do Código Civil, as reproduções 
mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena desses, se a parte contra 
quem forem exibidos não lhes impugnar a exatidão. 
 
16.3.  Não existe, no presente contrato, acordo de nível de serviço ou SLA (Service Level 
Agreement) para preservação de mensagens de e-mail. 
 
16.4.  É de total e exclusiva responsabilidade do ASSOCIADO o desenvolvimento, se 
assim julgar necessário e/ou conveniente, por sua conta e risco, de sistema próprio de 
armazenamento e conservação de mensagens, e de sistema de back-up de seus arquivos e 
sistema s internos de informática, não sendo de responsabilidade da BBOM a guarda, 
manutenção, cópia, registro, back-up, cópia de segurança ou equivalente, de operações 
eletrônicas ou de documentos, dados e informações realizados por meios eletrônicos. 

 
INFRAÇÕES E PENALIDADES 

 
17.  As partes comprometem-se a se valer de toda boa-fé e boa vontade para solucionar de 
forma amigável os diferentes litígios que poderão ocorrer por tudo que não esteja previsto no 
presente instrumento particular. 
 
18. O não cumprimento da obrigação de confidencialidade leva a Parte Receptora infratora a 
indenizar a Parte Reveladora prejudicada das perdas, danos e lucros cessantes. 
 
19.  Cada parte concorda que suas obrigações contidas no presente termo e acordo são 
necessárias e razoáveis para proteger a BBOM e seu fundo de comércio, investimentos e projetos 
de longo prazo, bem como estruturação de redes de comercialização, e também direitos autorais, 
e cada parte concorda expressamente que indenização por prejuízos financeiros poderá ser 
insuficiente para compensar a parte prejudicada por qualquer violação a qualquer declaração ou 
disposição do presente contrato.  
 
20.  Cada parte concorda que qualquer tal violação ou ameaça de violação causará prejuízos 
irreparáveis à parte prejudicada e que, adicionalmente a qualquer outra medida disponibilizada por 
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lei, equidade ou de qualquer outra maneira, a parte prejudicada terá o direito de obter medida 
liminar contra a ameaça de violação do presente contrato ou a continuidade de qualquer tal 
violação, sem necessidade de provar danos efetivos. 
 
21.  Não obstante, a parte que infringir as obrigações ora fixadas responderá civil e 
criminalmente no caso da inobservância das condições deste instrumento particular, pelas quais é 
obrigada a zelar. Fica, ainda, reservado à parte prejudicada o direito de processar a parte infratora 
por perdas e danos visando o ressarcimento de seus prejuízos caso comprovado a má utilização 
das informações (culposa e/ou dolosa). 
 
22.  Se qualquer das informações confidenciais e/ou documentos que forem transmitidos de 
uma parte à outra, ou gerados em razão do presente contrato, mesmo após o seu termino, chegar 
indevidamente ao conhecimento de terceiros por ato imputável à parte infratora, a participantes 
diretos ou indiretos de seu capital, a empresas por ela controladas ou a ela coligadas, a seus 
administradores, a prepostos, a empregados e/ou a quaisquer outras pessoas sob sua 
responsabilidade (direta ou indireta), ou mesmo a terceiros sem estar a ela vinculados, a parte 
infratora responderá integralmente pelos danos e prejuízos comprovadamente causados à parte 
prejudicada, em decorrência desse fato, na forma da legislação aplicável. 
 
23.  Considerando que o presente instrumento estabelece e envolve um determinado conjunto 
de obrigações negativas, dentre outras, de não violar a confidencialidade e não trespasse 
comercial, a parte infratora é havida por inadimplente desde o dia em que executou o ato de que 
se devia abster. 
 

CLÁUSULA PENAL – INADIMPLÊNCIA E MULTA 
 
24.  Na hipótese de ser constatada qualquer irregularidade no cumprimento das obrigações 
fixadas neste instrumento particular, deverá a parte prejudicada notificar a parte infratora para que 
no prazo máximo de 04 (quatro) dias corridos, contados da data do recebimento da notificação, 
solucione o problema, com ações firmes e responsáveis, ou se abstenha de praticar qualquer ato, 
rotina ou conduta em desacordo com as obrigações aqui estipuladas. 

