TERMOS E CONDIÇÕES DE USO PARA HABILITAÇÃO NA INICIATIVA CAMARÁ DENGO
Os Termos e Condições de Uso para Habilitação da Iniciativa Camará Dengo (“Termos e
Condições de Uso”) contém as regras comerciais aplicáveis à venda dos produtos da DENGO
CHOCOLATES S.A., sociedade por ações, com sede na cidade e Estado de São Paulo, na Rua
Vigário Taques Bittencourt, nº 171, Santo Amaro, CEP 04755-060, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 23.244.006/0001-00 (“DENGO”), pela pessoa identificada e qualificada no cadastro realizado
através do cadastro online realizado no site meu.dengo.com “CAMARÁ”.
DENGO e CAMARÁ quando mencionados em conjunto, são denominados "Partes" e, quando
mencionados individual e indistintamente, são denominados "Parte".
CONSIDERANDO QUE:
i) a DENGO tem buscado difundir seus produtos em diversos canais de distribuição, por
meio de uma estratégia multicanal, com vendas em lojas físicas, redes de distribuição de
venda direta, e-commerce e outros;
ii) a DENGO deseja ampliar sua presença no mercado de chocolates, cafés e/ou mercado
institucional corporativo e, do mesmo modo, o(a) candidato(a) CAMARÁ deseja atuar
como CAMARÁ independente, ofertando os produtos da Dengo (“Produtos Dengo”),
conforme o disposto no presente Termo e Condições de Uso, passando a integrar, dessa
forma, uma rede autônoma para o fomento da distribuição dos Produtos Dengo, com a
finalidade de obtenção dos lucros obtidos na venda, pautada por um plano de negócios
periodicamente atualizado, construída e desenvolvida pela DENGO, por sua conta e risco;
iii) O(A) candidato(a) a CAMARÁ deverá ler atenta e integralmente o conteúdo desse
instrumento e, estando de acordo com seu conteúdo, deverá manifestar-se nesse sentido,
por meio da seleção do checkbox correspondente à opção “Aceito os Termos e
Condições”, oportunidade em que demonstrará seu consentimento livre, inequívoco,
expresso e informado, sem quaisquer reservas, com relação ao conteúdo deste
documento; e
iv) Por meio do aceite aos termos abaixo descritos, o(a) candidato(a) a CAMARÁ aceita como
válido o meio tecnológico adotado para o aceite digital desse documento e dos demais
apresentados durante sua relação comercial com a DENGO, nos termos do disposto no
§ 2º do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
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1.

DINÂMICA DO(A) CAMARÁ

1.1.

Fica estabelecido entre as Partes que as condições descritas no Termo e Condições de Uso

somente serão válidas após aprovação pela DENGO do cadastro da pessoa (Física ou
Microempreendedor Individual) identificada e qualificada por meio do cadastro online realizado
no site meu.dengo.com, sendo certo que o aceite aos Termo e Condições de Uso não implica a
obrigação de a DENGO disponibilizar a essas pessoas os Produtos Dengo para comercialização
nas modalidades previstas na Cláusula 2.2.
1.2.

O(A) candidato(a) a CAMARÁ reconhece ser o(a) único(a) responsável pelas informações

fornecidas a qualquer pessoa que seja seu contato na DENGO, seja o(a) executivo(a) de vendas
para inclusão no sistema Camará Dengo, através do cadastro online realizado pelo site
meu.dengo.com, declarando serem verdadeiros, precisos, atualizados e completos os dados
fornecidos, presumindo-se verdadeiros, tudo sob as penas do crime de falsa identidade, previsto
no Artigo 307 do Decreto Lei 2.848/1940 (“Código Penal”).
1.3.

O(A) CAMARÁ fica obrigado(a) a manter seus dados cadastrais devidamente atualizados

perante a DENGO e informar, por meio do site meu.dengo.com, sempre que ocorrer qualquer
alteração, em especial o endereço e telefone, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, após a efetiva
alteração, sob pena de descadastramento do(a) CAMARÁ, além de não poder alegar o não
recebimento dos Produtos Dengo e das comunicações de ordem legal, em especial do
SPC/Serasa ou de entidades semelhantes.
1.4.

