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CONTRATO PRIME IVL (INTUITU PERSONAE) 

 
 
 
São Partes neste instrumento: 
 
1. Na qualidade de EMPRESA DETENTORA DO SISTEMA: 
 
PRIME IVL INDUSTRIA COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., sociedade 
empresária, inscrita no CNPJ/MF sob no 18.553.833/0001-45, situada à Av. Cesário 
Alvim, 759 – Centro – Uberlândia – MG CEP: 38.400- 098, que neste ato subscreve 
digitalmente, doravante denominada PRIME IVL ou EMPRESA; e 
 
2. Na qualidade de DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE: 
 
A pessoa física ou jurídica que aceita este contrato, cuja qualificação consta 
em seu cadastro realizado no site da PRIME IVL (www.primeivl.com.br), 
doravante denominado simplesmente DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE ou 
DISTRIBUIDOR. 

 
Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes acima 
nomeadas e qualificadas, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente 
CONTRATO DE DISTRIBUIDORES INDEPENDENTES DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DO 
SISTEMA PRIME IVL, mediante as seguintes cláusulas e condições que 
mutuamente aceitam e outorgam, a saber: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Para a celebração deste instrumento, as partes supra 
qualificadas levaram em consideração as declarações acima mencionadas bem 
como as observações que seguem e que aceitam como fiel expressão da 
verdade e de suas vontades, pois consideram que: 

 
1. A PRIME IVL é empresa detentora de avançada tecnologia e experiência no 
desenvolvimento de técnicas para implantação de um sistema, padronizado e 
comprovadamente bem-sucedido de comercialização do modelo de negócio, 
produtos do vestuário, cosméticos, gêneros alimentícios, nutracêuticos, 
perfumaria, serviços e vendas digitais; 

 
2. A PRIME IVL é detentora exclusiva do sistema mercadológico PRIME IVL, assim 
como dos direitos de uso das marcas utilizadas neste sistema, tendo criado e 
implantado um Sistema de Negócio, cujos métodos, procedimentos e know-how 
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foram desenvolvidos para a operação do Sistema PRIME IVL e, compreendem 
treinamento e assistência aos Distribuidores  no exercício de suas atividades; 
 
 

3. O Sistema criado e desenvolvido pela PRIME IVL é constituído, integralmente, 
de segredos de negócio com respeito e observância a todas as normas brasileiras 
referentes à realização de negócios jurídicos no estabelecimento virtual; 
 
4. A PRIME IVL pretende difundir sua marca comercial, seu know-how e sua 
metodologia própria aplicada na comercialização de seus produtos e serviços, 
cujas características são dirigidas ao mercado consumidor específico, 
DISTRIBUIÇÃO por meio de Vendas Diretas e MMN, concedendo -as aos 
Distribuidores que  correspondam ao  perfil  preferencial  que  traçou,  desde  
que  estejam de  acordo  com  os  termos  e  condições estabelecidos para o 
contrato de DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE. 
 
5. O DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE reconhecendo o sucesso do negócio 
desenvolvido pela PRIME IVL, deseja obter o direito condicionado e não 
exclusivo de distribuição dos produtos das marcas comerciais que identificam o 
Sistema PRIME IVL, do padrão arquitetônico e de identificação interna, do know-
how, do Sistema e do método de operação do negócio, segundo os termos e 
condições estabelecidos neste instrumento que é parte integrante do Contrato 
de Distribuidor Independente, previamente recebida, nos manuais operacionais e 
de apoio acessados virtualmente através do escritório virtual, além de outras 
instruções oferecidas pela PRIME IVL, mediante rígido cumprimento aos padrões e 
sob a orientação e supervisão desta última; 
 
6) O DISTRIBUIDORINDEPENDENTE é o único responsável pelas informações 
fornecidas no seu cadastro, isentado a PRIME IVL  de qualquer responsabilidade 
(civil, criminal ou fiscal) por informações incorretas ou falsas fornecidas pelo 
DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE. 

 
7) As PARTES aceitam expressamente a validade das assinaturas eletrônicas que 
se baseiem na manifestação de aceite em documento eletrônico. 
 
8) O DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE é inteiramente responsável pelas informações 
fornecidas no seu cadastro, ficando a LÍDER isenta de qualquer responsabilidade 
(civil, criminal ou fiscal) por informações incorretas ou falsas fornecidas pelo 
CONSULTOR INDEPENDENTE. 
 
