
TERMO DE ADESÃO ONLINE AO APLICATIVO COIOTY PLANO BÁSICO 

As partes abaixo identificadas resolvem firmar o presente TERMO DE ADESÃO ONLINE: 
 
Pelo presente instrumento de Termos e Condições Gerais, de um lado Grupo DM10, CNPJ: 01.761.689/0001-30, com sede na 
Av. das Nações Unidas Nr. 12551, 17º. Andar, CEP 04.578-903, Brooklin Paulista, São Paulo, SP e base operacional na Rua 
Pedro Rotger Domingues, 66, Centro, CEP:06850-110, Itapecerica da Serra, SP, doravante denominada simplesmente 
Contratada e, de outro lado, Contratante, qualificado no quadro “Dados do Contratante” do presente instrumento, têm entre 
si como justo e acordado o presente Termo de Adesão, que se regerá de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1. O presente instrumento tem como objeto a disponibilização de espaço de Marketplace pela CONTRATADA, para o 
CONTRATANTE, disponibilizando a plataforma necessária para que o CONTRATANTE cadastre, anuncie e comercialize seus 
produtos, sem participar no controle de estoque, produção e qualidade, não sendo, portanto, fornecedora dos produtos 
anunciados pelo CONTRATANTE no Marketplace. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA ADESÃO DO CONTRATANTE 

2.1. O CONTRATANTE, ao assinar este Termo de Adesão, adere às condições estabelecidas no presente instrumento, se 
dispondo a observar todas as suas cláusulas. 
2.2. Aprovada a adesão proposta, o CONTRATANTE iniciará o processo de implementação, após essa fase, receberá os Dados 
de Acesso à plataforma de Marketplace da CONTRATADA. Os Dados de Acesso são pessoais e intransferíveis, sendo 
expressamente vedadas quaisquer hipóteses de cessão, venda, aluguel ou qualquer forma de transferência a terceiros. 
2.3. O nome da loja utilizado pelo CONTRATANTE não poderá conter semelhança com os nomes das marcas pertencentes à 
CONTRATADA, qualquer nome que insinue ou sugira que os produtos anunciados pertentem à CONTRATADA, tampouco nomes 
considerados pejorativos. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

3.1. Manter os dados cadastrais devidamente atualizados, bem como garantir a manutenção de sua regularidade perante os 
competentes órgãos, autoridades ou entidades a que esteja legalmente vinculado. 
3.2. Comercializar por meio do Marketplace apenas produtos que já estejam em estoque ou a garantia da entrega do mesmo 
dentro do prazo prometido ao consumidor. 
3.3. Cumprir rigorosamente o código do consumidor, bem como as regras e políticas informadas ao consumidor na plataforma. 
3.4. O CONTRATANTE deverá observar as seguintes condições na comercialização dos produtos: 

3.4.1. Embalar e empacotar o produto de maneira adequada e compatível para envio ao consumidor, a fim de manter a 
integridade durante o transporte; 
3.4.2. Abster-se de cancelar injustificadamente o pedido realizado pelo consumidor e, caso o cancelamento seja inevitável, por 
motivo de caso fortuito ou força maior, informar a plataforma da CONTRATADA e o consumidor de imediato; 
3.4.3. Despachar e entregar o produto nas condições e no prazo anunciados, através de sua própria logística de entrega ou 
da CONTRATADA; 
3.4.4. Atualizar o status dos pedidos a cada etapa superada, especialmente informando junto à plataforma de Marketplace. 

3.5. O CONTRATANTE garante possuir capacidade jurídica para celebrar este Termo de Adesão e para comercializar os 
produtos, não ferindo quaisquer direitos de terceiros. 
3.6. É vedada a comercialização de qualquer produto ilícito, de origem ilícita, que atente ou possa atentar contra a dignidade 
humana, os bons costumes, as práticas normais de comércio, o direito à livre concorrência, seja considerados falsos ou 
falsificados, não possuam as devidas autorizações, seja defeituoso ou impróprio para consumo, violem as normas aplicáveis ou 
de qualquer maneira ou forma estejam impedidos de serem comercializados por lei, estatuto ou norma de ordem pública ou 
privada. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