As Partes concordam que não há vinculação entre o(a) CAMARÁ e os Clientes. Portanto,

caso os Clientes façam os pedidos dos Produtos Dengo diretamente à DENGO, não será devido
nenhum pagamento ao(à) CAMARÁ. Os Termos e Condições de Uso não geram qualquer vínculo
ou obrigação trabalhista ou previdenciária entre as Partes. Dessa forma, o(a) CAMARÁ não
deverá ter autoridade, nem declarar ter autoridade, para vincular a DENGO, ou assumir ou criar
obrigações em nome da mesma.
1.5.

O(A) CAMARÁ e a DENGO são, individualmente, responsáveis por todas as obrigações

relacionadas com seus respectivos empregados, dentre elas, mas não apenas, obrigações
trabalhistas e previdenciárias, não podendo ser consideradas empresas de um mesmo grupo
econômico, não existindo, portanto, responsabilidade subsidiária e/ou solidária entre elas.
1.6.

Toda e qualquer reclamação relacionada aos Produtos Dengo, a partir do fomento do(a)

CAMARÁ, deverá ser direcionada diretamente pelos Clientes à DENGO, através do e-mail
faleconosco@dengo.com.br, que será o canal designado para resolução de reclamações e,
inclusive, para esclarecimento de dúvidas, eventual substituição ou devolução do valor pago
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pelos Produtos Dengo adquiridos, de acordo com a legislação aplicável, devendo (o)a CAMARÁ
orientar os Clientes nesse sentido.
1.7.

O valor total a receber por parte do(a) CAMARÁ não engloba os valores de frete, ou seja,

apenas o que for gerado em receita bruta. Qualquer alteração dos dados cadastrais dos Clientes
Corporativos, inclusive, mas não se limitando, do endereço para entrega dos Produtos Dengo,
deverá ser imediatamente comunicado à DENGO pelo(a) CAMARÁ através do e-mail
camara@dengo.com, sob pena de, caso haja qualquer problema na entrega e/ou pagamento
dos Produtos Dengo, o(a) CAMARÁ responder pelos pagamentos dos Produtos Dengo
adquiridos pelos Clientes, sem prejuízo da cobrança pelos meios legais (judiciais ou
extrajudiciais), devidamente acrescido de multa, juros moratórios e correção monetária,
previstos no Termos e Condições de Uso e na legislação vigente, podendo ainda ter o seu
cadastro bloqueado e/ou cancelado.
1.8.

A remuneração referente as vendas serão pagos ao(à) CAMARÁ cadastrado como MEI

através de depósito em conta bancária indicada pelo(a) CAMARÁ na plataforma
meu.dengo.com em até 10 (dez) dias úteis do mês subsequente as vendas realizadas e após o
recebimento da nota fiscal pela sua prestação de serviço. A nota fiscal deverá ser enviada pelo(a)
CAMARÁ referente os valores que ele tem a receber até o 5° (quinto) dia do mês subsequente
as vendas na plataforma em sua aba conta corrente. Já no caso do CAMARÁ cadastrado como
pessoa física, não há necessidade de emissão de nota fiscal, sendo o pagamento todo
automatizado.
1.9.