9) A PRIME IVL a seu critério se reserva o direito de recusar a qualquer momento, 
qualquer solicitação de cadastro para distribuição e revenda dos produtos de 
sua marca ou credenciados, sem a necessidade de justificar o motivo, e caso 
haja feito algum pagamento referente ao cadastro o valor do mesmo será 
devolvido respeitando o mesmo valor pago. 
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10) O Distribuidor Independente certifica que leu o aceite eletrônico deste 
instrumento, e declara estar ciente de todas as regras constantes do Negócio 
PRIME IVL, contratos,  Manual de Negócios, e demais regras obrigando-se a 
cumpri-las integralmente. 

 
11. Em razão disto, as Partes resolvem celebrar o presente instrumento de acordo 
com os termos e condições a seguir descritos. 

 
DEFINIÇÕES 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: Para fins e efeitos do presente instrumento, os termos a 
seguir relacionados deverão ser entendidos conforme o significado a seguir 
descrito. 

 
1. O CLIENTE VIP: Dominamos a pessoa que se cadastra no sistema PRIME IVL e 
investe o valor de R$50,00 (cinquenta reais) no pagamento da sua taxa de 
cadastro. Este valor dará o direito ao CLIENTE VIP a compra de produtos para uso 
pessoal ou revender. Sempre e quando quiser o CLIENTE VIP poderá optar por um 
UP GRADE optando por um dos COMBOS disponíveis no Anexo I, desde que 
observadas às demais regras inclusive a do Item (XVI) que trata dos Taxa de 
manutenção (ATIVO). Após feito o UP GRADE o CLIENTE VIP se tornará um 
Distribuidor PRIME IVL, e este terá o direito de VENDER os produtos PRIME IVL de 
suas marcas e ou fornecedores; poderá ser  elegível à RECEBER AS COMISSÕES DE  
VENDA e  o  RESIDUAL DE  VENDA DIRETA,  bem  como,  toda  remuneração e  
benefícios constantes do ANEXO II, Plano de Marketing. Desde que atenda todas 
as regras do mesmo. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: A PRIME IVL possui 01 tipo de Cadastro, que dispõe de 
COMBOS de produtos conforme indicados no seu anexo 1. (ANEXO I – 
COMBOS/VALORES). 
 
CLAUSULA QUARTA: O DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE que optar por desenvolver seu 
negócio baseado em expansão de rede e que também adquirir COMBOS de 
produtos para uso pessoal ou revender, precisará ter no mínimo 2 (Dois) novos 
indicados ativos e adimplentes indicadas diretamente que também adquiram 
COMBOS DE PRODUTOS e estar ativo, ou seja, precisará estar em dia com o 
pagamento de sua ativação mensal.  
 

 
MARCAS 

 
A PRIME IVL é legítima detentora, para todo o território nacional, dos direitos de 
uso das marcas PRIME IVL perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – 
INPI. A situação das MARCAS é a seguinte: Marcas Pedido de Registro: 
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Sendo assim, a expressão MARCAS, no presente instrumento, significa as 
marcas supramencionadas, assim como outras que venham a ser depositadas 
e/ou registradas pela PRIME IVL ou, cujo uso lhe seja licenciado no decurso da 
vigência deste instrumento e, ainda, todas aquelas que devam identificar e/ou 
ser usadas no NEGÓCIO PRIME IVL por determinação da EMPRESA, sejam de 
propriedade desta última e/ou licenciadas. 
 
NEGÓCIO PRIME IVL 

 
Significa a comercialização do rol de produtos determinados pela PRIME IVL, os 
quais representam o conceito da Rede de Distribuidores da Empresa, cujas 
atividades comerciais são realizadas de forma presencial ou não, com 
características padronizadas pela PRIME IVL, inclusive no que concerne à venda 
e divulgação dos produtos, utilizando-se das MARCAS, do know-how, sistema e 
método de operação criado e padronizado pela EMPRESA. 

 
MERCADO CONSUMIDOR 

 
Significa a clientela para a qual são dirigidas as atividades desenvolvidas pelo 
distribuidor. 
 
