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TERMO DE ASSOCIAÇÃO E COMPROMISSO BBOM 
 

Pelo presente instrumento, eu, 
 

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 
  

 

em pleno gozo de minhas faculdades mentais, e no pleno exercício dos meus direitos civis, de livre e 
espontânea vontade, nos termos do Código Civil vigente, através do presente TERMO DE ASSOCIAÇÃO E 

COMPROMISSO, tendo sido apresentado ao “Sistema BBOM” por outra pessoa já regularmente associada, 
autorizada e ativa, venho declarar que tenho interesse em ser patrocinado por esse associado para 

submeter minha filiação à BBOM, e assim firmo e declaro minha livre convicção e vontade de ser admitido 

como um Associado BBOM. 
 

I. Declaração da Pessoa Natural / Física que se Associa 

A Pessoa Natural / Física declara, para todos os fins e efeitos de direito, sua associação, neste ato, ao 
“Sistema BBOM”, estando ciente e de acordo com os termos da Política de Associação BBOM do 

Regulamento Geral BBOM, partes integrantes deste documento, independentemente de sua transcrição, 
bem está ciente do compromisso assumido, obrigando-se a informar imediatamente a ocorrência de 

qualquer situação que tenha conhecimento ou de fatos ou situações que venha a transgredir sobre algum 

dos pontos neste documento descritos, e tomar todas as providências cabíveis para a rápida e imediata 
correção da irregularidade. A associação é livre, mas uma vez feita, deve observar regras e procedimentos. 
 

II. Compromissos da BBOM 

São compromissos da BBOM: 

- avaliar a proposta de associação do proponente e interessado, signatário deste termo; 
- se aprovado, diligenciar positivamente para enviar o Contrato de Associação BBOM e  

- a seu critério exclusivo, a BBOM reserva-se o direito unilateral de aprovar ou rejeitar qualquer proposta de 
associação, sem precisar oferecer justificativa para a aprovação ou rejeição, sendo que ao proponente, não 

cabe qualquer tipo de compensação ou indenização, seja decorrente de danos morais ou materiais, a 

qualquer fim, modo e/ou pretexto em caso de recusa ou rejeição de sua associação. 
 

III. Compromissos do(a) Associado(a) Pessoa Natural / Física 

São compromissos do(a) Associado(a) Pessoa Natural / Física, além de todos os previstos nos mais diversos 
documentos oficiais do “Sistema BBOM”: 

- demonstrar ter 18 (dezoito) anos de idade completos para se tornar um associado do “Sistema BBOM” e 
para totalmente capaz perante a legislação brasileira conduzir negócios no Brasil, ou, se maior de 16 anos 

de idade completos, por meio de certidão de nascimento atualizada na qual conste a sua emancipação (a 

BBOM pode solicitar quaisquer documentos ou informações adicionais que achar necessárias para tomar 
uma decisão final, podendo sempre unilateralmente aceitar ou rejeitar esse pedido associação); 
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- participar de eventuais reuniões, treinamentos e palestras de demonstração de produtos do “Sistema 
BBOM”, quando poderão ser tratados assuntos relacionados a determinadas novas propostas 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”;  
- a participar de treinamentos e/ou cursos do “Sistema BBOM”, ou sobre serviços e produtos integrantes do 

“Sistema BBOM”, quando convocado. 
 

IV. Restrições 

É vedado ao(à) Associado(a) Pessoa Natural / Física: 

- utilizar a logomarca da BBOM e/ou do “Sistema BBOM” em qualquer documento, mídia ou evento, sem a 
expressa autorização, por escrito da entidade; 

- vincular a imagem da BBOM e/ou do “Sistema BBOM” a questões, campanhas, partidos, entidades, entes 
ou personalidades políticas, ou a questões relacionadas a trabalho forçado, escravo e ao trabalho infantil; 

- reproduzir por qualquer meio, sob qualquer hipótese ou pretexto, materiais ou conteúdos sem a devida 

atribuição dos créditos à BBOM e/ou ao “Sistema BBOM”; 
- prometer ou efetuar promessas, ou ainda, realizar captação de dinheiro, receitas, angariar fundos, ou 

efetuar retenções de comissões de quaisquer indicações de novos / futuros associados ao “Sistema BBOM”, 
a qualquer título que seja. 
 

V. Condições para desligamento 

1. O(A) Associado(a) Pessoa Natural / Física poderá solicitar o seu desligamento por escrito, a qualquer 

tempo, bastando que comunique com um antecedência, enviando a comunicação ao endereço infra indicado 
ou solicitando desligamento nos termos do procedimento de cancelamento fixado no portal BBOM 

(www.bbom.com.br), acessível mediante utilização do login e senha do Associado(a); 
2. A violação de compromissos estabelecidos na Política de Associação BBOM, neste Termo de Associação e 
Compromisso BBOM, no Regulamento Geral BBOM ou qualquer normativo interno do “Sistema BBOM” ou, 

ainda, na incidência de práticas incompatíveis com os princípios deste e de práticas recorrentes de impactos 
comercial e/ou criminal. 
 

VI. Disposições finais 

POR FIM, declaro que o presente documento, que ora digitalmente aceito e subscrevo, foi por mim lido e 

que foram dirimidas todas as minhas dúvidas a respeito dos seus termos. ASSIM, por ser a expressão da 
verdade, ciente dos meus direitos e deveres de Associado(a) Pessoa Natural / Física, em especial de que sou 

totalmente independente, autônomo e não empregado da BBOM, tampouco a BBOM é ou pode ser tida 
como tomadora de serviços de minhas atividades, dada a minha independência e autonomia, e para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, assino este termo.  
 

Local e data: 

Aceite Digital do Associado(a)  
Pessoa Natural / Física: 

 
 

 

Uma cópia eletrônica, em formato PDF, ficará arquivada e à disposição do Associado(a) em sua conta no 

portal BBOM (www.bbom.com.br), acessível mediante utilização do login e senha. 
 

Embrasystem Tecnologia em Sistemas, Importação e Exportação LTDA. 

CNPJ/MF nº 01.029.712/0001-04 
A/C Sr. João Francisco de Paulo (sócio majoritário) 

Rua Voluntário João dos Santos nº 1663 
Indaiatuba / SP – Vila Teller – CEP: 13.330-230 

Fone/Fax: (55 19) 3801-9292 
 

Recebido Pela BBOM 
 
Data Hora 

  ______________________ 
       /         /         Visto 

 

http://www.bbom.com.br/
http://www.bbom.com.br/