 
24.1.  Caso a parte infratora tenha sido notificada para solucionar o problema, cessar a 
inadimplência e/ou resolver a irregularidade constatada, e não tenha solucionado, ficará 
sujeita, independentemente de nova notificação judicial ou extrajudicial, ao pagamento da 
multa punitiva no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor pago 
pelo ASSOCIADO a título de Taxa Associativa, devidamente reajustada pela variação do 
Índice Geral de Preços ao Consumidor de Mercado - IGP-M, publicado pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), ocorrida entre a presente data e a data do seu efetivo pagamento, 
sem prejuízo da cobrança de novas multas e/ou dos débitos de qualquer natureza. 
 
24.2.  Caso a infração seja do ASSOCIADO, constatada qualquer irregularidade no 
cumprimento das obrigações fixadas neste instrumento particular, não tendo sido 
solucionado o problema prazo máximo de 04 (quatro) dias corridos, a BBOM poderá 
efetuar o IMEDIATO E PRONTO BLOQUEIO NO SISTEMA E NO PORTAL BBOM, sem 
qualquer outra prévia notificação, aviso ou comunicação ao ASSOCIADO. 
 
24.3  A cobrança multa indicada nesta cláusula não exclui qualquer direito da parte 
inocente de haver, por ação própria, a parcela dos prejuízos sofridos que houver excedido o 
valor de tal indenização, nos termos do parágrafo único do art. 416 do Código Civil vigente. 
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DIREITO DE ARREPENDIMENTO DO ASSOCIADO 

 
25.  Em caso de arrependimento até 24 (vinte e quatro) horas da data de pagamento efetivo da 
Taxa Associativa, conforme valores previstos no Regulamento Geral BBOM, o arrependimento 
implicará na devolução integral do valor pago. 
 

25.1.  É a data efetiva de pagamento o dia da disponibilização integral do crédito em favor 
da BBOM, sem quaisquer bloqueios, restrições e/ou indisponibilidades bancárias. 

 
26.  Em caso de arrependimento até 30 (trinta) dias da contratação, será restituído o valor 
líquido de impostos da Taxa Associativa (assim entendido como o valor pago de Taxa Associativa, 
com o desconto dos tributos incidentes sobre tal valor já recolhidos pela BBOM), condicionada tal 
ocorrência ao cumprimento das seguintes condições: a) não ocorrência de nenhum saque de 
valores correspondente ao Plano de Benefícios; b) devolução do rastreador em condições íntegras; 
c) não habilitação do rastreador. 
 
27.  Em caso de arrependimento até 60 (sessenta) dias da contratação, será restituído o valor 
correspondente à diferença positiva entre o valor líquido de impostos da Taxa Associativa e o 
montante previamente recebido a título de saque do Plano de Benefícios, condicionada tal 
ocorrência ao cumprimento das seguintes condições: a) os saques do Plano de Benefícios sejam 
inferiores ao valor da Taxa Associativa; b) devolução do rastreador em condições íntegras, mesmo 
que já tenha sido previamente habilitado. 
 
28.  Caso o valor das remunerações recebidas seja superior ao valor da Taxa Associativa, 
nenhum outro valor será devido pela BBOM. 
 

CAUSAS E POSSIBILDADES DE RESCISÃO 
 

29. O presente instrumento poderá ser rescindido com prévia notificação 02 (dois) dias, caso 
quaisquer das partes: a) infrinja cláusula ou condição prevista no presente contrato, e embora 
tenha sido notificada para sanar o problema no prazo de 05 (cinco) dias, não tenha adimplido a 
obrigação infringida; b) entre em regime de recuperação judicial, recuperação extra-judicial, 
falência ou dissolução. 
 
