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TERMO DE ADESÃO AO CONVÊNIO DE PARCERIA 
FIRMADO PELA FENABB E A BBTS, EM 
...../....../2022 

     ____________________________________________________ 
 

 
Pelo presente instrumento, a ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL – 

AABB ......................(......), associação assistencial, desportiva, social, cultural e recreativa, 
sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº. .................., com sede na ..................., Bairro 
.........., na cidade de .............. (......), neste ato representada por seu Presidente Sr. 
.........................., brasileiro, .............. (estado civil), ............. (profissão), portador da carteira 
de identidade RG n° ................. e do CPF n.º ..................,  e por seu Vice-Presidente, Sr. 
..................., brasileiro, .............. (estado civil), ............. (profissão), portador da carteira de 
identidade RG n° ................. e do CPF n.º ..................,  ambos residentes e domiciliados 
em ............ (.....), doravante denominada simplesmente AABB, face aos termos do 
CONVÊNIO PARA UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE AABBs, firmado pela 
FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES ATLÉTICAS BANCO DO BRASIL – 
FENABB e a BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. - BBTS, em ...../....../2022, já 
qualificadas no referido instrumento jurídico, respectivamente aqui também  denominadas 
FENABB e BBTS,  resolve, por sua livre iniciativa e vontade, aderir ao Convênio em pauta, 
mediante as seguintes cláusulas e condições, as quais, as partes ora citadas, decidem 
cumprir e respeitar: 
 
1. O presente Termo tem por objeto formalizar e regular a adesão da AABB ...................... 
(.....) aos termos do Convênio para Utilização de Instalações de AABBs, acima indicado. 
 

1.1.  Os contratados da BBTS, que voluntariamente manifestem interesse na filiação 
ao quadro associativo desta AABB, deverão comprovar documentalmente a sua 
vinculação àquela Associação, condição essa indispensável para o acolhimento de seu 
pedido. A formalização da filiação ocorrerá mediante a formalização do respectivo 
Termo, pelo novo associado e a AABB. 
 
1.2. Os novos associados serão enquadrados na categoria de “ASSOCIADOS 
COMUNITÁRIOS” e poderão ser beneficiados com os termos previstos no Parágrafo 
Segundo da Cláusula Primeira daquele instrumento jurídico, enquanto perdurar o 
Convênio com a BBTS. Em caso de desvinculação, poderá a AABB cobrar do 
associado, até então amparado com a prerrogativa do Convênio aderido, o valor 
integral da mensalidade estabelecida para a referida categoria de associado. 
 
1.3.  Deverão os novos associados observar e cumprir as disposições contidas no 
Estatuto e demais normativos da AABB, bem como responsabilizar-se pelo pagamento 
das mensalidades, na forma estabelecida nos respectivos Termos de Filiação. 

 
2. Este instrumento vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua 
assinatura, podendo ser automaticamente renovado se não houver manifestação contrária 
das partes, formalmente comunicada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
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3. Fica eleito o foro da Comarca de .......... (....), com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, que não 
possa ser solucionada pela via administrativa.   

    
E por estarem justos e contratados, assina a AABB aderente o presente em 03 (três) 

vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas e qualificadas. 
 

 

                                         ................... (.....),  ..... de .................. de 2022. 
 
 
 
 

Associação Atlética Banco do Brasil – AABB ......................... (.......) 
 
 
 
 

___________________________                _________________________ 
                     ....................................                                ................................. 
                             Presidente                                           Vice-Presidente 
 
 
 
 
 
  
Testemunhas: 
 
 
         
1. __________________________                                 2. _______________________________ 

Nome:                                      Nome: 
CPF:                                                                                  CPF: 


