Contrato de Distribuidor Independente
SHOPPINGCLUB
Pelo presente instrumento particular de Contrato destinado exclusivamente a
Revendedores Associados, concebido dentro das Políticas, Procedimentos e Planos
de Remuneração que dele fazem parte integrante, de um lado a empresa
SHOPPINGCLUB BRASIL Marketing LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
estabelecida na Av. 24 de Outubro, 3715, 1o Andar, Esplanada dos Anicuns,
Goiânia, Goiás, inscrita no CNPJ sob o no 14.590.139/0001-47, doravante
denominada simplesmente SHOPPINGCLUB e de outro lado o Distribuidor
Independente
cadastrado
através
do
portal
eletrônico
http://www.shoppingclub.com.br, destinado aos Revendedores Associados e neste
inscrito e dando o seu “aceite” por livre e espontânea vontade, no presente ato
denominado simplesmente ASSOCIADO, resolvem entre si regular as suas relações
de revenda e remuneração, segundo as cláusulas e condições seguintes:
1) Cláusula Primeira - Objeto
1.1. O presente contrato tem por objeto a concessão pela Shoppingclub do direito
de revenda de produtos ou serviços, comercializados e/ou produzidos pela
Shoppingclub ao Distribuidor Independente, o qual percebendo a nomenclatura de
“SHOPPER”, poderá atuar em todo território nacional, dentro dos limites e
condições aqui estabelecidas e no Manual de Orientação de Conduta (anexo 2).
2) Cláusula Segunda – Distribuidor Independente
2.1 - O Distribuidor Independente, observado o disposto do presente contrato,
poderá conduzir seus negócios na forma que desejar, inclusive exercendo
atividades paralelas com ou sem vínculo empregatício.
2.2 - O Distribuidor Independente não possui qualquer vínculo empregatício com a
Shoppingclub, portanto não estará sujeito a nenhuma regra funcional, seja de
horário, determinação de território, uniformes ou qualquer outra obrigação para a
prática da sua revenda.
2.3 Para tornar-se um SHOPPER, bastará a confirmação de seu desejo pela compra
do material de apoio Inicial de Produtos/Benefícios, não sendo necessária compra
de estoque mínimo.
2.4 – O Distribuidor Independente não é funcionário, representante ou agente da
Shoppingclub, sendo lhe vedado:
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a) Utilizar, contratar ou obrigar-se em nome e/ou do nome da Shoppingclub, de
suas marcas, patentes ou logotipos, reproduzindo ou alterando materiais
promocionais, produtos ou embalagens, total ou parcialmente;
b) Colocar a venda os produtos da Shoppingclub em estabelecimentos comerciais,
feiras ou qualquer outro tipo de comercialização senão a considerada
tradicionalmente como “porta a porta”;
c) Divulgar os Sistemas de Vendas ou produtos Shoppingclub em qualquer espécie
de mídia (televisiva, radiofônica, impressa ou Internet), sem anuência expressa da
Shoppingclub.
d) Ceder, transferir ou negociar direito(s) ou obrigação(ões) sem anuência expressa
da Shoppingclub.
2.5 - O Distribuidor Independente obriga-se a respeitar e cumprir a legislação que
regulamenta a presente contratação, principalmente no que concerne o Código de
Defesa do Consumidor.
Cláusula Terceira – Manual do Sistema de Vendas Diretas, Políticas,
Procedimentos e Plano de Remuneração
3.1 - O Manual Explicativo do Sistema de Vendas Diretas Shoppingclub, “Plano
Revendedor Associado - Manual de Politicas e Procedimentos” é parte integrante do
presente contrato, podendo ser alteradas a qualquer tempo pela Shoppingclub, sem
a necessidade de comunicação prévia ao Distribuidor Independente, bastando a sua
publicação nos canais de informação da Shoppingclub, com antecedência prévia de
30 (trinta) dias.
3.2 - A Shoppingclub disponibilizará catálogos impressos e on-line, que servirão
como Sugestão de Preço para Consumidor Final, atualizadas periodicamente;
3.3 - Os valores de frete e outras taxas, desde que não especificados a sua
gratuidade correrão sempre por conta do adquirente.
Cláusula Quarta – Da contratação
4.1. - A presente contratação torna sem efeito, Contratos, Acordos, Instrumentos
Particulares, Propostas, etc. anteriormente firmados entre as partes, especialmente
os que tratam de distribuição comercial, os quais ficam expressamente revogados
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Cláusula Quinta– Prazo e Cancelamento
5.1 – O prazo desta contratação são de 12 (doze) meses à partir da data da
inscrição.
5.2. – O contrato poderá ser renovado através de taxa de renovação, com as
cláusulas vigentes na época de sua renovação, sempre com o prazo de 12 (doze)
meses.
5.3. – É facultado a ambas as partes a rescisão a qualquer momento este contrato,
devendo a parte interessada em fazê-lo em forma expressa, não sendo acarretando
encargo ou ônus.
5.4. – Devoluções de produtos e serviços reger-se-ão sob os dispositivos legais do
Código de Defesa do Consumidor.
5.5 - Nas hipóteses da extinção contratual, não caberá indenização de qualquer
espécie às partes.
Cláusula Sexta – Foro
6.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia, renunciando as partes a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
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