30.  Além do descumprimento de qualquer cláusula supra citada, constituem motivos justos 
para rescisão imediata do presente contrato de prestação de serviços pela BBOM, 
independentemente de pré-aviso e/ou notificação, sendo, no entanto, necessário a notificação 
posterior dos motivos: a) a desídia do ASSOCIADO no cumprimento das obrigações decorrentes 
do presente contrato; b) a prática de atos que importem em descrédito comercial da BBOM; c) a 
falta de cumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao presente contrato; d) violação pelo 
ASSOCIADO do sigilo de ordem comercial de interesse da BBOM; e) a condenação definitiva do 
ASSOCIADO, e/ou seus sócios, representantes legais, procuradores empregados e/ou 
colaboradores, por crime considerado infamante; f) a paralisação da execução contratual sem 
justa causa e prévia comunicação à BBOM; g) infração do ASSOCIADO, e/ou seus sócios, 
representantes legais, procuradores empregados e/ou colaboradores, de quaisquer leis federais, 
estaduais e/ou municipais, mas especialmente aquelas relacionadas à crimes contra a economia 
popular, lavagem de dinheiro, e/ou contra o sistema financeiro nacional; h) a verificação pela 
BBOM da impossibilidade da execução das obrigações assumidas dentro da regularidade e prazos 
acordados; i) violação pelo ASSOCIADO da obrigação de não concorrência e de não trespasse 
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comercial, em prejuízo aos interesses e receitas da BBOM; j) violação do Regulação Geral BBOM; 
k) violação do Código de Ética BBOM; e l) violação de Políticas Comerciais da BBOM. 

 
30.1.  As partes acordam, desde já, que na ocorrência de qualquer tipo de notícia e/ou 
denúncia infundada por parte de terceiros, que possa afetar, ainda que apenas 
hipoteticamente, a operação e as atividades da parceria ora instituída, primeiramente as 
partes deverão trabalhar ativamente para reverter o quadro potencialmente negativo, e 
caso não sejam verificados efetivos positivos ou a questão seja amistosamente 
solucionada, deverá ser buscada solução juridicamente eficiente, por meio das mais 
diversas medidas extrajudiciais e judiciais possíveis e/ou disponíveis. 

 
30.2.  Em qualquer hipótese, tais situações indicadas no parágrafo anterior não são e não 
constituirão razão e motivo para rescisão do presente instrumento particular. 
 
30.3.  A rescisão nos termos supra não impede ou exime a parte infratora da cobrança de 
indenização por perdas e danos pré-fixados e/ou de multa punitiva, quando aplicável. 

 
30.4.  Ainda que o presente instrumento seja resolvido, cancelado, rescindido ou de 
qualquer outra forma e/ou modalidade terminado, por qualquer motivo, justificativa, causa 
e/ou razão, com ou sem culpa de qualquer das partes, o ASSOCIADO tem o compromisso 
e obrigação irrevogável e irretratável de manter e continuar o pagamento dos valores 
devidos e que estejam ainda em aberto frente à BBOM de compras realizadas durante a 
vigência do presente instrumento, independente da presente parceria estar ativa. 

 
31.  Sem prejuízo da cobrança e pagamento da multa fixada na cláusula penal, a infração à 
qualquer cláusula ou condição disposta neste contrato, poderá implicar no pagamento de 
indenização, que será avaliada e quantificada, na ocasião do descumprimento, em função do 
prejuízo causado à parte prejudicada (material e moral), nos termos do Código Civil vigente. 

 
COMPROMISSO DAS PARTES 

 
32.  Observados os termos e condições aqui contidos, as partes envidarão seus melhores 
esforços no sentido de praticar, ou fazer com que sejam praticados, todos os atos e feitos 
necessários ou convenientes à consumação das operações, nos termos de todas as leis e 
regulamentos aplicáveis. As Partes concordam em assinar e formalizar todos os documentos, 
certificados, acordos e demais instrumentos, assim como em realizar todos os demais 
procedimentos, que possam vir a ser necessários ou convenientes à consumação ou rápida 
implantação das operações aqui previstas. 
 

32.1. Deve ser reconhecido que as projeções e previsões sobre o desempenho futuro, 
eventualmente elaborados sobre o presente negócio e a presente associação, estão sujeitos 
a um grau de incerteza, eis que dependem da confirmação de variáveis levantadas e 
informadas pelo BBOM, bem como do acontecimento das condições colocadas como 
necessárias pela BBOM, contribuindo a confirmação dessas variáveis e condições para o 
sucesso do empreendimento. Desde já, declara o ASSOCIADO estar ciente destas 
condições, portanto, não representando o presente Contrato qualquer garantia de tais 
projeções e previsões. 
 
