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INSTRUMENTO PARTICULAR AUTÔNOMO 
EMPREENDEDOR INDEPENDENTE 

 
 

 
Pelo presente instrumento, cuja proponente é DISTRIBUIDORA BONNY VIE 
ALIMENTOS LTDA. com nome fantasia de “GRUPO BONNY VIE”, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 24.708.938/0001-29,sob a Inscrição Municipal 
nº 359.465, e Inscrição Estadual nº 798.146.618.115,  com data de fundação em 06 
de Julho de 2016, última alteração cadastral em 14 de Maio 2018, localizada à 
Avenida Rudolf Dafferner nº 400, edifício São Paulo, sala 311, Bairro Alto da Boa 
Vista, CEP 18.085-005, cidade de Sorocaba/SP, endereço eletrônico: 
contato@bonnyvie.com.br, representada pelos sócios NILSON DA SILVA DE LIMA 
e JOÃO CEZAR TERENCIANO, e de outro lado como aderente, doravante denominado 
“CLIENTE”, ou ”EMPREENDEDOR INDEPENDENTE”, firmam o quanto segue: 
 
 
O presente instrumento disciplina as regras para participação junto a GRUPO BONNY 
VIE. Para se tornar cliente e ter direito às bonificações, o CLIENTE terá que aceitar 
as referidas disposições, sendo que a recusa ou discordância das regras por qualquer 
motivo que seja, não dará direito a participar do sistema de bonificação, melhor descrito 
em clausula pertinente do referido instrumento particular, por tratar-se de um sistema 
de bonificação advindo da consume e venda direta, dos produtos destribuídos pelo 
Grupo, e também pela indicação de novos clientes, benefícios cujas condições 
são de extrema importância para o correto funcionamento. O GRUPO BONNY VIE 
não divulga ou promete ganhos financeiros além do contido no presente 
instrumento, sendo que todos os valores são tangíveis e possíveis de alcançar. 
Eventuais impasses não previstos no presente instrumento particular Autônomo, será 
disciplinado de acordo com as disposições do Código Civil Brasileiro e melhor 
legislação aplicável, e seus anexos. 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA EMPRESA 
 
Parágrafo único. Trata-se de empresa de comércio de alimentos, e outros, sendo a 
sistemática de venda, o Marketing de Venda Direta, mediante o pagamento de 
bonificação pela indicação de novos clientes, ativados mensalmente pela 
consumação própria, com as seguintes premissas: 
 
Missão: Transformar necessidades básicas de consumo em oportunidade de 
negócios, gerar valor, e renda, através do marketing de relacionamento, 
mudando a vida do maior número de pessoas. 
 
Visão: Ser a melhor empresa global em criação de valor e transformação de 
vidas, com excelência, igualdade, e paixão pelo ser humano. 
 
Valores: 
1) Respeito, e valorização do ser humano. 
2) Transparência, e ética nas relações. 
3) Simplicidade, e igualdade social. 
4) Sustentabilidade econômica, social e ambiental. 
5) Realização pessoal, e profissional. 
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AS PRELIMINARES DO NEGÓCIO do GRUPO BONNY VIE, expandir pelo território 
nacional, fidelizando o empreendedor autônomo, a consumir os produtos distribuídos pela 
DISTRIBUIDORA BONNY VIE ALIMENTOS LTDA, e assim, estes, participarem de todos 
os bônus gerados pelos consumos de sua rede de amigos e familiares. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRODUTOS e VALOR 
 
Parágrafo primeiro; Os produtos comercializados e distribuídos pela DISTRIBUIDORA 
BONNY VIE ALIMENTOS LTDA, são, na maioria deles, produtos que integram itens da 
cesta básica, conforme a composição individual de cada KIT, melhor discriminado no 
catálogo vendas/produto oficial da empresa, e escolhido livremente pelo CLIENTE 
conforme modelo e tamanho do KIT que desejar. 
 
Parágrafo segundo; A composição de cada KIT, incluindo a quantidade 
individual de cada produto, terá o valor determinado no próprio catálogo oficial 
do GRUPO BONNY VIE, juntamente com promoções e lançamentos dos produtos. 
 
Parágrafo terceiro; As marcas mencionadas no catálogo, podem ser 
substituídas, a qualquer tempo, mesmo na vigência do mesmo, tendo em vista, 
a escassez, desabastecimento, por conta, da oferta e demanda dos referidos 
produtos, porém, será respeitando pelo GRUPO BONNY VIE a quantidade, 
gênero, e qualidade dos mesmos, seguindo a necessidade de cada região, 
informado em ANEXO próprio. 
 
Parágrafo quarto; O GRUPO BONNY VIE, tendo o compromisso de trabalhar com 
os melhores produtos, e marcas do mercado, se reserve no direito, quando assim, se 
fizer necessário, de alterar os preços de qualquer KIT por conta da situação 
econômica flutuante do pais (inflação/deflação), ou por intervenções climáticas, 
que determinam a oscilação de preços, em relação a demanda e/ou 
disponibilidade de mercado dos produtos.  
 
Parágrafo quinto; Quando necessário ser alterado os valores dos referidos KITS, 
conforme a necessidade elencada no parágrafo anterior, estes reajustes só entraram 
em vigor, no próximo catálogo oficial do GRUPO BONNY VIE, sendo certo que o 
CLIENTE sempre pagará os valores do catálogo vigente, até a próxima edição, 
quando será comunicado das alterações quando necessárias, tanto no preço, ou 
composição dos kits, dando-lhe a liberdade de escolha. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – CADASTRO e ADESÃO 
 
Parágrafo primeiro; Para iniciar na parceria de vantagens, com o GRUPO BONNY VIE, 
o futuro CLIENTE deverá se cadastrar no plano de Marketing de Venda Direta da 
Empresa, mediante a prévia indicação do LOGIN de um dos EMPREENDEDORES 
INDEPENDENTES, já cadastrado e ativo no website, bonnyvie.com.br, que ocorrerá 
de forma gratuita o cadastro. 
 
Parágrafo Segundo; Para ocorrer a adesão o novo cadastrado, deverá comprar 
uma cesta/kit Adesão, que será composta de uma CESTA/KIT “P” especificada 
no catálogo de vendas/produtos da Empresa, com as suas possíveis derivações, 
acompanhada do material promocional, para promover a divulgação do negócio, 
além de todo suporte para administrá-lo no Escritório Virtual, sendo este, individual, 
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restrito e intransferível, também denominado (Área Restrita ou Back Office) 
 
Parágrafo terceiro; O valor da ADESÃO, proposta no parágrafo anterior, estará 
determinado no ANEXO/CATÁLOGO oficial vigente de vendas/produtos, 
acompanhado pelo valor de frete para entrega, conforme a localidade, disponível 
na tabela “frete” no site do GRUPO BONNY VIE. 
 