Caso haja alteração nos dados do(a) CAMARÁ ou da forma de pagamento, é

responsabilidade única e exclusiva do(a) CAMARÁ comunicar à DENGO acerca da alteração por
e-mail camara@dengo.com e realiza-la no site meu.dengo.com. A ausência dessa comunicação
desobrigará a DENGO: (i) de proceder com o pagamento de qualquer valor, caso a alteração não
seja informado dentro do prazo de até 05 (cinco) anos contados a partir da data do efetivo
pagamento dos Produtos Dengo pelos Clientes; (ii) de proceder com o pagamento de qualquer
multa, juros moratórios e correção monetária, previstos nos Termos e Condições de Uso ou na
legislação vigente, caso a alteração seja informada em período igual ou inferior a 05 (cinco) anos
contados a partir da data do efetivo pagamento dos Produtos Dengo pelos Clientes.
1.10. Serão realizados repasses via transferência bancária ao(à) CAMARÁ apenas de valores
correspondentes a: (i) percentual acima definido para representação comercial na loja virtual
do(a) próprio(a) CAMARÁ; e/ou (ii) percentual de representação comercial por vendas do
catálogo corporativo dos CAMARÁ XODÓS.
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1.11. Na hipótese de o(a) CAMARÁ cadastrado como Microempreendedor Individual não emita
corretamente os documentos fiscais solicitados por lei, poderá ter seu cadastro cancelado ou
bloqueado até a sua respectiva regularização perante a autoridade fiscal.
1.12. Todas as despesas incorridas pelo(a) CAMARÁ na realização das atividades previstas nos
Termos e Condições de Uso serão de sua única e exclusiva responsabilidade.
1.13. Fica autorizado pelo(a) CAMARÁ o envio de mensagens de texto (SMS), via celular ou
através de e-mails, pessoal ou de sua empresa, para a divulgação de produtos, promoções ou
quaisquer outros tipos de informações comerciais relativas ao negócio jurídico existente entre
as Partes. Ficando autorizada, ainda, a divulgação dos números dos telefones de contato do(a)
CAMARÁ, visando a facilitação da venda de produtos a eventuais interessados.
2.

ATUAÇÃO COMO CAMARÁ

2.1.

A DENGO fornecerá para seus CAMARÁS que tiverem a aprovação do cadastro pelo

meu.dengo.com, sua plataforma de vendas online (loja online) e/ou seu catálogo corporativo,
contendo os Produtos Dengo os quais serão indicados por esse(a) a empresas e/ou
consumidores finais (“Clientes”).
2.2.

A plataforma de vendas online da DENGO disponibilizará em seu ambiente virtual,

recursos e ferramentas necessários para que os(as) CAMARÁ possam realizar a:
(i)

Comercialização no ambiente online, executada através da loja virtual própria de
cada CAMARÁ, de forma que a DENGO fique responsável por todos os
procedimentos relativos ao desembaraço e entrega dos produtos ao consumidor
final (“Vendas Virtual”);

(ii)

Comercialização física, sendo que nessa modalidade os(as) CAMARÁ poderão
adquirir os Produtos Dengo diretamente da DENGO e, na sequência, realizar a
revenda por conta própria, sendo responsáveis por todos os procedimentos
relacionados à venda dos Produtos Dengo aos Clientes (“Vendas Física”); e

(iii)

venda corporativa, por meio da qual os(as) CAMARÁS realizarão a captação e
intermediação de potenciais clientes pessoa jurídica, para a venda de maior volume
de Produtos Dengo, no montante mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
permanecendo a DENGO responsável pela realização das respectivas vendas
diretamente ao consumidor final (“Vendas Corporativa”).
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2.3.

O(A) CAMARÁ não estará sujeito(a) e obrigado(a) ao cumprimento de metas, horários,

prestação de contas, sendo livre para comercializar e/ou distribuir outros e quaisquer tipos de
produtos, sendo-lhe vedado apresentar-se como agente, preposto ou procurador da DENGO.
Entretanto, fica expressamente restrita a veiculação dos Produtos Dengo na plataforma de
vendas online da DENGO. Sendo constatada qualquer infração nesse sentido, o(a) CAMARÁ terá
seu cadastro cancelado imediatamente, sem aviso prévio, ficando vedada a sua participação no
Programa Camará.
2.4.

As Partes entendem e concordam que poderá existir mais de um(a) CAMARÁ na mesma

localidade ou região de atuação, seja(m) esse(s) um(a) CAMARÁ virtual, CAMARÁ físico,
distribuidor e/ou CAMARÁ XODÓ.
A)
2.5.