32.2. De forma exemplificativa, os fatores que podem afetar o desempenho de um negócio 
incluem, mas não estão limitados a: (i) aceitação pelo mercado dos produtos e serviços do 
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“Sistema BBOM”; (ii) volatilidade relacionada à economia e ao mercado altamente 
competitivo no qual o negócio se insere; (iii) alterações na legislação e tributação nacional 
e nas políticas governamentais relacionadas ao mercado no qual o negócio se insere; (iv) 
crescimento da competição, com novos participantes no mercado brasileiro; (v) habilidade 
do ASSOCIADO em manter um processo contínuo de trabalho e de atuação competitiva; 
(vi) habilidade do ASSOCIADO em atrair novos clientes e buscar sempre alternativas. 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
33.  As partes declaram terem recebido o presente instrumento com antecedência necessária 
para a correta e atenta leitura e compreensão de todos os seus termos, direitos e obrigações, bem 
como foram prestados mutuamente todos os esclarecimentos necessários e obrigatórios, e ainda 
que entendem, reconhecem e concordam com os termos e condições aqui ajustadas, ficando 
assim caracterizada a probidade e boa-fé de todas as partes contratantes. 
 
34.  Este instrumento constitui e representa o único e integral acordo entre as partes no tocante 
ao negócio que constitui seu objeto, substituindo e superando quaisquer e eventuais documentos 
e/ou ajustes anteriores, verbais ou escritos, cartas de intenção e/ou outros instrumentos, minutas 
preparadas e/ou celebradas, anteriormente à data de assinatura abaixo indicada e apostada. 
 
35.  O presente instrumento é elaborado por livre e espontânea vontade das partes e obriga as 
mesmas e seus sucessores a qualquer título. Nestes termos, obriga, além das partes, seus 
herdeiros legais ou testamentários, sucessores, legatários, usufrutuários, testamenteiros ou 
inventariantes, administradores, diretores, conselheiros, representantes legais, cessionários, 
procuradores. 
 
36.  As partes não poderão ceder e/ou transferir os direitos e obrigações mencionados no 
presente Contrato sem a autorização prévia e por escrito da outra parte. A falha em exigir o 
cumprimento de qualquer disposição contida no presente Contrato não será considerada como 
uma renúncia a tal disposição ou qualquer outra disposição do presente Contrato.  
 
37.  Os termos técnico-jurídicos e/ou outros específicos aqui utilizados, quando não forem 
expressamente definidos de forma diversa, devem ser interpretados e compreendidos com o 
significado usualmente utilizado e empregado segundo a legislação brasileira vigente, 
considerando-se, ainda, os usos e costumes desta aplicação contratual. 
 
38.  O não exercício ou a renúncia, por qualquer das partes, de direito, termo ou disposição 
previstos ou assegurados neste contrato, não significará alteração ou novação de suas disposições 
e condições, nem prejudicará ou restringirá os direitos de tal parte, não impedindo o exercício do 
mesmo direito em época subsequente ou em idêntica ou análoga ocorrência posterior, nem 
isentando as demais partes do integral cumprimento de suas obrigações conforme aqui previstas. 
 
39.  É vontade expressa das partes que o presente instrumento, assim como todos os 
documentos relacionados ao mesmo sejam redigidos em português. 
 
40.  Qualquer alteração, modificação, complementação, ou ajuste, somente será reconhecido e 
produzirá efeitos legais, se incorporado ao presente contrato mediante Termo Aditivo, 
devidamente assinado pelas partes contratantes.  
 
41.  Qualquer aviso, notificação, solicitação ou comunicação relativa ao presente instrumento, 
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bem como qualquer comunicação envolvendo as partes, deverá ser enviado por escrito por carta 
ou fax ou outro meio, com prova de recebimento, para os endereços constantes do preâmbulo do 
presente ou para outro endereço conforme formal e diversamente informado por uma parte à 
outra. Caso haja alteração nos endereços fornecidos, as partes deverão ser imediatamente 
comunicadas. 
 
42.  As disposições constantes no preâmbulo deste contrato constituem parte integrante e 
inseparável do mesmo para todo os fins de direito, devendo subsidiar e orientar, seja na esfera 
judicial ou extrajudicial, qualquer divergência que venha a existir com relação ao aqui pactuado. 
 