Parágrafo quarto; Após somente a compensação do pagamento do boleto bancário, 
e a liberação do sistema do Escritório Virtual, será disponibilizado o acesso aos 
benefícios da parceria de vantagens, de acordo com o plano de vendas direta, 
proposta pelo GRUPO BONNY VIE, regulamentada nesse referido instrumento 
particular autônomo. 
  
Parágrafo quinto; A vigência do cadastro, para ser ativado com a adesão, será até 
o vencimento do boleto bancário, após essa data, o cadastro será extinguido 
automaticamente, em conjunto com o referido contrato de EMPREENDEDORES 
INDEPENDENTES, não impedindo a sua nova inclusão futuramente, conforme 
condições, elencadas no parágrafo primeiro e segundo do título “DO 
RECADASTRAMENTO”. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - ATUAÇÃO TERRITORIAL 
 
Parágrafo primeiro; O GRUPO BONNY VIE, almeja atuar em toda área territorial 
nacional, para tanto, há a necessidade de um numero mínimo de clientes naquela 
cidade/região, e estrutura para composição da cesta/kit e sua distribuição, sendo 
assim, o CLIENTE, antes de aderir ao plano de Marketing de Venda Direta, deverá 
consultar o catálogo oficial da DISTRIBUIDORA BONNY VIE ALIMENTOS LTDA. 
 
Parágrafo segundo; As informações, das áreas de atuação do GRUPO BONNY 
VIE, estarão informadas no próprio catálogo atualizado de produtos, onde constará 
a sua área de atuação e distribuição, e as futuras áreas que a empresa irá atuar, até 
que se conquiste todo o território brasileiro. 
 
  
CLÁUSULA QUINTA – PRAZO e LOCAL DE ENTREGA 
 
Parágrafo primeiro; Ao se cadastrar, o EMPREENDEDOR INDEPENDENTE declara 
ter preenchido todos os dados do endereço de entrega corretamente, inclusive com o 
ponto de referência e contato telefônico, além do seu e-mail, informações estas que 
deverão estar sempre atualizadas, sendo que o GRUPO BONNY VIE não se 
responsabiliza por entregas em que o endereço no cadastro esteja incorreto, 
incompleto, ou desatualizado. 
 
Parágrafo segundo; O GRUPO BONNY VIE, tem o compromisso de entregar todos 
KITS, direto a casa do EMPREENDEDOR INDEPENDENTE, até 30 dias, após o seu 
pedido, sempre respeitando o Código do Consumidor, vigente  
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MANUAL TÉCNICO -  SIMPLIFICADO DO PLANO DE MARKETING 
 
 

1. Para fazer parte do sistema, a pessoa interessada deverá além de cadastrar, 
para receber os bônus, e todos os demais benefícios, deverá adquirir o 
pacote de adesão (1ª compra), conforme informações contidas no 
ANEXO/CATÁLOGO. 
 

2. Para validade do INSTRUMENTO PARTICULAR AUTÔNOMO, o  
EMPREENDEDOR INDEPENDENTE, deverá pagar o boleto bancário que tem 
como credor o GRUPO BONNY VIE, que constará o seu vencimento para no 
máximo 30 dias, caso não ocorra a quitação do boleto ADESÃO, no prazo 
estipulado, o cadastro será extinto, juntamente com os todos benefícios que 
o negócio de Marketing de Venda Direta, melhor descrito na cláusula terceira, 
parágrafo quinto:  

 
3. Após a realização do cadastro, e sua adesão validada com o pagamento do 

KIT /ADESÃO, a pessoa se tornará um EMPREENDEDOR INDEPENDENTE. 
 

a) Após se tornar um EMPREENDEDOR INDEPENDENTE, ela terá acesso a um 
escritório virtual, através do LOGIN/SENHA onde terá informações 
pertinentes a sua adesão e rede; 
 

b) Ao se tornar um EMPREENDEDOR INDEPENDENTE, será inserido em uma 
rede de matriz linear de indicações, sem limite de lateralidade e profundidade 
como também em uma outra matriz de ciclos da seguinte maneira: 

 
c) A lateralidade será construída por ciclos de 2 cadastros, no primeiro nível e 

4 cadastros no segundo nível, (ou seja, mais 2 abaixo de cada um dos dois 
primeiros); 

d)  Esse formado será denominado de Ciclo, ao completar o ciclo é liberado 
novamente mais duas vagas, para 2 cadastros no primeiro nível, e 4 no segundo 
nível; 

e)   Todas as vezes que for completado os 4 cadastros no segundo nível, inicia-
se outro ciclo. 

 
 

ATIVAÇÃO MENSAL 

1. Para se manter ativo no sistema, o EMPREENDEDOR INDEPENDENTE deverá 
realizar o pagamento de sua ativação mensal, cujo valor será de acordo com 
o KIT/ATIVAÇÃO, na tela de Configuração KIT, que deverá atentar para as 
seguintes regras: 

a)  A primeira ATIVAÇÃO mensal deverá ser feita do dia 01 ao 31 no mês 
subsequente do pagamento da compra do seu KIT/ADESÃO, as demais 
ativações, serão sempre com vencimento do dia 01 ao dia 31 de cada mês; 

 
b)  A ativação mensal será feita através da tela “Ativação Mensal”; 

 
c)  Nesta tela o Empreendedor deve visualizar uma tabela com as informações: 

Ano, Mês, Data Pagamento (fica em branco caso a ativação não tenha sido 
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paga) e, na última coluna, para as ativações dos meses anteriores a 
informação “Pago” ou “Não Pago”, para a ativação do mês corrente um botão 
“Pagar” (caso esteja em aberto, após estar paga, ficar a informação “Pago” 
também para a ativação do mês corrente); 

 
 

2. Ao clicar no botão “Pagar”, deve-se exibir uma janela com o resumo da 
configuração atual (conforme tela Configuração Kit), mostrando Kit Padrão, 
Endereço, Valor total do Kit + Frete para o endereço e dois botões: “Confirmar” 
e “Reconfigurar Kit”; 

a) Ao clicar em “Confirmar”, deve-se mostrar as opções de pagamento: Boleto, 
Cartão, Saldo; 
 

b) Ao clicar em “Reconfigurar Kit”, deve-se redirecionar o empreendedor para a 
tela de Configuração do Kit, para que possa ajustar conforme desejar e 
depois retornar para realizar a ativação; 