VENDAS VIRTUAL:
Para a comercialização dos Produtos Dengo na modalidade Vendas Virtual, a DENGO

cuidará de todos os trâmites de desembaraço e envio diretamente ao(à) CAMARÁ ou aos
Clientes, conforme escolhido no ato da compra, dos Produtos Dengo adquiridos, cabendo ao(à)
CAMARÁ a comissão pela comercialização.
2.6.

As entrega dos Produtos Dengo adquiridos pelos Clientes serão realizadas no endereço

indicado no ato da compra, respeitando-se pedido mínimo previsto no modelo para entregas
realizadas pela DENGO ao CAMARÁ. Caso, no momento da entrega, nenhum morador esteja no
local indicado para a entrega, esta poderá ser feita a um dos vizinhos próximos e, no caso de
condomínio, ao encarregado da portaria do edifício.
2.7.

O(A) CAMARÁ, seja ele pessoa física ou Microempreendedor Individual – MEI, receberá a

comissão com base na margem de lucro sob o percentual de 15% (quinze por cento) da receita
bruta do valor total os pedidos realizados em sua loja virtual (descontados os valores de frete),
quando entrega tipo lastmile realizada pela DENGO (descontado o valor do frete) e 15% (quinze
por cento) sobre a receita bruta do valor total dos seus pedidos quando a entrega for realizada
pelo(a) CAMARÁ (estoque de pronta entrega).
2.8.

Os valores poderão ser consultados pelo(a) CAMARÁ em sua página inicial da plataforma

meu.dengo.com. No caso de o pagamento cair em uma data considerada como feriado, ficará
agendado o pagamento para o próximo dia útil. Caso, em até 7 dias da compra realizada pelos
Clientes, houver cancelamento, os valores dos lucros serão estornados do(a) CAMARÁ.
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B)
2.9.

VENDAS FÍSICA:
Para a comercialização dos Produtos Dengo na modalidade Vendas Física, a DENGO

recomenda, mas não obriga, a utilização dos preços por ela sugerido, cabendo, no entanto, ao(à)
CAMARÁ a livre fixação do preço, seja ele com desconto ou ágio, auferindo lucros e assumindo
os riscos e prejuízos decorrentes de sua atividade comercial.
2.10. O(A) CAMARÁ reconhece a natureza dos produtos alimentícios distribuídos e/ou
comercializados, bem como os cuidados sanitários e ambientais requeridos para sua
armazenagem e comercialização. Com isso, a DENGO obriga que os Produtos Dengo adquiridos
devam ser armazenados em local exclusivo, livre de odores e/ou raios solares, climatizado em
temperatura 21ºC, preferencialmente, atentando-se ainda a importância da comercialização
dos Produtos Dengo dentro de validade.
2.11. Os Produtos Dengo que vencerem antes da sua comercialização (por validade de lotes)
devem ser imediatamente descartados, ficando estritamente vedado o seu consumo. Tais
perdas do(a) CAMARÁ não são reembolsadas pela DENGO, sendo necessário um bom
planejamento de demanda e estoques.
2.12. O(A) CAMARÁ obriga-se a efetuar o pagamento do valor dos Produtos Dengo adquiridos
da DENGO, na forma e nas condições estabelecidas nas notas fiscais ou em qualquer outro
documento emitido pela DENGO. Na hipótese de inadimplência, o débito do(a) CAMARÁ será
acrescido de multa e juros, além de serem bloqueados automaticamente os pedidos feitos
pelo(a) CAMARÁ até que sua situação seja regularizada mediante quitação dos débitos
pendentes.
2.13. O(A) CAMARÁ receberá 15% (quinze por cento) de desconto sobre a receita bruta para
aquisição dos Produtos Dengo, desde que atingido o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais),
logo, esse valor não incidirá qualquer tipo de comissão. Na hipótese da receita bruta ser inferior
a R$ 400,00 (quatrocentos reais), o(a) CAMARÁ ganhará comissão.
2.14. Os valores poderão ser consultados pelo(a) CAMARÁ em sua página inicial da plataforma
meu.dengo.com. No caso de o pagamento cair em uma data considerada como feriado, ficará
agendado o pagamento para o próximo dia útil. Caso, em até 7 dias da compra realizada pelos
Clientes, houver cancelamento, os valores dos lucros serão estornados do(a) CAMARÁ.