43.  As partes são pessoas jurídicas autônomas e independentes entre si, e são consideradas e 
assim devem ser tratadas como jurídica e financeiramente independentes, não se constituído, de 
forma alguma grupo econômico para os fins e razoes de direito. 
 
44. É vontade expressa das partes que o presente instrumento, assim como todos os 
documentos relacionados ao mesmo sejam redigidos em língua portuguesa, e para validar os 
termos deste instrumento as partes contratantes declaram que: (i) leram o presente instrumento 
em todos os seus termos; (ii) concordam com tudo quanto foi aqui pactuado; (iii) assinam o 
presente instrumento por constituir ato de sua livre vontade. 
 
45.  As partes exercem a sua liberdade de contratar, observados os preceitos de ordem pública 
e o princípio da função social do presente contrato, que tem por elementos norteadores os 
critérios da economicidade, razoabilidade e oportunidade, permitindo às partes contratantes o 
alcance dos respectivos objetivos sociais e o desenvolvimento de suas atividades empresariais. 
 
46.  Este instrumento é firmado com a estrita observância dos princípios indicados 
anteriormente, não importando, em abuso de direito, a qualquer título que seja. 
 
47.  Este instrumento e todos os direitos autorais deste contrato, inclusive o próprio texto e a 
elaboração das cláusulas e conteúdo textual deste contrato é protegido pela Lei nº 9.610, de 19 de 
fevereiro de 1998, não sendo exceção prevista no artigo 8º da mesma, sendo que todos e 
quaisquer direitos, parciais e/ou integrais, atribuídos à(s) pessoa(s) física(s) criado(s) do 
documento, e assim, todos os direitos autorais são reservados exclusivamente, sendo vedada a 
cópia, impressão, circulação e reprodução do presente documento. 
 

FORO DE ELEIÇÃO 
 
48. O presente contrato social será regido e interpretado de acordo com as leis da República 
Federativa do Brasil, ficando, desde já, o Foro Central da Comarca de São Paulo, Estado de São 
Paulo, eleito para dirimir quaisquer dúvidas e/ou controvérsias oriundas do presente instrumento 
particular, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado. 
 
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente termo em 02 (duas) vias 
de igual teor e valor na presença de 02 (duas) testemunhas, protestando fazê-lo sempre bom, 
firme e valioso, por si, seus herdeiros e sucessores, a qualquer título. 
 

São Paulo, [data]. 
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EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS, 

IMPORTAÇÃO E EXPOSTAÇÃO LTDA. 
ASSOCIADO 

 
 
Testemunhas:  
 
 
_____________________________  ________________________________ 
Nome:      Nome: 
RG:       RG: 
CPF:       CPF: 
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ANEXO A 
 

- Definições - 
 
 
Neste Contrato e no Preâmbulo, onde o contexto assim admitir, as seguintes expressões terão 
os seguintes significados: 
 
“Ano Fiscal” significa o ano de operações do “Sistema BBOM”, que começa em 1º janeiro e 
termina em 31 de dezembro do ano calendário seguinte, no qual são realizadas as operações de 
todas as partes envolvidas, assim como são incidentes todos impostos e são devidos ao Poder 
Público todos os impostos devidos também pelas partes. 
 
"Contrato" está definido no Preâmbulo. 
 
“Documentos” significa este Contrato, bem como qualquer documento relacionado e que 
possa estar relacionado à operação e à operacionalização da parceria a que este anexo é parte 
integrante. 

 
“Contrato Social” significa o Contrato Social de cada uma das Sociedades que são partes 
contratantes deste Contrato. 
 
"Licenças" significa todas as permissões, licenças, franquias e autorizações referentes à 
condução dos negócios, vendas, comercialização e outras operações da Sociedade e à venda 
de seus produtos. 
 
“Marca” - significa a marca BBOM que possui pedido de registro perante o Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial – INPI, conforme tabela acima transcrita. Segundo o art. 122 da Lei nº 
9.279 de 14 de maio de 1996, são compreendidos como marca os sinais distintivos visualmente 
perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Uma marca de produto ou serviço é 
aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de 
origem diversa (art. 123);  
 
“Ônus” significa, com relação a qualquer bem ou ativo, qualquer hipoteca, penhor, penhora, 
ônus, caução, encargo, direito de garantia, alienação fiduciária em garantia, venda com 
reserva de domínio, gravame, arresto, ou outro direito real de garantia de qualquer tipo 
(tenha sido criado voluntária ou involuntariamente pelo respectivo proprietário), com relação 
a tal bem ou ativo. 
 