FORNECEDORES  HOMOLOGADOS 

 
Significa  todas  as  empresas  autorizadas a  fornecer  produtos e  serviços  aos  
distribuidores da  Rede,  quer  aqueles necessários para início da operação da 
sua franquia, quer façam parte do rol de produtos cuja comercialização seja 
autorizada pela PRIME IVL para a sua Rede de distribuidores, sejam exclusivos ou 
não. 
 
PRODUTOS COMERCIALIZÁVEIS 

 
Significa todas as mercadorias que compõem o rol de produtos característico 
da Rede de Distribuidores PRIME IVL, os quais  são  selecionados pela EMPRESA e  
devem ser  comercializados pelos  distribuidores da  Rede.  Essa designação  
exclui  qualquer  produto  cuja  comercialização não  haja  sido  prévia  e  
expressamente autorizada  pela PRIME IVL que ao seu livre critério e a qualquer 
tempo pode modificar o rol constituído pelos PRODUTOS COMERCIALIZÁVEIS. 

 
MANUAIS 

 
Com essa designação estão compreendidos todos os documentos, que contêm 
as informações necessárias à implantação e operação do NEGÓCIO PRIME IVL, 
os quais constituem segredos de negócio da EMPRESA e são disponibilizados ao 
DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE quando do ingresso no Sistema PRIME IVL: 
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Manual de Operação, Gestão e Vendas. 

 
Manual de Produto Manual de Remuneração Código de Ética.   

 
ESCRITÓRIO VIRTUAL 

 
Página on line personalizada, onde o DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE poderá 
gerenciar seu negócio, visualizar pagamentos, receber treinamentos, acessar 
materiais de divulgação dos produtos, manuais , e acesso a loja virtual e seu e- 
commerce. 
 
POLÍTICA COMERCIAL 

 
Também chamado de Manual de Remuneração, é o conjunto de regras 
relativas ao pagamento, aos distribuidores, dos rendimentos decorrentes do 
negócio, definidas pela PRIME IVL, e que são disponibilizadas aos candidatos a 
distribuidor da Rede PRIME IVL juntamente com a Contrato de Distribuidor 
independente em seu Anexo II Plano de Marketing. 
 
TREINAMENTOS 

 
Essa designação abrange todos os módulos de treinamento oferecidos pela 
PRIME IVL aos distribuidores da Rede, inclusive o  treinamento inicial e  de  
reciclagem, os  quais são  realizados de  forma  virtual, conforme materiais e 
instruções previstos no ESCRITÓRIO VIRTUAL. Os treinamentos poderão ocorrer de 
forma presencial ou online em sala de treinamentos previamente agendada e 
informada a todos em seu escritório virtual. 

 
TERRITÓRIO 

 
Por se tratar de um negócio em ambiente WEB o DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE 
poderá atuar em qualquer local dentro do território nacional. O DISTRIBUIDOR 
não terá exclusividade em sua atuação geográfica, de modo que não haverá 
região predeterminada ou delimitada para cada distribuidor atuar. 

 
OBJETO 

 
CLÁUSULA QUARTA: A PRIME IVL concede ao DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE o 
direito não exclusivo e condicionado de explorar o NEGÓCIO que compreende 
o Sistema de Formação de Equipes e Vendas Diretas PRIME IVL no TERRITÓRIO, 
usando as MARCAS, o know-how, o método de operação do negócio e sua 
tecnologia de atendimento, segundo as definições anteriormente descritas e os 
padrões de identificação visual estabelecidos pela PRIME IVL para a rede de 
DITRIBUIDORES, desde que atendidas às condições estabelecidas neste 
instrumento. 
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CLÁUSULA QUINTA: O DISTRIBUIDOR DECLARA QUE: 

 
1. Leu e analisou o CONTRATO DE DISTRIBUIDOR que lhe foi disponibilizado pela 
PRIME IVL antes do seu aceite, contendo a minuta do presente Contrato e sobre 
as quais não tem qualquer dúvida; 
 
2. Leu e analisou o presente instrumento e compreende e aceita seus termos, 
condições e cláusulas, como sendo razoavelmente necessárias para manter e 
promover a qualidade, eficácia e o padrão do Sistema de Distribuição PRIME 
IVL, assim como para proteger a rede de Distribuidores, e sobre as quais não tem 
qualquer dúvida; 
 