C)

VENDAS CORPORATIVA:
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2.15. Para ser considerado um “CAMARÁ XODÓ”, o(a) CAMARÁ deverá obter vendas médias
mensais (aferidas trimestralmente) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em Produtos Dengo,
podendo, assim, o(a) CAMARÁ ter acesso ao catálogo de vendas corporativas e representar a
DENGO em tais negociações.
2.16. O(A) CAMARÁ XODÓ concorda que não poderá alterar os valores dos Produtos Dengo
definidos para vendas corporativas em sua plataforma de vendas online.
2.16.1.

No caso do(a) CAMARÁ XODÓ fica vedada, desde já, a concessão de descontos

aos Clientes, sem a prévia e expressa autorização, por escrito, da DENGO.
2.17. A DENGO será responsável pela entrega dos Produto Dengo aos Clientes Corporativos, no
endereço indicado pelo(a) CAMARÁ no Pedido de Venda e cadastro do cliente informado no email enviado ao camara@dengo.com.
2.18. O percentual de comissão aos CAMARÁS XODÓS aplicado sobre a receita bruta do valor
total dos pedidos em Produtos Dengo (descontados o valor de frete) será de, pelo menos, 15%
(quinze por cento), independentemente do formato de entrega, desde que as vendas indicadas
sejam de, pelo menos, R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O percentual somente será devido após o
efetivo pagamento dos Produtos Dengo pelos Clientes à DENGO e será repassado via plataforma
de pagamentos em conta corrente informada pelo CAMARÁ XODÓS.
2.19. O pagamento pelos Produtos Dengo dos CAMARÁS XODÓS deverá ser feito diretamente
pelos Clientes à DENGO, via depósito bancário, na conta corrente da DENGO CHOCOLATES S.A.,
CNPJ/ME sob o nº 23.244.006/0001-00, Banco ITAU, Agência 0641, Conta Corrente 11698-3.
3.

DECLARAÇÕES DO(A) CAMARÁ:

3.1.

O(A) candidato(a) a CAMARÁ, podendo ser pessoa física ou Microempreendedor

Individual, declara ser civilmente capaz à luz da legislação brasileira, reconhecendo que, ao
aceitar as condições ora propostas, deverá observar o disposto na legislação brasileira.
3.2.

O(A) CAMARÁ não é representante, nem se constitui através da relação ora estabelecida

como agente ou procurador da DENGO, ficando, assim, terminantemente vedado assumir
compromissos em nome dela, bem como utilizar ou reproduzir, sob qualquer forma ou pretexto,
as marcas e expressões de propaganda DENGO em anúncios e publicações de todas as espécies,
reconhecendo ser da DENGO o direito exclusivo de propriedade sob tais marcas e expressões
de propaganda.
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3.3.

O(A) CAMARÁ somente é permitido o uso de materiais de divulgação da DENGO quando

essa os distribuir diretamente ao(à) CAMARÁ ou, ainda, que tenham sido expressamente
aprovados, por escrito, pela DENGO. Qualquer conteúdo publicado na plataforma de vendas
online do(a) CAMARÁ deve ser respeitoso, estando passível de cancelamento se houver
qualquer conteúdo ofensivo, ilegal ou que envolve nome de terceiros (pessoas, marcas,
instituições e etc.).
3.4.

O(A) CAMARÁ declara e autoriza o uso da sua imagem, voz e direitos conexos, em todo e

qualquer material entre fotos, vídeos e documentos, captados em qualquer evento e/ou outra
situação que guarde relação com os Termos e Condições de Uso, para serem utilizados em
campanhas promocionais e institucionais da DENGO, sem que nada haja a ser reclamado a título
de direitos conexos à minha imagem ou qualquer outro.
3.5.

A autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem, voz e direitos

conexos acima mencionados em todo território nacional e no exterior, das seguintes formas: (i)
outdoors; (ii) folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.); (iii) folder de
apresentação; (iv) mídia impressa (cartazes, anúncios em revistas e jornais em geral etc.); (v)
website; (vi) mídia eletrônica (plataformas, aplicativos, painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema,
programa para rádio, entre outros).
3.6.

O(A) CAMARÁ declara, ainda, que são verdadeiras as declarações e informações

prestadas com relação aos Termos e Condições de Uso, bem como os documentos apresentados
à DENGO conforme elencados no meu.dengo.com.
3.7.

A apuração pela DENGO de eventuais irregularidades nas informações prestadas pelo(a)

CAMARÁ e na documentação apresentada, será considerada como descumprimento contratual
grave e a DENGO, a seu exclusivo critério, poderá optar por cancelar o cadastro do(a) CAMARÁ,
mediante simples notificação por escrito, sem que caiba qualquer reclamação, indenização ou
compensação.
4.

PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

4.1.

Quaisquer temos utilizados nas cláusulas abaixo terão o significado previsto na Lei

nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – “LGPD”).
4.2.

O(A) candidato(a) a CAMARÁ autoriza, automaticamente, a DENGO a verificar junto aos

órgãos de restrição de cadastros (SPC, SERASA etc.), ou por entrevistas pessoais e telefônicas,
todos os dados disponibilizados no cadastro, reservando-se a DENGO o direito de recusar, por
motivos de procedimento e análise interna da DENGO, o cadastramento deste(a) candidato(a).
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4.3.

A DENGO fará, pelo formulário de cadastro do site meu.dengo.com, a coleta e tratamento

de alguns dados e informações do(a) candidato(a) a CAMARÁ, inclusive dados e informações
pessoais protegidos por leis específicas (“Dados Pessoais”).
4.4.

Todos os dados e informações do(a) candidato(a) a CAMARÁ são considerados

confidenciais pela DENGO e sujeitos a adequadas medidas de segurança.
4.5.

Todos os Dados Pessoais do candidato(a) a CAMARÁ serão coletados e tratados pela

DENGO, nos termos da LGPD.
4.6.

Por meio do aceite digital deste documento e efetivação do cadastro do site

meu.dengo.com, o(a) candidato(a) a CAMARÁ também declara seu consentimento e
concordância livres, inequívocos, expressos e informados, com relação à declaração de
privacidade.
4.7.

Todas as informações coletadas por meio do formulário de cadastro do site

meu.dengo.com são consideradas confidenciais pela DENGO, sendo tratadas e armazenadas
conforme as determinações legais com a adoção das adequadas medidas de segurança. Assim,
as informações cadastradas e coletadas por meio do formulário de cadastro do site
meu.dengo.com são utilizadas para a devida prestação de serviços pela DENGO, de modo a
viabilizar o cadastramento do(a) candidato(a) a CAMARÁ, aprimorar a experiência de navegação
do usuário no site meu.dengo.com.
4.8.

Os dados coletados pela DENGO serão armazenados por esta em servidores próprios ou

por ela contratados, sendo empregados todos os esforços razoáveis de mercado para garantir a
segurança dos sistemas na guarda de tais informações, entre eles as diretrizes sobre padrões de
segurança estabelecidas no Decreto nº 8.771/2016.
4.9.

As condições para que o(a) CAMARÁ possa requerer a exclusão dos dados coletados a seu

respeito pelo canais indicados no site meu.dengo.com, sendo certo que a exclusão dos dados
acarretará no fim de sua relação comercial junto à DENGO, ficando expressamente ressalvado
que, mesmo em caso de requisição de exclusão, a DENGO observará o prazo de armazenamento
mínimo de informações determinado pela legislação brasileira.
4.10. As Partes deverão cumprir estritamente com as exigências de qualquer lei de proteção de
dados, incluindo a LGPD, aplicáveis ao tratamento de dados pessoais conforme as condições ora
apresentadas.
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4.11. A DENGO se reserva o direito de armazenar, tratar e utilizar os dados e informações dos
Clientes, observadas as condições previstas na Política de Privacidade Dengo, incluindo-se a não
divulgação de informações pessoais sem autorização prévia.
5.

