
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃOMÚTUA

Pelo presente instrumento particular, de Convênio, de um lado, a FEDERAÇÃO
NACIONAL DE ASSOCIAÇOES ATLETICAS BANCO DO BRASIL, estabelecida no
SDS - Edifício Boulevard Center, 3° andar - Brasília (DF), inscrita no CNPJ/MF nO
000.503.730/0001-05, neste ato representada por seu presidente, Sr. Haroldo do
Rosário Vieira, RG nO 502.520-5 SSP-PA, CPF nO 055.748.382-49, doravante
denominada FENABB, e do outro lado, a MAPFRE SEGUROS GERAIS SI A ,
estabelecida na Avenida das Nações Unidas, 11711, 21° andar, Brooklin, São
Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MFnO61.074.175/0001, neste ato representada por seus
representantes legais abaixo assinados, doravante denominada BBMAPFRE, com o
intuito de promoverem intercâmbio para a utilização das AssociaçõesAtléticas Banco
do Brasil ("AABB"), firmam o presente CONVÊNIO DE COOPERAÇÃOMÚTUA, de
acordo com as seguintes cláusulase condições:

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente Convênio tem por objeto
regulamentar a utilização pelos empregados da BBMAPFRE e seus respectivos
dependentes legais, nas dependências e instalações das AssociaçõesAtléticas Banco
do Brasil do País, doravante denominada "AABB", na categoria de associados
comunitários ou outra denominação estatutária similar adotada pelos Clubes.

1.1.1. Os benefícios do presente Convênio serão concedidos a todas as empresas
integrantes do Grupo Segurador BB & MAPFRE, de acordo com o
estabelecido no Anexo I,Quepassa a ser parte integrante e indissociáveldeste
instrumento.

1.1.2. A MAPFRESEGUROSGERAIS S/A será a uruca responsável pelo presente
convênio, excluindo toda e qualquer responsabilidadedas empresas integrantes
do Grupo Segurador BB & MAPFRE.

1.1.3. A FENABB representa por intermédio deste instrumento, todas as Associações
Atléticas Banco do Brasil do País,compostas pelos clubes elencados no Anexo
II ("Clube(s)'') .
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cLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES PARA ASSOCIAÇÃO- Para a
associação e utilização dos clubes deverão ser respeitadas e obedecidas,
integralmente, todas as disposiçõesconstantes nos Estatutos Sociaise nos Regimentos
Internos da AABB, não conferindo aos associados comunitários qualquer direito
patrimonial decorrente da filiação à AABB e sem qualquer caráter de exclusividade ou
privilégio, bem como qualquer vinculação, subordinação ou relação de execução,
tampouco solidariedade e/ou subsidiariedade entre as partes convenentes ejou
terceiros.



2.1. Os empregados da BBMAPFRE e seus respectivos dependentes ficam
enquadrados na categoria de associados comunitários, com isenção do pagamento
de taxa de adesão previsto no Regimento Interno, em decorrência do presente
Convênio.

2.2. Para a formalização da associação à AABB, o interessado deverá comprovar
diretamente ao Clube a sua vinculação com o Grupo Segurador BB & MAPFRE ou
apresentar documento similar que, mediante consulta, poderá ser confirmada pelo
próprio Grupo Segurador BB & MAPFRE e que, após deferido o processo de
associaçãonas condições estabelecidas neste Convênio e nos regulamentos do Clube,
poderá usufruir dos Clubesna condição de associado comunitário.

2.3. A AABB será responsável pela confecção das carteiras sociais dos novos
associados comunitários, na forma do que dispõe o caput desta cláusula, bem
como pela formalização de ''Termo de Adesão ao Quadro de Associados" ou outro
documento que tenha a mesma finalidade, junto a cada um dos novos associados
comunitários.

cLÁUSULA TERCEIRA - DA MENSALIDADE - O pagamento das mensalidades por
parte dos empregados da BBMAPFRE, deverá ser o valor previsto para o associado
comunitário ou similar nos regulamentos do Clube escolhido para associação,a título
de taxa de utilização e dar-se-é através de débito direto em conta-corrente do
interessado, no Bancodo Brasil, em favor da AABB.

3.1. A BBMAPFRE fica isenta de qualquer responsabilidade referente ao pagamento
das mensalidadespor parte de seus empregados.

cLÁUSULA QUARTA - DA DIVULGAÇÃO .. A FENABB e a BBMAPFRE se
comprometem a divulgar amplamente a celebração do presente Convênio a seus
respectivos filiados/empregados.

cLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E RESCISÃO - O presente Convênio terá
vigência de 12 (doze) meses a contar da assinatura deste instrumento, podendo ser
prorrogado mediante assinatura de Termo Aditivo pelas partes e poderá ser rescindido:
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a) Por consensodas partes, a qualquer tempo mediante distrato;
b) Por iniciativa de qualquer uma das partes, desde que haja comunicação prévia

da parte interessada, com a antecedênciade (60) sessentadias;
c) Por motivo de força maior, conforme previsto no Código Civil Brasileiro;
d) Falsidadede uma das partes nas declaraçõescontidas neste Contrato;
e) Transferência pela FENABB, no todo ou em parte, das obrigações assumidas

no presente Convênio, sem prévia autorização, por escrito, da BBMAPFRE;
f) Por descumprimento de quaisquer das obrigações e/ou responsabilidades,

conforme previsto nas cláusulasdeste instrumento.

Parágrafo Único - A rescisãodo Convênio entre as partes não altera a condição dos
empregados da BBMAPFRE que já estavam associados às AABB até a data da
rescisãodo Convênio, que deverão continuar a ser idos pelos regulamentos internos



dos Clubes, inclusive quanto ao pagamento das mensalidades a título de taxa de
utilização.

cLÁUSULA SEXTA - DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. Pelo presente instrumento, não se estabelece qualquer responsabilidade solidária
entre as partes, respondendo cada uma, individualmente, junto a terceiros e clientes
pelas obrigações e responsabilidades atribuídas e previstas no presente contrato.