 
3. Usuários inativos perdem o direito a: 

a) Se tiver bônus anterior acumulado esse se manterá acumulado; 
 

b) Receber qualquer um dos bônus disponíveis neste plano de compensação, 
entra na compressão dinâmica e os bônus gerados desse mês são 
distribuídos para a rede ativa acima; 
 

c) Graduação e premiações no plano de carreira (a pontuação acumulada do 
plano e premiações é zerada); 

 
d) Durante o período que o usuário está ativo, poderá comprar qualquer item 

da loja interna; 
 

 
1. BÔNUS 

 
a) Aos EMPREENDEDORES INDEPENDENTES, ativos serão assegurados as 

bonificações, advinda da indicação de novos CLIENTES (indicados diretos ou 
indiretos), sobre os respectivos consumos efetivamente pagos e ativos no 
referido mês, a serem computados como rege o plano de marketing. 

 
b) O empreendedor para ter direito a receber as bonificações, deverá ter pago 

a adesão e deverá estar em dia com a compra de sua ativação mensal e 
ter 2 indicados diretos com adesão paga e ativação mensal em dia, como 
segue abaixo a descrição de todas as formas de ganho que deverão ser 
pagas aos EMPREENDEDORES INDEPENDENTES: 

 
 

2. BÔNUS DE ADESÃO – 1ª compra (indicação direta/indireta) 
 

a) Este bônus será pago através da matriz de ciclos; 
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b)  O valor para pagamento deste bônus será de (R$ 118,00) sobre o valor 
das compras de adesão distribuídos em 12 níveis; 
 
c) O bônus será pago do 1º ao 12º nível da seguinte maneira: 

 01º nível:  R$ 30,00 (trinta reais); 

 02º nível:  R$ 35,00 (trinta e cinco reais); 

 03º nível:  R$   5,00 (cinco reais); 

 04º nível:  R$   5,00 (cinco reais); 

 05º nível:  R$ 20,00 (vinte reais); 

 06º nível:  R$ 10,00 (dez reais); 

 07º nível:  R$   2,00 (dois reais); 

 08º nível:  R$   2,00 (dois reais); 

 09º nível:  R$   2,00 (dois reais); 

 10º nível:  R$   5,00 (cinco reais); 

 11º nível:  R$   1,00 (um real); 

 12º nível:  R$   1,00 (um real); 
 

Exemplo: 
 

 ADESÃO: João indica Maria, que compra KIT/ADESÃO; João por ter 
indicado Maria, receberá R$ 30,00 (trinta reais) de indicação direta/indireta 
no primeiro nível, esta regra segue a até o décimo segundo nível, conforme 
tabela acima. 

COMPRESSÃO DINÂMICA: Caso um EMPREENDEDOR INDEPENDENTE 
esteja inativo, o bônus que seria pago a ele, será pago ao primeiro ascendente 
(upline) que esteja ativo, conforme o desenho ilustrativo, que observa a 
referida hierarquia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 João indica Maria, que está posicionada abaixo dele, sendo ela, o seu primeiro 
nível,  porém, Maria está inativa, por conta de não ter pago a sua  adesão ou 
ativação mensal, por isso deixa de receber o bônus de R$ 30,00 (trinta reais), 
por conta de ter cadastrado Moises, abaixo dela, sendo assim, o bônus que 
Maria tinha direito a receber, passará então a pertencer a João, pois Maria 
esta inativa, ou estava excluída, quando Moises efetuou o pagamento de sua 
adesão. 
 

 Para que João receba o bônus de ADESÃO, que Maria teria o direito por ter 
cadastrado Moisés, Maria precisa estar inativa, enquanto João, precisa estar 
ativo, e Moisés, que é o seu segundo nível, ter pago a sua Adesão. 

João 

Moisés 

Maria 
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 Caso o João também não esteja ativo, como Maria, o bônus de ADESÃO, 
subirá para up-line de João, estando este EMPREENDEDOR ativo, assim, segue 
de baixo para cima até que se encontre um EMPREENDEDOR ativo, e receba o bônus 
do novo cliente que Maria cadastrou e deixou de receber por estar inativa, ou excluída, 
atingindo até o último up-line ativo. 

 
 

3.  BÔNUS RESIDUAL (ativação mensal) 

a) Semelhante ao bônus ADESÃO, este bônus será pago através da matriz de 
ciclos; 

 
b) O valor para pagamento, deste bônus, pelo GRUPO BONNY VIE, sempre 

estará buscando o equilíbrio econômico entre as partes, respeitando o 
EMPREENDEDOR INDEPENDENTE, e a segurança do plano de benefícios, 
sendo estes valores segurados atualmente em: 
 

       R$   73,00 (setenta e três reais) sobre kit P, 
       R$   93,00 (noventa e três reais) sobre kit M, 
       R$ 113,00 (cento e treze reais) sobre kit G;  

 
c) Os valores acima informados, serão distribuídos e diluído em toda a rede dos 

EMPREENDEDORES INDEPENDENTES ATIVOS, conforme o plano de negócio 
de Marketing de Venda Direta, respeitando cada nível, e graduação que se 
encontrem, impulsionado pelo trabalho desenvolvido por cada um.    
 

d) O bônus será distribuído do 1º ao 12º nível. Da seguinte maneira:  

 
BÔNUS DE ATIVAÇÃOI KIT P: 

 01º nível: R$   5,00 (cinco reais); 

 02º nível: R$ 15,00 (quinze reais); 

 03º nível: R$   5,00 (cinco reais); 

 04º nível: R$   5,00 (cinco reais); 

 05º nível: R$ 20,00 (vinte reais); 

 06º nível: R$ 10,00 (dez reais); 

 07º nível: R$   2,00 (dois reais); 

 08º nível: R$   2,00 (dois reais); 

 09º nível: R$   2,00 (dois reais); 

 10º nível: R$   5,00 (cinco reais); 

 11º nível: R$   1,00 (um reais); 

 12º nível: R$   1,00 (um reais); 
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BÔNUS DE ATIVAÇÃO KIT M: 
 

 01º nível: R$   5,00 (cinco reais); 

 02º nível: R$ 20,00 (vinte reais); 

 03º nível: R$ 10,00 (dez reais); 

 04º nível: R$ 10,00 (dez reais); 

 05º nível: R$ 25,00 (vinte e cinco reais); 