3.  O  sucesso  do  NEGÓCIO  DE  DISTRIBUIÇÃO PRIME  IVL  depende,  
necessariamente,  da  capacidade  do DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE;  
 

4. Aceita a forma eletrônica como meio tecnológico adotado para 
comprovação da autoria e integridade do presente Contrato, não podendo 
questionar sua  manifestação de vontade pelo  mero fato de ter sido 
celebrado por meios eletrônicos; 

 
5. Está ciente de que este contrato não é celebrado em caráter de 
exclusividade em relação a qualquer das partes, podendo a PRIME IVL firmar 
contratos com outros DISTRIBUIDORES INDEPENDENTES; 

 
6. Está ciente que o presente contrato não gera vínculo empregatício entre a 
PRIME IVL e o DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE; 

 
7. Na hipótese da PRIME IVL vir a ceder e/ou a transferir os direitos de 
propriedade intelectual relativos ao Sistema de Distribuição PRIME IVL ou as 
MARCAS e/ou constituir nova empresa e/ou sociedade para administrar a Rede 
de DISTRIBUIDORES, a presente relação contratual será cedida àquele indicado 
na notificação correspondente, que se sub- rogará, integralmente, nos direitos e 
obrigações ora estipulados, sem que o DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE nada tenha a 
opor. 
 
PRAZO 
CLÁUSULA SEXTA: O prazo de vigência do presente contrato é por prazo 
indeterminado, obrigando as partes, desde a data de sua celebração até seu 
termo final, conforme previsto neste instrumento. Devendo observar as 
obrigações de Taxas de Acesso ao Sistema que também definem sua validade. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: A cada 90 dias poderá haver uma compressão automática 
de rede suprimindo àqueles que não efetivaram os três cadastros diretos ao seu, 
regra básica para o desenvolvimento do negócio de rede. Uma vez feito torna – 
se irreversível a ação. 
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TAXA INICIAL DE CADASTRO 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: O DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE deverá pagar à PRIME IVL, no 
ato da celebração do presente Contrato de distribuidor, a Taxa Inicial pelo 
acesso do direito de ser um DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE PRIME IVL, cujo valor está 
indicado em anexo (ANEXO I – COMBO/VALORES). 

 
TAXAS DE ACESSO AO SISTEMA 

 
CLÁUSULA OITAVA: A partir do início das operações do distribuidor, o 
DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE deverá pagar mensalmente à PRIME IVL, a título de 
e taxa de acesso ao sistema, o valor m í n imo  mensal de R$ 80,00 (Oitenta 
reais) que poderão ser convertidos em produtos de acordo com COMBOS ou 
itens específicos para ATIVAÇÃO MENSAL, disponibilizados pela PRIME IVL. 

 
PARÁGRAFO  ÚNICO:  As  taxas  de  acesso  ao  sistema (ATIVO)  deverão  ser  
pagos   mensalmente  pelo DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE da forma determinada 
pela PRIME IVL, mediante quitação pontual, e terão vencimento todo mês, e 
poderá ser quitado do dia 1º até o dia 5 de cada mês. O não pagamento por 03 
meses consecutivos bloqueará e excluirá o DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE do 
Sistema PRIME IVL. 

 
OUTRAS TAXAS E PAGAMENTOS 

 
CLÁUSULA NONA: Para ter acesso à plataforma digital da PRIME IVL e ao 
ESCRITÓRIO VIRTUAL, o DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE deverá pagar, quando da 
assinatura do presente contrato, uma taxa de cadastro no valor de R$ 50,00 
(cinquenta reais). 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento deve ser feito no ato do cadastro, por 
meio de boleto bancário, cartão de crédito ou débito com vencimento à vista 
ou outro meio disponibilizado pela PRIME IVL.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A taxa de cadastro pode ser reduzido ou isento pela 
PRIME IVL a seu exclusivo critério, e poderá ser cobrado junto com o COMBO 
inicial. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: As transações com rendimentos recebidos pelo DISTRIBUIDOR 
INDEPENDENTE de acordo com a POLÍTICA COMERCIAL da PRIME IVL estão 
sujeitas à cobrança das taxas indicadas abaixo: 

 
 
 



 
Contrato de Distribuidor Independente 

 
SERVIÇO / TAXA 
 
1 - Transferência para conta bancária R$ 12,00 (Doze reais) 
2  - Confecção / Cartão POLICARD: R$ 20,00(Vinte reais)  
 