DURAÇÃO DA RELAÇÃO COMERCIAL

5.1.

Os termos e condições vigorarão por prazo indeterminado a partir da data de seu aceite

pelo CAMARÁ.
5.2.

Em razão de não haver investimentos realizados pela DENGO, tampouco pela(o) CAMARÁ

para o desenvolvimento das atividades previstas nos Termos e Condições de Uso, as Partes
aceitam que os Termos e Condições de Uso podem ser cancelados individualmente com relação
ao(à) CAMARÁ, sem declinação de motivos e sem ônus, mediante notificação prévia e escrita
encaminhada por e-mail ao camara@dengo.com, com no mínimo 15 (quinze) dias corridos de
antecedência.
5.3.

A DENGO poderá rescindir de imediato e unilateralmente a relação comercial existente

com o(a) CAMARÁ, cessando o fornecimento dos Produtos Dengo quando da ocorrência das
seguintes situações: (i) sejam descumpridas quaisquer das cláusulas aqui contidas; ii) haja
descumprimento pelo(a) CAMARÁ do Termo de Conduta DENGO, ou quaisquer outros
documentos aplicáveis aos Termos e Condições de Uso; iii) o(a) CAMARÁ denigra de qualquer
forma ou por qualquer meio o nome, reputação e credibilidade da DENGO e sua marca; iv) o(a)
CAMARÁ comercialize os Produtos da Dengo de forma diferente da ora acordada; v) interrupção
da comercialização dos Produtos Dengo pelo(a) CAMARÁ por prazo superior a 03 (três) meses.
5.4.

As Partes acordam expressamente que todas as vendas realizadas entre o recebimento

da notificação de cancelamento do cadastro do(a) CAMARÁ serão consideradas válidas e,
portanto, o pagamento do percentual sobre as vendas será devido ao(à) CAMARÁ dentro das
condições acordadas.
6.

DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1.

A DENGO se reserva ao direito de alterar unilateralmente os Termos e Condições de Uso

mediante notificação por e-mail: camara@dengo.com concedendo ao(à) CAMARÁ o prazo de
15 (quinze) dias corridos para manifestar-se. A não manifestação ou a manifestação após o prazo
mencionado acima será entendida como aceitação das alterações feitas. Caso o(a) CAMARÁ
manifeste a não aceitação das alterações, dentro do prazo mencionado acima, a DENGO, a seu
exclusivo critério, poderá optar por cancelar o cadastro do(a) CAMARÁ, mediante simples aviso
ou notificação, sem que caiba qualquer reclamação, indenização ou compensação.
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6.2.

A DENGO se reserva ao direto de cancelar o cadastro do(a) CAMARÁ que não apresentar

atividade mínima num período de 03 (três) meses. A atividade mínima no mês requer-se a
comercialização de produtos acima do valor mínimo estabelecido em plano de negócio,
rescindindo-se ainda este contrato atípico.
6.3.