 06º nível: R$ 10,00 (dez reais); 

 07º nível: R$   2,00 (dois reais); 

 08º nível: R$   2,00 (dois reais); 

 09º nível: R$   2,00 (dois reais); 

 10º nível: R$   5,00 (cinco reais); 

 11º nível: R$   1,00 (um real); 

 12º nível: R$   1,00 (um real); 
 

 
BÔNUS DE ATIVAÇÃO KIT G: 
 

 01º nível: R$   5,00 (cinco reais); 

 02º nível: R$ 25,00 (vinte e cinco reais); 

 03º nível: R$ 15,00 (quinze reais); 

 04º nível: R$ 15,00 (quinze reais); 

 05º nível: R$ 30,00 (trinta reais); 

 06º nível: R$ 10,00 (dez reais); 

 07º nível: R$   2,00 (dois reais); 

 08º nível: R$   2,00 (dois reais); 

 09º nível: R$   2,00 (dois reais); 

 10º nível: R$   5,00 (cinco reais); 

 11º nível: R$   1,00 (um real); 

 12º nível: R$   1,00 (um real); 
 
 

1. BÔNIFICAÇÃO: 
 

a) No caso dos BÔNUS, estes seguem as mesmas regras da 
COMPRESSÃO DINAMICA; 
 

b) Para receber os BÔNUS de ATIVAÇÃO, referente ao KIT comprado pelo 
seu EMPREENDEDOR downline, entre os 12 níveis, é necessário o 
EMPREENDEDOR INDEPENDENTE, ter comprado o KIT/ATIVAÇÃO, igual 
ao KIT/ATIVAÇÃO, comprado pelo downline; 
 

Exemplo 1: João tem um EMPREENDEDOR ATIVO em seu 2º nível da rede 
com o KIT M, e João se ativou com o KIT P, dessa forma, João receberá o 
BÔNUS de ATIVAÇÃO, referente ao KIT P e não ao KIT M; 
 
Exemplo 2: João tem um EMPREENDEDOR ATIVO em seu 2º nível da rede 
com o KIT M, e João se ativou com o KIT G, dessa forma, João receberá o 
bônus ativação referente ao KIT M, e não ao KIT G; 
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Exemplo 3: João, tem um EMPREENDEDOR ATIVO em seu 2º nível da rede 
com o KIT M, João se ativou com o KIT G, dessa forma João receberá o bônus 
ativação referente ao KIT M, porém João também tem em seus 12 níveis, 
EMPREENDEDORES ativos com o KIT P, M e G, dessa forma João receberá 
os bônus de cada nível de acordo com cada  KTI/ATIVAÇÃO comprados por 
cada EMPREENDEDOR downline; 
 
 

1 FORMAS DE PAGAMENTO 
 

a) O Programa de ADESÃO e ATIVAÇÃO, ambos poderão serem pagos 
inicialmente, através de boleto bancário, ou cartão de débito/crédito (quando 
disponível na Empresa), sempre emitido pela própria DISTRIBUIDORA BONNY 
VIE ALIMENTOS LTDA, após confirmar este recebimento, através da 
compensação bancária. 
 

b) Particularmente, no programa ATIVAÇÃO, o EMPREENDEDOR 
INDEPENDENTE, poderá também se ativar automaticamente, selecionando 
em seu Escritório Virtual (Back Office), a opção ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA, 
usando o seu saldo de bônus, quando suficiente, para e o pagamento de sua 
própria ativação + frete, e assim, garantir sua continuidade no negócio de 
forma imediata. 

 
 

2.  RECEBIMENTO DE BÔNUS 
 

a) O pagamento do BÔNUS, deverá ser solicitado todo mês pelo próprio  
EMPREENDEDOR, entre o dia 05 e 12 do referido mês, no seu Escritório 
Virtual, e seu pagamento ocorrerá todo dia 15 de cada mês, estando 
disponível em até 2 dias úteis na conta do Cliente, através de depósito 
bancário, transferência, ou no cartão de crédito-pré, filiado ou patrocinado 
pelo GRUPO BONNY VIE,  sempre na conta do titular do LOGIN cadastrado 
no sistema. 
 

b) O valor mínimo de saque dos BÔNUS, será de R$ 100,00 (cem reais), sendo 
esse valor líquido, descontado a taxa de transferência bancária de 10,00 (dez 
reais), e mais o valor retido na proporção do INSS, quando houver, e a 
retenção do IR quando ultrapassado o valor mínimo para saque determinado 
pela Receita Federal. 

 
c) No caso o EMPREENDEDOR INDEPENDENTE, optar ou a empresa 

determinar que a única forma de pagamento seja através de cartão de 
crédito-pré, este seguirá as normas contidas no catálogo de produtos, onde 
constará os custos de adesão, e mensalidades cobrados pela operadora de 
cartão.  

 
 

3. UTILIZAÇÃO DE BÔNUS 
 

a) O EMPREENDEDOR INDEPENDENTE poderá utilizar seu saldo de bônus 
para: 
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b) Cadastrar novos EMPREENDEDORES INDEPENDENTES, acessando o 
seu Escritório Virtual, quando informará primeiramente o Login (gerado 
através do cadastro) do novo EMPREENDEDOR, e logo em seguida, a opção 
do produto KIT/ADESÃO P, assim, o sistema exibira o valor do KIT com o 
respectivo frete, por fim, será solicitada a senha financeira para confirmar a 
operação, validando a compra. 

 
c) Poderá o EMPREENDEDOR INDEPENDENTE, pagar seu KIT/ATIVAÇÃO, 

ou qualquer outro KIT, com o seu saldo total, ou parcial de bônus, 
completando o faltante, caso o seu saldo seja inferior a compra, através de 
boleto bancário, ou cartão de débito/crédito (quando esta forma de 
pagamento estiver disponível na Empresa); 

 
d) O Reconhecimento, e os prémios oferecidos pelo GRUPO BONNY VIE, 
possuem caráter personalíssimo, sendo intransferíveis. 
 
 

4. PLANO DE CARREIRA 
  

a) Os pontos para graduação do plano de carreira serão computados da 
seguinte maneira: 

 
b) A cada KIT/ADESÃO pago, é gerado 2 (dois) pontos para a rede, exemplo: 

 
c) O KIT/ADESÃO sendo atualmente R$ 299,00 gera 2 (dois) “PG” pontos 

para rede; 
 

d) O KIT/ATIVAÇÃO, que é mensal, tem 3 composições diferentes, cada 
um gera pontos equivalentes com o seu tamanho (P>M>G), sendo: 

             Kit P    1 (um ponto); 
             Kit M 1,5 (um ponto e meio); 
             Kit G    2 (dois pontos). 
 