 
POLÍTICA COMERCIAL DA PRIME IVL 

 
CLÁUSULA ONZE: Os rendimentos decorrentes do negócio, a serem percebidos 
pela PRIME IVL, estão dispostos nos ANEXOS I e II do NEGOCIO PRIME IVL, a qual 
foi disponibilizada ao DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE juntamente com O CONTRATO 
PRIME IVL. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: Ao aceitar o presente contrato, o DISTRIBUIDOR 
INDEPENDENTE declara concordar com a POLÍTICA COMERCIAL / POLITICA DE 
REMUNERAÇÃO da PRIME IVL contidos nos ANEXOS I e II. 

 
OBRIGAÇÕES DA PRIME IVL 

 
CLÁUSULA DOZE: Desde que atendidas todas as cláusulas e condições 
estabelecidas no presente instrumento, a  PRIME IVL se obriga a: 

 
1. Licenciar, a título não exclusivo e condicionado, os direitos de uso de sua 
tecnologia de implantação e administração de negócios que detém, das 
MARCAS, e da identidade visual característicos do Sistema de Distribuição PRIME 
IVL, seu know-how e método de operação do NEGÓCIO PRIME IVL para que o 
DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE os use, única e exclusivamente, na forma indicada; 

 
2. Diligenciar para que o uso das MARCAS seja lícito e regular e para que o 
NEGÓCIO PRIME IVL atenda às necessidades do MERCADO CONSUMIDOR; 

 
3. Empenhar seus melhores esforços para que todos os DISTRIBUIDORES 
INDEPENDENTES da Rede mantenham os padrões que caracterizam a Rede de 
Distribuidores PRIME IVL, protegendo, assim, o Sistema e a Rede PRIME IVL; 

 
4. Prestar suporte ao DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE durante a operação do 
NEGÓCIO DE PRIME IVL, orientando-o sempre que assim se fizer necessário, 
reforçando a transferência do know how, dos conceitos do negócio e da 
operação; 
 
5. Manter os MANUAIS que foram entregues ou disponibilizados ao DISTRIBUIDOR 
INDEPENDENTE atualizados de acordo com o desenvolvimento das atividades do 
NEGÓCIO, a fim de que possam ser usados durante toda a vigência deste 
contrato; 
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6. Manter o DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE informado sobre o desenvolvimento de 
novas técnicas ou procedimentos relevantes para a operação do NEGÓCIO, 
assim como sobre a adição e/ou exclusão de PRODUTOS COMERCIALIZÁVEIS do 
rol de produtos oferecido ao MERCADO CONSUMIDOR pelo Sistema PRIME IVL; 

 
7. Manter o DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE informado sobre os novos 
FORNECEDORES HOMOLOGADOS da Rede e acerca dos deveres que deverão 
cumprir em razão das novas homologações e/ou parcerias; 

 
8. Promover, quando entender necessário, treinamentos adicionais periódicos, 
seminários, congressos, reuniões ou outros eventos, visando à  reciclagem para 
a  revisão de procedimentos operacionais, sistemas de atendimento ao 
consumidor  e/ou  apresentação  de  novos  PRODUTOS  COMERCIALIZÁVEIS 
e/ou  serviços  que  venham  a  ser desenvolvidos para  integrar o  Sistema PRIME 
IVL,  podendo ratear  as  despesas realizadas com os distribuidores da Rede, 
cobrando-lhes uma taxa de adesão para participação;  
 

9. Prestar suporte ao DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE durante a operação do 
NEGÓCIO PRIME IVL, orientando-o sempre que assim se fizer necessário, 
reforçando a transferência do know how, dos conceitos do negócio e da 
operação; 

 
10. Assistir ao DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE, periodicamente, prestando-lhe 
consultoria e supervisão, se ocorrerem dificuldades na aplicação das 
informações e conhecimentos adquiridos no TREINAMENTO ou nos MANUAIS; 

 
11. Inspecionar periodicamente as atividades dos distribuidores, a fim de 
preservar a integridade dos padrões do Sistema PRIME IVL bem como a qualidade 
dos serviços prestados ao MERCADO CONSUMIDOR; 

 
12. Colocar à disposição do DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE os materiais 
promocionais e campanhas publicitárias que sejam criadas, para que este as 
utilize de forma online e impressa, custeando a reprodução e veiculação das 
mesmas; 