O(A) CAMARÁ, pelo presente instrumento, nomeia e constitui como sua bastante

Procuradora a DENGO CHOCOLATES S.A., sociedade por ações, com sede na cidade e Estado de
São Paulo, na Rua Vigário Taques Bittencourt, nº 171, Santo Amaro, CEP 04755-060, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 23.244.006/0001-00, a qual confere amplos poderes, inclusive de
substabelecimento, para o fim especial de assinar, em nome do(a) CAMARÁ, acordos e regimes
especiais de tributário que autorizem o recolhimento, mediante substituição, do lmposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte
lnterestadual e lntermunicipal e de Comunicação - ICMS devido em decorrência da atividade de
revenda dos Produtos Dengo adquiridas diretamente da DENGO, ao Estado da Federação,
podendo a DENGO, na qualidade de bastante procuradora, recolher os correspondentes valores,
inclusive taxas, quando exigidas pela Municipalidade, assim como representar o(a) CAMARÁ
junto às repartições públicas competentes, sejam elas federais, estaduais ou municipais. O(A)
CAMARÁ autoriza, desde já, o recebimento pela DENGO de qualquer restituição de imposto
pago a maior ou indevidamente, nos exatos termos do artigo 166 do Código Tributário Nacional.
6.4.

Qualquer cláusula ou condição dos Termos e Condições de Uso que, por qualquer razão,

venha a ser reputada nula ou ineficaz por qualquer juízo ou tribunal, não afetará a validade das
demais disposições dos Termos e Condições de Uso, as quais permanecerão plenamente válidas
e vinculantes, gerando efeitos em sua máxima extensão.
6.5.

A falha da DENGO em exigir quaisquer direitos ou disposições dos Termos e Condições de

Uso não constituirá renúncia, podendo esta exercer regularmente o seu direito, dentro dos
prazos legais.
6.6.

Constituem informações confidenciais todas as informações orais, escritas, em forma

eletrônica, de propriedade da DENGO, relacionadas direta ou indiretamente a dados, processos,
procedimentos e/ou ideias que lhe tragam vantagem tecnológica e/ou vantagem competitiva
e/ou vantagem comercial tais como, mas não limitados a, seu modo de operação, seus planos e
processos, os preços utilizados em suas práticas comerciais, os projetos desenvolvidos
originalmente dentro ou fora de suas instalações, por empregados ou por terceiros, métodos de
trabalho, invenções, independentemente de serem patenteáveis ou não, criações intelectuais
em geral, sistemas de desenvolvimento, aprimoramento ou modificação de produtos e serviços.
6.6.1.

O(A) CAMARÁ reconhece que a lista constante na Cláusula 6.5, é meramente

exemplificativa e que outras informações reputadas como informações confidenciais
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existem, atualmente, e que podem passar a existir no futuro. Portanto, na hipótese de
o(a) CAMARÁ ficar em dúvida quanto ao fato de determinada informação ser ou não
informação confidencial, tratará a mesma como se confidencial fosse salvo no caso de ser
informado pela DENGO, por escrito, que dita informação não é informação confidencial.
6.7.

O(A) CAMARÁ está ciente que: (i) o descumprimento da obrigação de confidencialidade

e (ii) a utilização indevida ou divulgação de qualquer informação confidencial da DENGO durante
ou mesmo após o cancelamento do cadastro do(a) CAMARÁ representa tanto ilícito civil quanto
penal.
6.8.

Os tributos devidos em decorrência, direta ou indireta, Termos e Condições de Uso ou de

sua execução serão de exclusiva responsabilidade de cada Parte, como definido na legislação
tributária aplicável. Fica a DENGO responsável pela retenção dos valores para pessoas físicas,
sendo o valor pago líquido desses impostos.
6.9.

As notificações, comunicações ou informações entre as Partes deverão ser feitas através

de endereço eletrônico (e-mail) camara@dengo.com. Para fins dos Termos e Condições de Uso,
o e-mail da DENGO é camara@dengo.com O(A) CAMARÁ declara ter ciência de que os e-mail
ora mencionado é uma ferramenta utilizada para recebimento e envio de informações de cunho
administrativo, sendo assim, através do mesmo poderão ser enviadas eventuais cobranças de
débitos.
6.10. A relação jurídica estabelecida entre as Partes é regida exclusivamente pelas leis
brasileiras, inclusive eventuais ações decorrentes de violação dos seus termos e condições.
6.11. Fica eleito o Foro da Comarca de domicílio do(a) CAMARÁ para dirimir quaisquer dúvidas,
questões ou litígios decorrentes dos Termos e Condições de Uso, renunciando as Partes a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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