Os pontos serão gerados automaticamente, a partir da compra e pagamento do 
seu respectivo KIT/ATIVAÇÃO 
 
 

5. VOLUME MÁXIMO POR EQUIPE (VME) 
  

a) Para cada graduação do plano de carreira, será aplicado a regra de VME, 
onde para alcançar a próxima graduação, será considerado o volume 
máximo dos pontos de cada equipe do EMPREENDEDOR 
INDEPENDENTE, assim, o mesmo motiva-se a ter mais de 1 equipe 
trabalhando. 

 
b) A pontuação é somada com o volume mensal da rede, e não acumulativa 

para o plano de carreira. 
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6. VIAGENS E PREMIAÇÕES 
 

a) O plano de carreira será composto por 9 níveis, conforme tabela a seguir: 

Pontos Qualificações Limite de Nível Prêmio VME 

2  
Empreendedor 
Independente 

Ad ADESÃO Pessoal 
in - 

12 Executivo 1º ao 2º Pin - 

50 Bronze 1º ao 4º Pin - 

100 Prata 1º ao 4º Pin + Caneta Executiva 50 

250 Ouro 1º ao 5º Pin + Relógio 125 

500 Rubi 1º ao 6º Pin + Tablet 250 

1.000 Safira 1º ao 6º Pin + Notebook 500 

1.500 Esmeralda 1º ao 6º Pin + Viagem Nacional 1.000 

2.000 Diamante 1º ao 6º Pin + Viagem Cruzeiro* 1.500 

 
b) Para ter direito a Viagem Cruzeiro* é necessário qualificar-se 3 (três) vezes 

como diamante dentro do mesmo ano, e ter permanecido ativo no período. 
 

c) Todos os prêmios são de direito único apenas para a primeira qualificação, 
apenas as viagens que são anualmente poderão dar direito a 
requalificação. 

 
d) A premiação é pessoal, intransferível e improrrogável, com tempo de 

validade para aquele evento. 
 

e) O destino, local, e a data da viagem, é pré-determinado, por tanto, não 
sofrerá alterações, por conta da indisponibilidade do EMPREENDEDOR 
INDEPENDENTE, apenas pela empresa, se assim convir. 

 
f) O EMPREENDEDOR INDEPENDENTE, terá o direito de levar 01 (um) 

acompanhante, sendo que este, não esteja participando de outra empresa 
concorrente, no mesmo mercado de atuação do GRUPO BONNY VIE,  e 
deverá seguir tanto as regras da viagem, como também desde Instrumento 
particular, caso seja menor de idade, o Empreendedor deverá  seguir 
também a legislação vigente do estatuto da criança e do menor (ECA), se 
tornando responsável pelo mesmo, caso seja infringido tais regras o 
CLIENTE perderá o direito da viagem, e a empresa, poderá repassar a 
premiação a quem desejar. 
 
 

7. INCENTIVO - PROMOÇÃO DIAMANTE: 
 

a) O prêmio para essa meta (Incentivo Diamante) é uma carta de crédito no 
valor aproximado de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com uma variação de 
10%, tanto para mais, ou para menos, do valor aqui informado, para a 
compra de um automóvel, sendo este um Jeep Renegade ou um Honda 
Civic, conforme sugestão em catálogo de compras do GRUPO BONNY VIE  
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b) Acumulado 25.000 (vinte e cinco mil) pontos, e ter qualificado no mínimo 
uma vez a diamante. 

 
c) A pontuação para atingir essa meta será somada e acumulada 

mensalmente. 
 
d) Para manter a pontuação acumulada, é necessário estar ativo 

mensalmente, por todo período, caso fique qualquer mês inativo, a 
pontuação será zerada. 

 
e) Para somar a pontuação mensal é necessário além de estar ativo, por todo 

o período, deve ter 2 (dois) indicados diretos ativos. Será considerado o 
VME de até 1.000 pontos mensal até o 6º nível. 

 
f) Caso esteja ativo, mas não tenha os 2 indicados diretos ativos, no referido 

mês mesmo atingindo a pontuação, neste mês, a pontuação mensal não é 
somada, porém a pontuação acumulada é mantida. 

 
g) O automóvel não poderá ser vendido pelo EMPREENDEDOR 

INDEPENDENTE contemplado, pelo período de 12 meses, após a 
transferência de posse do mesmo, por conta de o veículo estar com 
restrição a venda, pela empresa. 

 
h) Tal impedimento de venda e transferência, se faz necessária, para que no 

referido período, se cumpra a obrigação de fazer pelo EMPREENDEDOR, 
sendo elas, se manter ativo no sistema, desenvolvendo o trabalho em rede, 
sem atuar em outra empresa concorrente no mercado de marketing de 
multinível, não ter excluído o seu instrumento particular conforme cláusulas 
que assim determine, nesse contrato, por fim, manter o aplique publicitário 
como a logomarca do GRUPO BONNY VIE, ou qual a empresa determinar, 
com zelo e cuidado. 

 
i) Não obstante o EMPREENDEDOR INDEPENDENTE, ter somente a posse 

nesse período acima determinado, será responsável, civil e criminalmente 
pelos atos praticados com o veículo, e no termino do período de 12 meses, 
o automóvel será transferido automaticamente ao EMPREENDEDOR que 
se responsabilizará pelas despesas da transferência como eventuais 
multas.  
 

CLÁUSULA SEXTA - LEGISLAÇÃO E TRIBUTAÇÃO. 
 
O GRUPO BONNY VIE atua no segmento de Marketing de venda direta, sendo que para 
o referido setor de atuação são aplicadas as disposições contidas no Código Civil 
Brasileiro Lei nº 10.406/02 e legislação esparsa. 
 
Parágrafo primeiro; Dispõe a Lei nº 8.212/91 quanto a obrigatoriedade da retenção de 
INSS sobre as bonificações, às pessoas que se enquadram na qualidade de autônomo 
ou contribuinte individual, sendo que será descontado mensalmente 11% das 
bonificações, sendo repassado à previdência Social, até o limite/teto da previdência. 
Referido desconto é obrigado por lei.  
 
Parágrafo segundo; Ultrapassado o valor máximo de isenção, por saque em seu 
escritório Virtual, estipulado na tabela de imposto de renda, será retido na fonte pelo 
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GRUPO BONNY VIE o valor correspondente de IR, nos termos do Decreto Lei nº 
3.000/99. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - TRANSFERÊNCIA DE CADASTRO. 
 