 
13. Fiscalizar as campanhas publicitárias realizadas pelos distribuidores da Rede, 
assim como os materiais promocionais que utilizem; 
 
14. Manter sempre atualizado o ESCRITÓRIO VIRTUAL do DISTRIBUIDOR 
INDEPENDENTE, com as informações sobre o negócio do DISTRIBUIDOR 
INDEPENDENTE, bem como envidar seus melhores esforços para que os servidores 
que hospedam a página eletrônica PRIME IVL e o ESCRITÓRIO VIRTUAL funcionem 
como alta confiabilidade e estejam disponíveis pelo maior tempo possível; 
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15.  Pagar os  valores  devidos  ao  DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE  de  acordo  com  
a  POLÍTICA  COMERCIAL/MANUAL DE REMUNERAÇÃO (ANEXO I e II) nos prazos 
nela previstos. 

 
 
OBRIGAÇÕES DO DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE 

 
CLÁUSULA TREZE:  Desde  que  atendidas  às  cláusulas  e  condições  
estabelecidas  no  presente  contrato,  o DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE se obriga 
a: 

 
1. Manter sua ficha cadastral atualizada no ESCRITÓRIO VIRTUAL; 

 
2. Operar o NEGÓCIO  PRIME IVL em estrita conformidade com os métodos de 
operação e o know- how, respeitando os padrões e especificações 
estabelecidos pela empresa, inclusive aqueles prescritos nos MANUAIS e suas 
respectivas atualizações e nas instruções recebidas da PRIME IVL, a fim de 
assegurar que o mais alto grau de qualidade seja mantido uniformemente pelos 
DISTRIBUIDORES da Rede; 

 
3. Comercializar apenas os PRODUTOS COMERCIALIZÁVEIS determinados pela 
PRIME IVL, adquirindo- os unicamente dos FORNECEDORES HOMOLOGADOS sob 
pena de bloqueio ou exclusão ao não cumprimento; 

 
4. Não oferecer e/ou comercializar ao MERCADO CONSUMIDOR produtos e 
mercadorias que não possam ser designados PRODUTOS COMERCIALIZÁVEIS 
e/ou que não tenham sido expressamente determinados pela PRIME IVL como 
componentes do rol de produtos determinados; 

 
5. Cumprir as determinações dos TERMOS E CONDICOES DE USO DO SITE, da 
POLITICA DE PRIVACIDADE e CODIGO DE ETICA da PRIME IVL, estando sujeito a 
sofrer sanções caso não cumpra tais determinações; 
 
6. Não reproduzir, xerografar e/ou copiar os MANUAIS oferecidos ou 
disponibilizados pela PRIME IVL, em nenhuma hipótese; 

 
7. Abster-se de exercer qualquer outra atividade relacionada, direta ou 
indiretamente ao NEGÓCIO PRIME IVL, por si ou mediante sua participação, 
direta ou indireta, como sócio (a), quotista ou acionista, bem como na 
qualidade de administradora e/ou gestora e/ou mandatária e/ou colaboradora 
ou a qualquer título, de sociedade ou empresa congênere e/ou concorrente 
da Rede, ou  do NEGÓCIO PRIME IVL; 

 
7.1.  A  observância  ao  item  7  deverá  ser  feito  por  DISTRIBUIDORES  ativos  e  
qualificados  a  considerar  o  nível  de EXECUTIVE ESMERALD/ DIAMOND/ RED 
DIAMOND / BLUE DIAMOND/ BLACK DIAMOND/ ROYAL DIAMOND e demais 
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acima quando houver de acordo com o PLANO DE MARKETING vigente e suas 
qualificações. A inobservância poderá acarretar as sansões previstas na Cláusula 
20 deste contrato itens de 1 a 10. 

 
8. Participar de todas as campanhas promocionais e de marketing desenvolvidas 
para a Rede PRIME IVL, inclusive quando compreendem condições de 
pagamento e/ou descontos ou outros benefícios que devem ser oferecidos ou 
praticados por determinação da PRIME IVL; 

 
9. Usar formulários, materiais, suprimentos e métodos de serviço em conformidade 
com os padrões especificados pela PRIME IVL; 

 
10. Respeitar a tabela de preços indicada pela PRIME IVL; 

 
11. Não realizar venda de PRODUTOS COMERCIALIZÁVEIS em sites de compras 
coletivas ou outros sites não autorizados pela PRIME IVL, sob pena de bloqueio e 
ou exclusão do cadastro em caso de descumprimento. 

