
 
 

CONTRATO DE PARCERIA (ASSOCIADO LÍDER) 

 

Parceiro Outorgante: FEDERAL ASSOCIADOS, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita sob o CNPJ sob o n.º 29.383.343/0001-64, com sede na Avenida 
Contorno n.º 3790, Bairro Santa Clara, Goianésia (GO), neste ato representada 
pelo seu presidente WALISSON SIDNEY FERREIRA DA SILVA, brasileiro, casado, 
empresário, Portador da Carteira de Identidade n.º 4577703 DGPC-GO e CPF n.º 
721.865.261-15, residente e domiciliado na Rua 06, n.º 220, Bairro, Bouganville, 
Qd. 20, Lt. 16, Goianésia (GO), doravante ASSOCIAÇÃO. 

 
Parceiro Associado Líder Outorgado: 

 
Nome/razão social 

RG nº / órgão expedidor: CPF/ CNPJ: 
Estado civil: Nacionalidade: 

Profissão: 

Endereço: 
Cep: 

 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato 
de Parceria, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas 
no presente.: 

 
DO OBJETO DO CONTRATO 

 
 

Cláusula 1ª - O presente contrato tem como OBJETO a divulgação dos planos 
da ASSOCIAÇÃO OUTORGANTE e a captação de novos associados, que 
gozarão dos benefícios do Plano de Benefícios Por Indicação (PBI), dentre eles 
a utilização de (chips de telefonia móvel, pós-pago, 4G, das operadoras CLARO, 
OI, TIM e VIVO), pela parte outorgada, que poderão ser realizadas pessoalmente 
e por intermédio da Rede Mundial de Computadores (Internet). 

 
 

DAS OBRIGAÇÕES DA PARCEIRA OUTORGADA 

 
 

Cláusula 2ª – O ASSOCIADO LÍDER, dever se associar, manter-se associado, 
aderir a um dos planos da ASSOCIAÇÃO OUTORGANTE e estar regularmente 
adimplente com as duas obrigações. 

 
Parágrafo primeiro – O ASSOCIADO LÍDER (outorgado) deverá observar e 

cumprir todas as normas previstas no Estatuto e Regulamento da 
ASSOCIAÇÃO. 

 
Parágrafo segundo – O ASSOCIADO LÍDER deverá preencher o formulário e 

cadastrar-se nos moldes expressos na página 
www.federalassociados.com.br/lider.php. 

http://www.federalassociados.com.br/lider.php


 
 
 
 

 

Parágrafo terceiro – O ASSOCIADO LÍDER deverá indicar no mínimo 05 

(cinco) novos associados e realizar a divulgação dos planos da ASSOCIAÇÃO 

OUTORGANTE, por todos os meios disponíveis, tais como, pessoalmente, por 
mídias digitais e outros. 

 

Parágrafo quarto – O ASSOCIADO LÍDER fica obrigado a participar de todos 

os treinamentos e/ou reciclagens de procedimentos disponibilizados pela 
ASSOCIAÇÃO OUTORGANTE 
. 
Parágrafo quinto - Fica o ASSOCIADO LÍDER obrigado a manter seus dados 

atualizados, bem como atualizar as informações relativas aos planos da 
ASSOCIAÇÃO OUTORGANTE em suas mídias digitais, ou outros meios de 
divulgação, devendo ainda recolher os materiais de divulgação que não estejam 
em consonância com os ofertados pela ASSOCIAÇÃO OUTORGANTE. 

 
 

DAS OBRIGAÇÕES DA PARCEIRA OUTORGANTE 

 
 

Cláusula 3ª - A ASSOCIAÇÃO (Outorgante) fornecerá ao ASSOCIADO LÍDER 
(Outorgada), a discriminação de todas as informações relativas ao Estatuto, 
Regulamento, planos e benefícios disponíveis aos associados, por intermédio da 
atualização de dados constantes na página da (Internet) 
www.federalassociados.com.br/lider.php. 

 

Parágrafo único - Havendo necessidade e interesse, O ASSOCIADO LÍDER, 

fornecerá à parceira (Outorgada), imagens e fotos publicitárias de seus planos e 
benefícios, para que possam ser veiculadas em sua página. 