Parágrafo primeiro; A transferência de cadastro, onerosa ou não, que deu origem 
ao respectivo LOGIN pertencente ao EMPREENDEDOR INDEPENDENTE, para outra 
pessoa, mesmo que essa seja também ou não um, ou até mesmo os quais envolverem 
pessoas jurídicas, é terminantemente vedada, pois trata-se de uma rede de natureza 
personalíssima sem elementos de bem jurídico, possuindo tão somente natureza 
pessoal sem valor comercial. 
 
Parágrafo segundo; Em caso de óbito ou invalidez permanente, devidamente 
comprovada do titular da rede do EMPREENDEDOR INDEPENDENTE, será permitida a 
transferência, para outra pessoa, maior de 16 anos, mediante prévia indicação do 
NOME, CPF, ENDEREÇO, TELEFONE,  E-MAIL,  E DADOS BANCÁRIOS, do 
eventual e futuro beneficiário, no Escritório Virtual do titular da rede, sendo que este 
somente poderá dar prosseguimento na rede caso seja de seu interesse, sendo 
que é de direito da pessoa beneficiária recusar por escrito  o recebimento dos 
direitos jurídicos, fato que ensejará a exclusão definitiva do cadastro. 
 
Parágrafo terceiro; Caso o titular da rede não tenha indicado previamente o nome do 
beneficiário, conforme requisitos acima informados, ou não comunicar a pessoa que 
este é o seu benificiário, e assim, este não se apresentar, por escrito ou por e-mail, 
a rede será extinta e liquidada automaticamente depois de 60 dias, haja visto, que o 
EMPREENDEDOR INDEPENDENTE, ou o BENIFICIÁRIO, não poderá ficar 2 (dois) 
meses consecutivos, sem se ativar, conforme segue CLÁUSULA DE EXCLUSÃO.  
 
Parágrafo quarto; A indicação de beneficiário será assegurada apenas uma única 
pessoa informada em seu cadastro, que deve estar sempre atualizado, por ser de 
sua responsabilidade, para que se possa concluir a substituição, no mais, não é 
possível o desmembramento, ou partilha da rede de consumidores já formada. 
 
Parágrafo quinto; Em caso de partilhas conjugais, o GRUPO BONNY VIE se 
reserva no direito de honrar suas obrigações somente com o titular do cadastro, uma 
vez, que não é possível o desmembramento, ou partilha da rede de consumidores já 
formada, além de ter o caráter personalíssimo do próprio negócio, sendo este 
também, intrasferível e impenhorável. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - EXCLUSÃO DO CADASTRO. 
  
Parágrafo único; A exclusão do cadastro se dará por inadimplência, por conta da 
falta de pagamento do KIT/ADESÃO (inicial ao plano), ou na falta de ATIVAÇÃO na 
compra de uma cesta/kit (mensal), ou INFRAÇÃO AS REGRAS, contidas no presente 
INSTRUMENTO PARTICULAR AUTÔNOMO, conforme segue:  
 
 
CLÁUSULA NONA - INADIMPLÊNCIA  
 
Parágrafo primeiro; Para o CLIENTE apenas cadastrado, sem o pagamento do 
KIT/ADESÃO, o cadastro será excluído após o vencimento do boleto/adesão do kit 
“P”, que constará o seu vencimento para no máximo 30 dias.  
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Parágrafo segundo; A exclusão do EMPREENDEDOR INDEPENDENTE, também 
poderá ocorrer através de inadimplência, após 2 (dois) meses consecutivos em 
qualquer período, sem que realize a compra do KIT/ATIVAÇÃO mensal, ou 4 
(quatro) meses alternados, entre os meses de janeiro a dezembro,  em qualquer 
período, que não ocorra o consumo da cesta/ KIT mensal, a contar da data de 
aquisição do Escritório Virtual, proporcionado pelo aceite deste INSTRUMENTO 
PARTICULAR.  
 
Parágrafo terceiro; Não será necessário pagar ativações retroativas, porém, os 
bônus que poderiam ter recebido no período de inatividade, estarão excluídos 
automaticamente no sistema. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA -  INFRAÇÃO AS REGRAS 
 
Parágrafo primeiro; No caso das infrações nas regras contidas neste 
INSTRUMENTO PARTICULAR AUTÔNOMO EMPREENDEDOR INDEPENDENTE, 
melhor descrito nas cláusulas do tópico “DISPOSIÇÕES FINAIS E CÓDIGO DE 
CONDUTA”, a exclusão dependerá da gravidade dos atos praticados pelo 
EMPREENDEDOR INDEPENDENTE, que será julgada por uma comissão de ética, ou 
pelo Diretor Jurídico do GRUPO BONNY VIE, como melhor convir o departamento 
responsável. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RECADASTRAMENTO 
 
Parágrafo primeiro; O EMPREENDEDOR INDEPENDENTE excluído, por qualquer 
que seja o motivo, supra mencionado, poderá retornar ao sistema, a qualquer 
momento, com uma nova adesão se cadastrando novamente, com o pagamento do 
boleto do KIT/ADESÃO de uma cesta “P”, e construindo uma nova rede desde o 
início, primeiramente na rede do seu antigo patrocinador, ou outro no caso esse 
não seja mais um EMPREENDEDOR INDEPENDENTE, ou outro patrocinador após 
4  meses da data de exclusão.  
 
Parágrafo segundo; Em qualquer hipótese a cima informado, que levou a 
exclusão do EMPREENDEDOR INDEPENDENTE, todos benefícios que o negócio 
de Marketing de Venda Direta proporcionaria, (bônus, reconhecimento, 
promoções, prêmios, sorteios, e os cadastros de terceiros em sua rede), inserido 
nesse INSTRUMENTO PARTICULAR AUTÔNOMO, e seus ANEXOS, serão extintos, 
não tendo mais o CLIENTE, direito sobre eles. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CÓDIGO DE ÉTICA e CONDUTA. 
 
Parágrafo primeiro; A adesão ao INSTRUMENTO PARTICULAR AUTÔNOMO 
EMPREENDEDOR INDEPENDENTE proposto pelo GRUPO BONNY VIE, é único e 
exclusivo para uma única pessoa física, ou uma única pessoa jurídica, vedado o 
ingresso ao mesmo tempo de dois cadastros pertencente a mesma pessoa, 
mesmo sendo um pessoal e outro jurídico, sendo exceção, se um dos LOGIN, 
ser patrocinador do outro, como por exemplo, o da pessoa física ser patrocinador 
da pessoa jurídica, ou vice-versa. 
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Parágrafo segundo; O GRUPO BONNY VIE, não apoia a prática de aliciamento de 
EMPREENDEDORES, já integrantes em outra rede no mesmo plano de Marketing de 
Venda Direta, com o objetivo de migrar para redes paralelas. 
 