 
12. Pagar pontualmente todos os valores devidos à PRIME IVL, a qualquer título, 
assim como aqueles que sejam devidos aos FORNECEDORES HOMOLOGADOS da 
Rede de PRIME IVL, nos termos constantes do contrato, dentre outros; 

 
13. Não usar qualquer material promocional e/ou publicitário ou de vendas, de 
qualquer tipo, que não sejam aprovados prévia e expressamente pela PRIME IVL, 
tampouco conduzir qualquer radiodifusão, publicidade ou promoção na mídia 
sem prévia e expressa aprovação, sob pena de bloqueio e ou exclusão do 
cadastro em caso de descumprimento. 

 
14. Atender a todas as condições relativas à política de vendas, tais como forma 
de efetivação de cadastro, preço e formas de pagamento, cancelamento, 
conforme as determinações da PRIME IVL; e 

 
15. Adquirir e manter os equipamentos com a configuração necessária para 
proceder com o acesso ao ESCRITÓRIO VIRTUAL. 

 
 
DO CARÁTER INTUITU PERSONAE DO CONTRATO E ENVOLVIMENTO DIRETO DO 
DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE NA OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

 
São os contratos que são realizados levando-se em consideração a pessoa da 
parte contratada. Baseiam-se, geralmente, na confiança que o contratante tem 
no contratado. Só ele pode executar sua obrigação. 
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DO NEGÓCIO 

 
CLÁUSULA QUINZE: O presente contrato é firmado em consideração à pessoa do 
DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE, que, tendo sido submetido à aprovação da PRIME 
IVL, apresentou as características tidas como preferenciais para figurar na 
qualidade de DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE do Sistema de  PRIME IVL, pelo que 
este contrato é firmado em caráter personalíssimo e o DISTRIBUIDOR 
INDEPENDENTE se obriga a: 

 
1.  Conduzir  o  NEGÓCIO PRIME  IVL  observando  rigorosamente os  MANUAIS  e  
todas  as orientações oferecidas pela  empresa, sejam genéricas ou  
específicas, utilizando somente os  métodos, sistemas ou técnicas que lhe sejam 
transmitidos pela PRIME IVL;  

 
2. Agir com ética e transparência nas relações comerciais que envolvam o 
NEGÓCIO  PRIME IVL; 
 
3. Não ceder às obrigações e direitos previstos no presente contrato ou transferi-
los, a qualquer título, sem obter anuência expressa da PRIME IVL, sob pena de 
nulidade do ato; 

 
4.  F a z e r  o  ma i o r  e s f o r ç o  pa r a  participar dos  treinamentos,  seminários,  
convenções,  reuniões  e  quaisquer  outros  eventos  promovidos  pela PRIME 
IVL, presenciais ou virtuais; 
 
5. Responsabilizar-se integralmente pela manutenção do mais absoluto sigilo 
sobre as informações, técnicas e demais instruções pertinentes ao Sistema PRIME 
IVL e assumir total responsabilidade por qualquer forma de divulgação das 
informações obtidas em decorrência deste instrumento, não autorizada 
previamente e por escrito pela PRIME IVL, ainda que tal divulgação seja feita por 
empresas coligadas, funcionários, empregados, prepostos e/ou colaboradores, 
terceiros prestadores de serviços ou qualquer outra pessoa que tiver acesso a 
estas informações por intermédio do DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE; 
 
6. Não fazer ou permitir que se façam cópias ou reproduções da CONTRATO, dos 
MANUAIS, e dos materiais descritivos do DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE; 

 
 
QUANTO AO USO DAS MARCAS E PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA 
PRIME IVL. 
 

CLÁUSULA DEZESSEIS: São obrigações do DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE, no que se 
refere às MARCAS do Sistema PRIME IVL, bem como quanto à propriedade 
intelectual desta, sem prejuízo das disposições contidas nos MANUAIS e na 
legislação aplicável: 
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1. Manter em absoluto sigilo todas as informações que haja recebido e/ou que 
venha a receber da PRIME IVL em razão da operação do NEGