CONTRATO FORNECEDOR E PIX90

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE VENDAS, USANDO
O SERVIÇO PIX90, NO SITE MERCADO LIVRE E DEMAIS PLATAFORMAS DE VENDAS
PELA INTERNET

CONTRATANTE FORNECEDOR DE PRODUTOS:
Razão Social:
CNPJ:
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:
Nome do Responsável que assina:
CPF do Responsável que assina:
E-mail:
DDD celular:
Endereço completo com CEP:

CONTRATADO:
Altivo Martins Júnior Internet, também denominado “Pix90”, CNPJ 61.417.861/0001-64,
Inscrição Estadual 209.804.442.110, Inscrição Municipal 74.202, com sede à Rua Rio Branco, 655, Primeiro Andar, sala 03, Centro, Bauru-SP, 17010-190, Fones (14) 3222-3300 e (14)
99102-4041, neste ato representado, conforme poderes especialmente conferidos, por Altivo
Martins Júnior, na qualidade de Sócio Gestor.

RAMO DE ATUAÇÃO DO CONTRATANTE:

1Por este documento a Contratante contrata e autoriza o Pix90 a gerenciar sua
Conta Mãe do Mercado Livre e em outras mídias e plataforma de vendas pela internet,
onde o Pix90, irá cadastrar, divulgar e administrar os produtos do Contratante para que
esta conta ganhe visibilidade na internet e notoriedade dentro do Mercado Livre, dentro
do Supermercado Online e demais parceiros do Pix90, vendendo produtos e/ou serviços
legais, lícitos, com nota fiscal e que ao final de cada mês gere lucro a todos.
2Por este serviço o Contratante pagará a taxa de adesão para Pix90, no valor de
R$ 369,00 (trezentos e seiscentos e nove reais) para iniciar a parceria, que não será
cobrada novamente durante a validade do contrato. O valor da taxa de adesão será pago
em favor do Pix90. Este valor não será devolvido, visto que, é para arcar com os custos
dos até 300 (trezentos) anúncios inseridos e replicados no cadastro do Contratante, bem
como a replicação destes anúncios em todos os vendedores da Rede Pix90 dentro do Site
Mercado Livre e em todas as mídias de internet e em todos os sites coligados, gerando
milhares de links dos produtos do Contratante e propagando a sua marca. Para a criação
de mais anúncios, já ficarão acordados que para cada anúncio novo, além dos 300
(trezentos) será pago ao Pix90 o valor de R$ 0,99 (noventa e nove centavos), sendo que o
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pacote mínimo de compra e pagamento será de 100 anúncios no mínimo. Estes anúncios
acima dos 300 (trezentos), também serão replicados como os demais.
3O Pix90 arcará com todos os custos para inserir os produtos à venda, indexar no
Google, manutenção da ferramenta de Captura das vendas para que a conta do
Contratante ganhe notoriedade, visibilidade e gere lucros, com mais de 50 links (link é o
endereço eletrônico, na internet, de cada produto posto à venda) de internet para cada
produto que for disponibilizado pelo Contratante.
4O Contratante pagará apenas e somente a taxa de adesão informada uma única
vez neste contrato, mas a aquisição de pacotes de anúncios de mais produtos para o
cadastramento, este será ilimitado.
5O Contratante passará a pagar ao Pix90, o valor de comissão de 3% (três por
cento) de todas as vendas, que girarem dentro da Rede Pix90 durante a vigência desse
contrato. O faturamento será feito do dia um até o dia último dia de cada mês e este
pagamento da comissão é todo dia 06, do mês seguinte, mediante nota fiscal do Pix90.
6Ao Pix90, caberá a criação dos anúncios, seus conteúdos, suas vendas, o cuidado
com os compradores, atendimento pós venda, todas as obrigações para que haja venda de
produtos e/ou serviços neste cadastro e que seja criado a notoriedade do Contratante
dentro do site Mercado Livre e sites coligados. Aqui há o limite do produto ser de
qualidade e dentro de preços de mercado, ou seja, a qualidade do produto e seu preço
médio podem influenciar a favor ou contra a velocidade de venda.
7No último dia do mês, o Pix90, enviará a planilha contemplando todos os valores
das vendas para conferência do Contratante.
8Os produtos que o Contratante estará oferecendo para a parceria são legais, com
nota fiscal, garantia de originalidade, são produtos que não tem nenhum vício ou erro
embutido, bem como estão dentro das medidas de transportes das leis brasileiras, sejam
para envios pelos Correios e ou Transportadoras. Assume neste contrato, o Contratante,
toda a responsabilidade dos produtos a serem vinculados na Rede Pix90, vendidos na
internet, e em seu nome.
9Ao Contratante, caberá todo custo que venha ocorrer por conta do seu produto não
ser legal ou não estar nas conformidades de Patentes ou afins. Pix90 está sendo
contratado para movimentar e aumentar as vendas do Contratante, que informa que seu
ou seus produtos/serviços não tem nenhum impedimento para ser propagado e vendido
pela internet.
10- Ao Contratante, caberá todo o cuidado com os estoques de seus produtos, o envio
dos mesmos, para que o comprador final o receba, seja por transportadora ou correios.
11- O Contratante se obriga a oferecer para o Pix90 e todos os seus vendedores da
Rede e pela internet, produtos legais, originais, com nota fiscal de origem e de destino,
sendo todos novos e lacrados não infringindo nenhuma regra de patente, de PPPI
(Programa de Proteção à Propriedade Intelectual) e todos com procedência real e de fato