Parágrafo terceiro; O EMPREENDEDOR INDEPENDENTE que proceder com a 
prática de aliciamento, será comunicado por escrito, através de notificação pelo 
correio ou pelo seu endereço eletrônico (e-mail), e poderá ser excluído do 
sistema, em respeito à pessoa que indicou inicialmente. 
 
Parágrafo quarto; Não é permitida a troca de patrocinador ou posição dentro da 
rede entre os EMPREENDEDORES, como também de pessoas com menores de 16 
(dezesseis) anos de idade. 
 
Parágrafo quinto; O EMPREENDEDOR INDEPENDENTE deve seguir o 
INSTRUMENTO PARTICULAR AUTÔNOMO EMPREENDEDOR INDEPENDENTE, 
firmado com o GRUPO BONNY VIE, não divulgando de forma diversa o plano da 
empresa, que possa levar o novo CLIENTE a interpretar informações erradas ou 
desconexas ao presente negócio de Marketing de Venda Direta, nem prometer 
ganhos financeiros além do contido no presente negócio, sendo que o CLIENTE que 
fizer de forma diversa, poderá ser excluído do sistema, sem direito a qualquer tipo de 
indenização, mediante determinação do departamento Jurídico. 
 
Parágrafo sexto; Fica vedado ao EMPREENDEDOR INDEPENDENTE, prometer aos 
clientes produtos, valores ou serviços em desacordo as regras da empresa, bem como 
fica vedada a cobrança ou proposição de quaisquer valores senão os contidos no 
presente catálogo, ou no referido instrumento, sendo que o descumprimento 
ensejará a tomada de medidas judiciais cabíveis. 
 
Parágrafo sétimo; O GRUPO BONNY VIE, não permite a divulgação de postagens 
pessoais em seus canais oficiais de comunicação (ex.: Facebook, blog, etc.), isso 
inclui divulgar o LOGIN pessoal em comentários e/ou postagens na página da 
empresa, a divulgação do LOGIN de cada EMPREENDEDOR INDEPENDENTE deve 
ser feita de maneira individual através da página pessoal de cada CLIENTE. 
 
Parágrafo oitavo; O não seguimento das regras descritas no presente INSTRUMENTO 
PARTICULAR de negócios de Marketing de Venda Direta, implicará na suspensão 
temporária, ou exclusão definitiva do cadastro do CLIENTE, após este ser 
comunicado por escrito, através de notificação pelo correio ou pelo seu endereço 
eletrônico (e-mail), para apresentar sua defesa em 2 (dois) dias úteis. 
 
Parágrafo nono; Após a apresentação da defesa, o EMPREENDEDOR 
INDEPENDENTE, por conta da Contra Notificação enviada por escrito, através do 
correio, ou por e-mail, endereçada ao endereço eletrônico juridico@bonnyvie, o 
departamento Jurídico da empresa, em nome do GRUPO BONNY VIE, a seu 
exclusivo critério, formada por uma comissão, poderá dotar quaisquer ações, sendo 
essas a suspenção do EMPREENDEDOR INDEPENDENTE, por tempo que assim 
achar justo, ou a sua exclusão definitiva, ou qualquer outra medida que julgue 
necessária e apropriada para a manutenção da total lisura e boa-fé do negócio. 
  
Parágrafo décimo; Após respeitado o direito a ampla defesa do EMPREENDEDOR 
INDEPENDENTE, e julgamento dos atos praticados em desacordo com este 
INSTRUMENTO PARTICULAR AUTÔNOMO, o departamento Jurídico da empresa, em 
nome do GRUPO BONNY VIE, com suas atribuições, informará por escrito, através 
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do correio, ou por e-mail, a penalidade aplicada ao EMPREENDEDOR 
INDEPENDENTE infrator, que poderá ser suspenso por tempo determinado, como melhor 
convir a comissão de julgamento, ou ter este INSTRUMENTO PARTICULAR 
AUTÔNOMO cancelado, por distrato. 
 
Parágrafo décimo primeiro; Por qualquer uma das penas impostas, ao 
EMPREENDEDOR INDEPENDENTE infrator, este participará apenas do bônus da sua 
rede, dentro do mês vigente, e não dos prêmios, sorteios, e reconhecimentos, 
aferindo somente o resultado do seu empenho, naquele mês, sendo que no mês 
seguinte, não terá mais direito a fazer jus a seus bônus, e muito menos das 
premiações, sorteios e reconhecimentos tendo em vista a comunicação da sua 
penalidade, e a exclusão do seu Escritório Virtual. 
 
Parágrafo décimo segundo;  Considera-se, infração grave, sujeita ao distrato 
imediato desse INSTRUMENTO PARTICULAR, a participação do EMPREENDEDOR 
INDEPENDENTE, em outra empresa que distribua ou venda produtos iguais ou similares 
ao mercado que o GRUPO BONNY VIE, atua ou irá atuar futuramente, como também 
será considerado motivo para a rescisão deste instrumento, aquele 
EMPREENDEDOR INDEPENDENTE, que participar de reuniões de negócio, 
treinamentos, ou exposição de sua pessoa em empresas de Marketing de Venda Direta, 
ou Multinível, no mesmo seguimento. 
 
Parágrafo décimo terceiro; É vedada também ao EMPREENDEDOR 
INDEPENDENTE, a criação de homepages com qualquer nome/forma/logotipos, 
divulgação em massa por qualquer meio de comunicação existente, que diga respeito 
do GRUPO BONNY VIE, ou mencionando o LOGIN de qualquer CLIENTE, sem a 
autorização prévia escrita do GRUPO BONNY VIE pois, esta zela pela igualdade de 
concorrência e atuação entre seus CLIENTES. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SIGILO.  
 
Parágrafo primeiro; É de inteira responsabilidade da empresa DISTRIBUIDORA BONNY 
VIE ALIMENTOS LTDA manter o sigilo das informações prestadas pelos seus clientes, 
sendo de igual forma, dever dos clientes manter sigilo quanto às informações 
privilegiadas transmitidas pelo GRUPO BONNY VIE, quanto ao negócio.  
 