“Parte” está definido no Preâmbulo deste Contrato. 
 
"Pessoa" significa uma pessoa física, jurídica, sociedade ou qualquer outro tipo de empresa. 
 
“Portal BBOM” significa o sítio eletrônico www.bbom.com.br, e todas as suas subpáginas e 
subdomínios, que devem ser utilizados para todo o relacionamento do ASSOCIADO perante o 
“Sistema BBOM”, bem como para o acesso a ferramentas, relacionamento entre partes, 
consultas, trocas de informações, solicitações, e tantas outras opções que estejam disponíveis 
e/ou venham a ser disponibilizadas pela BBOM, sendo que tudo se dará através de acesso 
direto e exclusivo do ASSOCIADO por meio do portal BBOM, com a utilização do login e senha 
do ASSOCIADO. 

http://www.bbom.com.br/
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"Propriedade Intelectual" significa (a) todas as invenções, desenhos e modelos 
industriais, todos os respectivos aperfeiçoamentos, e todas as patentes, pedidos de patentes e 
patentes reveladas ao público, bem como todas as renovações, continuações, continuações 
parciais, revisões, extensões e re-exame dos mesmos; (b) todas as marcas, marcas de 
serviço, conjuntos de imagem, logotipos, nomes comerciais e de fantasia, juntamente com 
todas as traduções, adaptações, variações e combinações dos mesmos e incluindo todo o 
fundo de comércio associado, e todos os pedidos, registros e prorrogações dos mesmos; (c) 
todas as obras passíveis de serem protegidas como direito autoral, todos os direitos autorais, 
todos os pedidos, registros e prorrogações dos mesmos; (d) todas as obras protegidas como 
relevo topográfico e todos os pedidos, registros e prorrogações dos mesmos; (e) todos os 
segredos comerciais e informações confidenciais sobre negócios (inclusive idéias, pesquisa e 
desenvolvimento, know how, fórmulas, composições, processos e métodos de fabricação e 
produção, dados técnicos, projetos, desenhos, especificações, listas de clientes e 
fornecedores, informações sobre preços e custos e planos e propostas de negócios e de 
marketing); (f) todo o software de computador (inclusive dados e documentos relacionados); 
(g) todos os nomes de domínio; (h) todos os demais direitos de propriedade; e (i) todas as 
cópias e partes tangíveis incorporadas aos mesmos (em qualquer forma ou meio). 
 
“Real”, “Reais” ou “R$” significam a moeda corrente na República Federativa do Brasil. 
 
“SLA” (Service Level Agreement – acordo de nível de serviços ou garantia de 
desempenho) significa que é premissa comum no setor de informática que não existe garantia 
integral (100%) de nível de serviço, logo se denomina acordo de nível de serviço ou SLA (Service 
Level Agreement), o nível de desempenho técnico do serviço prestado proposto pela parte 
ofertante da garantia, sendo certo que tal acordo não representa diminuição de responsabilidade 
da mesma, mas sim indicador de excelência técnica. 
 
“Território“ significa o espaço territorial e geográfico regulamentado segundo as leis e 
abrangido pela soberania da República Federativa do Brasil. 
 
"Tributos" significa qualquer imposto federal, estadual ou municipal estabelecido na lei 
brasileira ou seus regulamentos, inclusive, sem limitação, imposto de renda, contribuição 
previdenciária, IPI, ICMS, imposto sobre receita bruta, imposto de importação, imposto de 
exportação, imposto sobre operações financeiras, ISS, contribuições sociais e impostos sobre 
imóveis, os respectivos juros, multas e outros acréscimos. 
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ANEXO B 
 