 

 
DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

 
 

Cláusula 4º - O ASSOCIADO LÍDER (outorgado), realizará suas atividades de 
divulgação sem qualquer subordinação à ASSOCIAÇÃO, de forma livre, não 
havendo o que se falar em cumprimento de horários e prazos, podendo, 
inclusive, valer-se do trabalho de terceiros em auxílio a realização de seus 
trabalhos. 

 
Parágrafo primeiro – O presente contrato, de modo algum, caracterizará vínculo 

empregatício da ASSOCIAÇÃO OUTORGANTE com o ASSOCIADO LÍDER. 

http://www.federalassociados.com.br/lider.php


 
 

 

DOS BENEFÍCIOS AO ASSOCIADO LÍDER 

Cláusula 5ª – A ASSOCIAÇÃO OUTORGANTE repassará ao ASSOCIADO LÍDER, 
quando solicitado pelo ASSOCIADO LÍDER, os benefícios do (PBI), conforme as normas 
estabelecidas no endereço eletrônico: www.federalassociados.com.br/lider.php e 
Regulamento disponível no endereço eletrônico: 
www.federalassociados.com.br/regulamento . 
. 
Parágrafo primeiro – O ASSOCIADO LÍDER poderá receber brindes (Bonés, Copos, 

camisetas, chaveiros e etc. 
 
Parágrafo segundo – Em caso de solicitação de brindes, o ASSOCIADO LÍDER deverá 

arcar com os custos de envio, taxas administrativas e tributos inerentes. 

 
 

DA PRIVACIDADE E SEGURANÇA 

 
 

Cláusula 6ª - Fica proibida a captação de dados particulares dos novos associados para 
fins estranhos ao objeto da associação. 

 
Cláusula 7ª- O ASSOCIADO LÍDER fica proibido de divulgar informações sigilosas da 

ASSOCIAÇÃO outorgante. 

 
 

DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 
 

Cláusula 8ª - A parte que desejar rescindir o presente instrumento, notificará de forma 
expressa sua intenção à outra parte, por intermédio de requerimento próprio, 

constante no endereço eletrônico: 
www.federalassociados.com.br/lider.php, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

 

Parágrafo único - No casso do disposto da Cláusula 9ª, não caberá indenização em 
nenhuma hipótese. 

 
Cláusula 9ª - Estará rescindido automaticamente o presente contrato de parceria, em 
ocorrendo a violação de qualquer cláusula, por dolo ou culpa, constante neste 
instrumento pelo ASSOCIADO LÍDER. 

 
Parágrafo primeiro - Sendo o presente instrumento rescindido de acordo com o 

disposto na cláusula 10ª, estará desobrigada a ASSOCIAÇÃO OUTORGANTE em 

http://www.federalassociados.com.br/lider.php
http://www.federalassociados.com.br/regulamento
http://www.federalassociados.com.br/lider.php


efetuar os pagamentos do (PBI) ao ASSOCIADO LÍDER. 
 
 

DA VALIDADE E PRAZO DO CONTRATO 

 
Cláusula 10ª - O presente instrumento de contrato de parceria, passa a vigorar na data 
de assinatura de ambas as partes. 

Cláusula 11ª- O presente contrato de parceria vigorará por tempo indeterminado a 
contar da data de assinatura. 

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Cláusula 12ª - Fica compactuado entre as partes a total inexistência de vínculo 

trabalhista entre as partes contratantes, excluindo as obrigações previdenciárias e os 
encargos sociais, não havendo entre OUTORGADA e OUTORGANTE qualquer tipo de 
relação de subordinação. 

 
 

DO FORO 

 
Cláusula 13ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes 

elegem o foro da comarca de Goianésia - Goiás; 
 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias 
de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

 
 

 

 

Goianésia(GO),         de  de 20  . 
 
 

 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
    

(Assinatura do Associado Líder) 
 
 
 
 

 
 
 

 

Av. Contorno, 3790 - Santa Clara, Goianésia - GO, 76380-275 
CNPJ: 29.383.343/0001-64 TELEFONE: (62) 3142-2629 ou 0800 646 8222 