Parágrafo segundo; Todo EMPREENDEDOR INDEPENDENTE que receber 
informações estratégicas de práticas comerciais, de vendas, treinamentos de alta 
performance, e participação assídua nos eventos do GRUPO BONNY VIE, é vedado, 
por este INSTRUMENTO PARTICULAR AUTÔNOMO, transferir/repassar as 
referidas informações privilegiadas às outras empresas do mesmo ramo ou  
mesmo segmento do GRUPO BONNY VIE, sendo que poderá responder cível e 
criminalmente pela prática de uso de informações  privilegiadas, podendo ser 
caracterizado, dependendo da situação, em crime de concorrência desleal, assim 
previsto na Lei nº 9.279/96 e Lei nº 10.406/02.  
 
Parágrafo terceiro; Não obstante as penalidades contidas no ornamento jurídico 
nacional, o não cumprimento da obrigação de não fazer, por parte do 
EMPREENDEDOR INDEPENDENTE, poderá também este, responder pelas penalidades 
contidas no tópico “DISPOSIÇÕES FINAIS E CÓDIGO DE CONDUTA”. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - USO, DIVULGAÇÃO E DIREITOS DE IMAGEM. 
 
Parágrafo primeira; Não é permitido ao CLIENTE elaborar e se utilizar de 
materiais de divulgação que não sejam os oficiais e desenvolvidos pelo GRUPO 
BONNY VIE, sem a prévia autorização do departamento de Marketing da Empresa, 
ou alterar aqueles já contidos no catálogo como cópia fiel. 
 
Parágrafo segunda; Todos os EMPREENDEDOR INDEPENDENTE cadastrados no 
GRUPO BONNY VIE desde já autorizam de maneira irrestrita, irrevogável e 
irretratável a utilização e veiculação da sua imagem, a título gratuito, quer seja em 
fotos, folders, materiais publicitários, materiais promocionais, revistas, jornais, 
outdoor, busdoor, televisão, cinema, mídias impressas e alternativas, materiais 
publicitários institucionais, em veículos próprios, manuais de treinamento, catálogos, 
internet, site da empresa, ou qualquer outro meio de divulgação em cortes e as fixações 
necessárias em conjunto ou isoladamente para fins de publicidade sem qualquer 
limitação de número de inserções e/ou reproduções. 
 
 
 
 
 
Parágrafo terceira; O EMPREENDEDOR INDEPENDENTE, por meio deste, autoriza a 
utilização de sua imagem material (fotos, folders, materiais publicitários, materiais 
promocionais, revistas, jornais, outdoor, mídias impressas e alternativas, materiais 
publicitários institucionais, em veículos próprios, manuais de treinamento, catálogos) 
até dezembro do próximo ano, mesmo que por qualquer motivo, esteja cancelado o 
instrumento particular compactuado entre as partes, por conta de todo material já ter 
sido confeccionado pelo   GRUPO BONNY VIE, e sua imagem digital por período 
ilimitado, pois faz parte do acervo da empresa, sendo impossível destaca-la, sempre  
dentro dos princípios da boa moral e costumes. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VIGÊNCIA E VALIDADE DO INSTRUMENTO PARTICULAR 
 
Parágrafo primeiro; Salvo necessárias alterações pertinentes as regras contidas no 
presente INSTRUMENTO PARTICULAR AUTÔNOMO EMPREENDEDOR 
INDEPENDENTE, ou em seus anexos, vigorarão até dezembro do ano corrente, em 
que foi aceito pelo CLIENTE, sendo que o GRUPO BONNY VIE, se reserva no 
direito de, a qualquer momento, modificar os termos e condições deste instrumento, 
sendo que prestará informação ao cliente na Área Restrita ou Back Office . 
 
Parágrafo segundo; Após o termino deste instrumento, que ocorrerá no último dia 
útil do ano corrente da assinatura do mesmo o EMPREENDEDOR INDEPENDENTE, 
deverá realizar novo instrumento particular com o GRUPO BONNY VIE até a data de 
sua ativação no próximo ano, sendo que para aqueles que cumpriram todos os 
meses após o aceite do INSTRUMENTO PARTICULAR AUTÔNOMO 
EMPREENDEDOR INDEPENDENTE, com as suas ativações mensais, estarão isentos 
da taxa de renovação, que será equivalente ao kit de trabalho.  
 
Parágrafo terceiro; O presente instrumento particular que deu ensejo a este atual, 
que estará em vigor até dezembro deste ano corrente, revoga todos os outros 
anteriores, inclusive os seus anexos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
Parágrafo primeiro; Toda e qualquer abordagem pelo EMPREENDEDOR 
INDEPENDENTE, parte deste instrumento, em indicação de novos CLIENTES, deve 
ser feita com caráter personalíssimo, não se passando ou respondendo pela empresa. 
 
Parágrafo segundo; Em conformidade com o parágrafo anterior, o 
EMPREENDEDOR INDEPENDENTE não é sócio, empregado, franqueado, procurador, 
preposto do GRUPO BONNY VIE, não havendo, dessa feita, subordinação, 
hierarquia, e nem cumprimento de horário, por esse motivo, se qualifica nesse 
INSTRUMENTO PARTICULAR AUTÔNOMO, como EMPREENDEDOR 
INDEPENDENTE, qualquer integrante que esteja dentro dos requeridos apresentado de 
forma livre e espontânea. 
 
Parágrafo terceiro; O GRUPO BONNY VIE reserva-se no direito de alterar o 
INSTRUMENTO PARTICULAR, sempre que necessário ao bom e fiel cumprimento e 
andamento do negócio respeitando o EMPREENDEDOR INDEPENDENTE, sendo 
que o cliente será comunicado em sua área restrita. 
 
Parágrafo quarto; Para todos os EMPREENDEDORES INDEPENDENTES 
ativos, será destinado uma área específica, no site da empresa, com normas 
estabelecidas para publicação, melhor apresentada em anexo, pelo 
departamento de MARKETING/BONNY VIE, para promover e divulgar serviços 
e produtos, em que os nossos parceiros comercializam, sem que estes conflitam 
com a política de produtos e sistemas de venda do GRUPO BONNY VIE, com o 
objetivo de gerar vantagens diferenciadas entre os EMPREENDEDORES. 
 
Parágrafo quinto; Quaisquer conflitos oriundos desse instrumento serão 
dirimidos no fórum da comarca de Sorocaba/SP, nessa cidade.  
 
 
  
 
Sorocaba, 01 de junho de 2018. 
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