- Interpretação Jurídica de Expressões - 
 
Neste Contrato, a menos que o contexto requeira que interpretação diversa seja adotada: 
 

a) a expressão "melhores esforços" se refere aos esforços que uma pessoa precavida, que deseja 
alcançar determinado resultado, envidaria em circunstâncias semelhantes, para assegurar que o 
resultado seja alcançado da forma mais célere possível, desde que, entretanto, a pessoa que deve 
envidar seus melhores esforços de acordo com este Contrato não seja obrigada a praticar atos que 
afetariam negativamente os benefícios deste Contrato e das operações aqui contempladas para outra 
parte contratante; 
 

b) em relação a qualquer declaração ou garantia feita quanto à "ciência" de uma pessoa, (i) um 
indivíduo será considerado ciente de um fato ou outro assunto se o indivíduo realmente souber de tal 
fato ou outro assunto, ou se poder-se-ia esperar que um indivíduo precavido ficasse ciente ou de 
outra foram tomasse conhecimento de tal fato ou outro assunto ao curso de uma investigação 
razoavelmente abrangente sobre a existência de tal fato ou outro assunto, (ii) será considerado que 
uma empresa ficou "ciente" de um fato ou outro assunto se qualquer indivíduo que está exercendo 
ou que em qualquer época exerceu cargo de diretor, gerente ou executivo sênior, dirigente, executor 
ou agente fiduciário de tal empresa (ou em qualquer cargo semelhante) tinha, ou a qualquer tempo 
tenha tido ciência de tal fato ou outro assunto (conforme definido em (i)); 
 

c) a expressão "curso normal dos negócios" se refere à operação normal dos negócios das empresas 
qualificadas no Preâmbulo do contrato, consistente com suas práticas já adotadas; 
 

d) referências a leis ou normas serão interpretadas como referências a tais leis ou normas conforme 
alteradas ou republicadas ou conforme sua aplicação seja alterada de tempos em tempos por outras 
normas (antes ou após a data deste Contrato) e incluirão quaisquer outras leis ou normas das quais 
sejam re-publicações (com ou sem alterações) e qualquer ordem, regulamento, instrumento ou outra 
legislação subordinada à respectiva lei ou norma; 
 

e) referência a qualquer documento (inclusive este Contrato) é uma referência a tal documento 
conforme alterado, consolidado, complementado, novado ou substituído de tempos em tempos; 
 

f) títulos são inseridos apenas para conveniência e não afetarão a interpretação deste Contrato; 
 

g) referências às Partes incluem seus respectivos sucessores e cessionários autorizados; 
 

h) gênero masculino inclui o feminino e o neutro, e número singular inclui o plural e vice versa; 
 

i) onde uma palavra ou expressão tiver um significado definido neste Contrato qualquer outro 
segmento discursivo ou outra forma gramatical da palavra ou expressão terá mesmo significado; 
 

j) as palavras “inclui” e “inclusive” serão consideradas como incluindo “sem limitação”; 
 

k) as garantias, declarações, indenizações, avenças, acordos, compromissos e obrigações prestadas 
ou assumidas por mais de uma pessoa são prestadas ou assumidas individual e solidariamente; 
 

l) as cláusulas do Contrato prevalecerão na hipótese de serem conflitantes com as cláusulas de 
qualquer Anexo; e 
 

m) referências a R$ são referências ao Real, moeda circulante do Brasil. 
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ANEXO C 
 

- Manual de Instalação e do Usuário do Rastreador - 
 

 
Rastreador BBOM 

 

Os modelos disponibilizados são:  
- MXT-140 A  
- MXT-140 B 
 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

MXT-140 A:  

Modem Quad-band  
GPS de alta sensibilidade  
Antenas internas  
Bateria interna  
Acelerômetro  
Ignição, 01 entrada e 01 saída  
Cabo com conector à prova d’água (IP67)  
Alimentação 6~48VDC  
Proteção ativa contra surto de tensão  
Peso: 130g (com cabo de 20cm)  
Tamanho: 81mm x 41mm x 21mm  

 

MXT-140 B:  

Modem Quad-band  
GPS de alta sensibilidade  
Antenas internas  
Bateria interna  
Acelerômetro  
Ignição, 03 entradas e 02 saídas  
Cabo com conector à prova d’água (IP67)  
Alimentação 6~48VDC  
Proteção ativa contra surto de tensão  
Peso: 130g (com cabo de 20cm)  
Tamanho: 81mm x 41mm x 21mm 
 
 