6.2. Se qualquer das partes vier a sofrer ação judicial cujo objeto seja de
responsabilidade conjunta ou exclusiva da outra parte, deverá requerer a denunciação
da lide para que a outra parte possa integrar o processo judicial a fim de suportar a
parte que lhe cabe e as eventuais condenações relativamente às verbas demandadas.

6.2.1. Caso não seja possível, por qualquer motivo, que a parte integre a lide ou caso
o pedido de denunciação da lide não seja deferido pelo juiz, fica certo e ajustado que a
parte demandada deverá acompanhar a ação e se defender, por sua conta e risco, até
que sobrevenha o trânsito em julgado da demanda.

6.3. A FENABB não poderá ceder, transferir, subcontratar, confiar a outrem, nem
negociar com terceiros, quaisquer direitos ou parte dos direitos resultantes do presente
Convênio, sem o consentimento prévio por escrito da BBMAPFRE.

6.4. O presente instrumento não implica a constituição de nenhum tipo de sociedade
entre a MAPFRE e a FENABB.

6.5. Caso qualquer disposição do presente Convênio seja considerada nula, ilegal ou
inexeqüível, as partes deverão negociar de boa-fé, de forma a chegar a um acordo na
redação de uma nova cláusula que seja satístatóría a qual reflita suas intenções:
conforme expressas no presente Convênio, a qual substituirá aquela considerada
nula, ilegal ou inexequível.

6.6. O presente Convênio constitui o único e integral acordo entre as partes em
relação ao seu objeto, substituindo qualquer entendimento ou negociações anteriores
havidas entre as Partes.

6.7. cada uma das partes declara que está devidamente constituída e regularizada
pelas leis do País de sua constituição e que possui plenos poderes e capacidade para
(i) realizar suas atividades; (ii) firmar este contrato e cumprir suas obrigações, não
sendo necessários atos ou procedimentos adicionais para autorizar a celebração deste
Convênio. Assim, o presente instrumento constitui uma obrigação legal, válida e
exequível.

6.8. A FENABB se compromete a informar tempestivamente e manter atualizado o
conjunto de AABBs que não fazem parte do presente Convênio.

cLÁUSULA SÉTIMA - FORO - Fica definida a Comarca de Brasília (DF) como foro
para dirimir as questões oriundas do presente Co vênio.



E por estarem assim justas e contratadas as duas partes, assinam o presente Convênio
de Cooperação Mútua, em duas vias de igual teor e forma, juntamente com as
testemunhas abaixo.

Brasília (DF), 06 de novembro de 2013.

Testemunhas:

~ __...•.CIAÇÕES ATLÉTICAS BANCO DO BRASILFEDERAÇÃO NACIv.Jr~

~~
Waldyr Peixoto Filho

Vice Presidente Administrativo
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Anexo I

1 - Ficam incluídas como usuárias dos serviços objeto do contrato as seguintes
empresas, todas integrantes do GRUPO SEGURADOR BB & MAPFRE:

1.1. MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, com sede na Av. das Nações Unidas, 11.711
- 21°. Andar, Brooklin, São Paulo, SP, CEP 04578-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nO
61.074.175/0001-38;

1.2. MAPFRE VIDA S/A, com sede na Av. das Nações Unidas, 11.711 - 21°. Andar,
Brooklin, São Paulo, SP, CEP 04578-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nO
54.484.753/0001-49;

1.3. BB MAPFRE ASSISTÊNCIA S/A, com sede na Alameda Mamoré, 989 - 6°
andar, Alphaville, Barueri, SP, CEP 04578-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nO
12.749.559/0001-06;

1.4. MAPFRE AFFINITY SEGURADORA S/A, com sede na Av. das Nações Unidas,
11.711 - 210. Andar, São Paulo, SP, CEP 04578-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nO
87.912.143/0001-58;

1.5. VIDA SEGURADORA S.A., com sede na Rua Araújo Porto Alegre, 36 - 30 andar,
Rio de Janeiro, RJ, CEP 020030-013, inscrita no CNPJ/MF sob o nO 02.238.239/0001-
20, representada nos termos de seu Estatuto Social;

1.6. COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, com sede na Av. das
Nações Unidas, 11.711- 21°. Andar,Bróoklin, São Paulo, SP, CEP 04578-000, inscrita
no CNPJ/MF sob o nO28.196.889/0001-43;

1.7. ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A, com sede na Av. das Nações Unidas,
11.711 - 21°. Andar, Brooklin, São Paulo, SP, CEP 04578-000" inscrita no CNPJ/MF
sob nO01.378.407/0001-10, representada nos termos de seu Estatuto Social; e

1.8. BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, com sede na Rua Senador
Dantas, 105,30° e 31° andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20031-204, inscrita no CNPJ/MF
sob nO01.356.570/0001-81, representada nos termos de seu Estatuto Social;

1.9. BB MAPFRE SHl PARTICIPAÇÕES S/ A, com sede na Avenida das Nações
ünidas, nO 11.711, 160 andar, Brooklin, São Paulo, SP, CEP 04578-000, inscrita no
CNPJ/MF sob nO03.095.453/0001-37, representada nos termos de seu Estatuto Social;

1.10. MAPFRE BB SH2 PARTICIPAÇÕES S/A, com sede na Avenida das Nações
Unidas, nO 11.711, 210 andar, Brooklin, São Paulo, SP, CEP 04578-000, inscrita no
CNPJ/MF sob nO 12.264.857/0001-06, representada nos termos de seu Estatuto Social;