de suas transações comerciais, sendo sempre produtos que não tem nenhum vício ou erro
embutido.
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12- Qualquer defeito em seus produtos, o Contratante, fará o reparo, retorno,
reembolso, sendo o único responsável pela qualidade do produto e de sua segurança para
o transporte dentro dos correios e ou transportadoras.
13- Ao Contratante, é claro, que qualquer vício ou erro do seu produto este é o único
responsável e cabe a este os reparos, multas, danos, ressarcimentos, já que a função do
Pix90 é a propagação e venda de um produto totalmente legal, original, completo e dentro
das normas e leis brasileiras, afirmando isso o Contratante ao assinar este contrato de
parceria. O Pix90, por vender produtos lacrados, novos e originais, não é responsável pela
qualidade dos mesmos.
14- O Contratante manterá sempre atualizado o seu estoque e o informará ao Pix90,
para que não haja riscos de vendas sem estoque imediato do seu produto na Rede Pix90.
15- Ao Contratante, caberá todo o cuidado com o financeiro, que são os pagamentos
dos custos das vendas, e os recebimentos das vendas, bem como o pagamento, quando
houver, da comissão do Pix90.
16Qualquer erro ou divergência do envio do produto, sua qualidade e ou sua
inconformidade gerará todo o custo de correção para o Contratante.
17O Contratante terá até 10 dias a contar do pagamento da taxa de adesão para
enviar os seguintes dados para o Pix90 iniciar o cadastramento de seus produtos e
replicação dos anúncios:
a) e-mail com o título do produto + descrição do produto + suas medidas/dimensões +
composição + peso + finalidade em cada produto + público alvo que se deseja atingir + 4
fotos do produto em alta resolução + seu código de barras.
b) Se o Contratante já tiver todos estes dados em uma base na internet (um site por
exemplo), informar os links de cada produto, assim o Pix90 poderá capturar.
c) informar quem será a pessoa responsável direta para o contato no campo de cadastro
de produtos e no campo financeiro, para o retorno das vendas, com nome e e-mail e DDD
celular de cada um.
18Através deste documento o Contratante autoriza o Pix90 gerenciar e administrar
todas a vendas, ficando excluído e proibido, o Pix90, de manipular a conta do Mercado
Pago, que só pode ser usado pelo Contratante. Aqui estamos declarando sobre a conta
Mãe do Contratante, origem dos anúncios de seus produtos e de replicações dos mesmos
para demais vendedores online. A Conta Mãe em questão, no Mercado Livre, pertence
única e exclusivamente ao Contratante.
19- Pix90 será o gestor de operações nas vendas e o Contratante será o gestor
financeiro na sua totalidade, além de ser o guardião do estoque das vendas.
20- Pix90 e Contratante, deixam todos os atos em sigilo, apenas as partes deste
sabendo da operação, custos, vendas, valores, lucros e qualquer movimento pertence ao
ato Vendas deste contrato.
21- Com este contrato, o Pix90, se obrigará a não ter outro fornecedor do mesmo
segmento deste Contratante, enquanto este contrato vigorar. O que parecer similar é igual
perante os olhos deste contrato.
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22- Cada venda, irá gerar o crédito para a conta do Contratante, à vista, que deverá
informar como desejará receber o pagamento. O Pix90 informará os dados para o envio e
o produto a enviar ao Contratante, que deverá o despachar de imediato ao comprador
final.
23- Para iniciar a operação e cuidado da conta do Contratante, a título de Adesão à
Plataforma da Rede Pix90, inicia-se em até 10 dias após o pagamento da taxa de adesão
e o recebimento do material dos produtos do Contratante.
24A validade deste contrato é de 12 (doze) meses a contar no dia útil seguinte ao
pagamento da taxa de adesão, podendo ser renovado sem limite de prazo, se nenhuma
parte desejar o cancelamento após o prazo. Após os 12 (doze) meses, um simples email poderá servir para finalizar o contrato, com todos os valores quitados, se houver.
25- Se desejar o cancelamento antes dos 12 (doze) meses, seja o motivo que for, quem
o solicitar, deverá pagar a multa de cancelamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
menos o valor das vendas até o momento do cancelamento.
Se o Pix90, não atingir a meta de vendas de R$ 3.000,00 (três mil reais), em até 6 meses
a contar da data da assinatura deste contrato, deverá pagar a multa de igual valor por falta
de competência no contrato de R$ 3.000,00 (três mil reais), descontado o valor que já foi
vendido até este prazo. Aqui igualmente, o produto ou produtos sendo legais e com
preço de mercado, serão parâmetros usados.
26A finalidade deste contrato, é gerar lucros e dividendos a todas as partes, através
de vendas de produtos e ou serviços legais. Por isso, este contrato é para ser ampliado e
melhorado dia a dia, e não apenas limitado a meta inicial, que serve apenas de parâmetro
legal para que não haja erros e dúvidas sobre a vontade e o caráter de lucratividade e o
ganha-ganha deste serviço contratado.
27O Contratante informa que deixa disponível à venda do Pix90 e sua Rede o valor
em produtos em no mínimo: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
28-