4.1. Efetuar os repasses ao CONTRATANTE dos pedidos pagos pelo CONSUMIDOR diretamente na plataforma (pagamento on-
line) conforme previsto na cláusula 5ª; 
4.2. Disponibilizar no Marketplace e manter em pleno funcionamento as ferramentas necessárias, conforme seu exclusivo 
critério, para comercialização de produtos do CONTRATANTE, bem como disponibilizar a ferramenta de gestão e controle do 
Marketplace ao CONTRATANTE durante o período de vigência do presente instrumento; 
4.3. Caberá à CONTRATADA processar os pagamentos, repasses, retenções, encargos, estornos e ajustes em razão das 
operações concretizadas dentro da plataforma; 
4.4. Ambos desde já reconhecem que, em caso de demanda judicial ou processo administrativo em que a CONTRATADA ou o 
CONTRATANTE forem demandados, sendo os fatos da demanda originados por negligência de uma das partes, o que originou a 
ação ou omissão será acionado para solucionar a reclamação, fornecer os subsídios necessários para promover a defesa e, 
quando possível, chamado ao processo, devendo arcar com todos os ônus decorrentes, especialmente indenizações, 
obrigações, perdas e danos, honorários advocatícios e custas judicias. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DA MENSALIDADE, TAXAS E REPASSES  
5.1. Pelos serviços de Marketplace, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA uma mensalidade de manutenção e suporte no 
valor de R$ 50,00 e uma taxa de serviço (comissão), mediante as condições abaixo: 

5.1.1. A comissão da CONTRATADA fica estabelecida em 5% (cinco por cento) sobre o total de pedidos realizados pela 
plataforma incluindo a taxa de entrega como parte do total do pedido;  

         5.1.1.1 No caso de estabelecimentos comerciais do tipo mercado ou supermercado, padaria, hortifrut ou sacolão a taxa 
será de 3% (três por cento); 

5.1.2. Para o pagamento da comissão dos pedidos realizados com meio de pagamento off-line (maquininha ou dinheiro), a 
CONTRATADA emitirá boleto de cobrança para o CONTRATANTE com vencimento para todo primeiro dia útil de cada mês, em 
cujo atraso ensejará a cobrança de multa no valor correspondente à 5% (cinco por cento) do valor devido acrescidos de juros 
de mora de 1% (um por cento) ao mês; 



5.1.3. A CONTRATADA efetuará o repasse dos valores descontando 3,5 % referente a taxa do gateway de pagamento mais a 
comissão devida pelos pagamentos “online” realizados dentro do aplicativo do Marketplace, mediante crédito em conta 
corrente indicada pelo CONTRATANTE no processo de cadastro do estabelecimento; 
5.1.4. Os repasses que se referem os itens 5.1.3 serão realizados por meio de TED para conta do CONTRATANTE. Caso o 
banco do CONTRATANTE seja Santander não será cobrado a taxa bancária. No caso do banco da CONTRATANTE ser diferente 
do Santander haverá uma cobrança da taxa de transferência cobrada pelo referido banco; 
5.1.4 O CONTRATANTE terá o benefício de isenção da mensalidade durante o ano de 2021 a contar da data de adesão. 

5.2. O repasse dos pedidos efetuados com cartão de crédito por meio do pagamento online dentro do aplicativo serão 
acumulados e creditados automaticamente a cada 30 dias, na data e conta corrente definidos pelo CONTRATANTE no 
momento da implementação uma vez ao mês referente às  compras  realizadas nos últimos 30 dias por meio do aplicativo 
Coioty; 

5.3. Caso o CONTRATANTE desejar efetuar antecipações fora do prazo mencionado na clausula 5.2 deverá entrar em contato 
com nosso atendimento ao cliente e verificar as condições e taxas existentes no momento; 

5.4 Quanto à cobrança da mensalidade, fica definida as seguintes informações: 
5.4.1 Em 2021 não haverá cobrança de mensalidade;  
5.4.2 A cobrança da mensalidade inicia a partir de 01/01/2020 com mesmo valor R$ 50,00 (Cinquenta reais); 
5.4.3 Fica acordado que a CONTRATANTE somente irá pagar mensalidade se seu faturamento mensal no aplicativo for 
superior a R$ 1.499,00 (Hum mil e quatrocentos e noventa e nove reais) apurado no mês imediatamente anterior ao mês da 
cobrança. 

  
 
CLÁUSULA SEXTA: DO PRAZO E DA RESCISÃO CONTRATUAL 

6.1. O presente Termo de Adesão Online vigorará pelo prazo de um ano, e terá início na data da aceitação pela CONTRATADA 
da Adesão promovida pelo CONTRATANTE. 
6.2. O presente Termo de Adesão poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, sem que dessa rescisão decorra qualquer 
ônus ou obrigação de indenizar, com necessidade de aviso prévio por escrito à outra parte com pelo menos 30 dias de 
antecedência.  
6.3. Ainda que o Termo de Adesão tenha sido rescindido, as partes devem cumprir com os compromissos que porventura 
tenham ficado pendentes tanto em relação aos consumidores quanto á repasses devidos ao CONTRATANTE de eventuais 
valores a receber devidos pela CONTRATADA e Vice-Versa. 
6.4. A rescisão poderá ocorrer por iniciativa da CONTRATADA em caso de infração de qualquer cláusula ou condição prevista 
neste instrumento; 
6.5. A renovação é automática e ocorrerá ad aeternum até que uma das partes faça sua vontade de cancelá-lo. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS COMUNICAÇÕES 

7.1. As comunicações e notificações previstas no presente instrumento serão realizadas através de e-mail, site ou telefone 
definido pela CONTRATADA ficando acordado entre as partes que tais formas de comunicação serão suficientes para os fins 
deste Termo de Adesão. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL ou INTELECTUAL 

8.1. O CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a utilizar, a título gratuito e sem qualquer contraprestação, seus nomes 
comerciais, logotipos e marcas registrados nas mídias do Marketplace, inclusive sites e redes sociais da CONTRATADA para 
impulsionar a publicidade e divulgação dos produtos da CONTRATANTE aumentando assim sua visibilidade e potencializando 
suas vendas dentro do aplicativo. 
8.2. O presente instrumento não outorga a qualquer uma das partes qualquer direito sobre qualquer Propriedade Industrial ou 
Intelectual da outra que não aquelas expressamente previstas no presente Termo de Adesão ou autorizadas à parte deste 
Termo de Adesão. 
 
CLÁUSULA NOVA: DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇOS - SLA 

9.1. O CONTRATANTE, durante a vigência deste Termo de Adesão, se compromete na medida do possível a respeitar os níveis 
de serviços definidos abaixo: 

9.1.1. Disponibilizar para venda na plataforma da CONTRATADA no mínimo os TOPS 20 produtos mais vendidos na sua loja 
física; 
9.1.2. Oferecer no mínimo 95% de garantia do estoque mencionado no item 9.1.1 e de entrega do mesmo dentro do prazo 
estipulado no aplicativo; 
9.1.3. Possuir entrega própria ou do aplicativo com distância mínima para entrega de até 10 km de onde o 
CONTRATANTE está localizado; 
9.1.4. A entrega do produto deve ser realizada no prazo estipulado no aplicativo contado a partir do momento da compra pelo 
consumidor no caso de estabelecimentos comerciais. No caso de serviços esse prazo de entrega não se aplica. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. O presente instrumento não implica a existência de qualquer vínculo empregatício entre as partes, seus sócios, diretores, 
administradores, empregados, prepostos e/ou subcontratados, correndo por conta e responsabilidade exclusiva de seus 
contratantes todas as obrigações fiscais, trabalhistas, infortunísticas (acidentes de trabalho), fundiárias (FGTS) e previdenciária 
decorrente de sua relação com aqueles. 
10.2. Nenhuma das partes responde pelos insucessos comerciais da outra e por reclamações de terceiros, clientes destas, 
exceto nos casos em que for comprovada a ação ou omissão deliberada a fim de prejudicar a outra, caracterizando o dolo. 
10.3. As Partes elegem desde já o foro da Comarca de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, para a solução da 
reivindicação ou controvérsia. Este Termo de Adesão OnLine passa a ser válido em seu teor e forma quando o campo “Eu li e 
aceito o termo de adesão online” for marcado. 