Data do pagamento da taxa de adesão (início do contrato): XX/XX/XXXX.

29Após o recebimento da taxa de adesão, o Pix90, assinará o contrato e irá
reconhecer firma. Enviará duas cópias para o Contratante, em seu endereço e este
deverá assinar e igualmente reconhecer firma de sua assinatura em uma das cópias e
devolver para o Pix90 a sua cópia.
O Pix90 enviará dentro do envelope um envelope já pronto para o retorno. O Contratante
deverá devolver a cópia do Pix90 em até 15 dias ou os serviços do Pix90 serão
paralisados até que esta chegue. Ambas as partes, precisam ter cópia do contrato,
assinado e com as assinaturas reconhecidas para gerar segurança jurídica, seguir a
exigência da lei e do Mercado Livre.
31Para qualquer problema que não se possa ser resolvido de forma amigável, usando
o bom senso, será escolhido o Fórum da Comarca da parte que deseja ver a sua solução
revista pela justiça cível brasileira.

Data: XX/XX/XXXX
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CONTRATADO:
Altivo Martins Júnior Internet - Pix90
CNPJ 61.417.861/0001-64

CONTRATANTE:

TESTEMUNHA DO CONTRATADO:
Nome:
RG:

TESTEMUNHA DO CONTRATANTE:
Nome:
RG:

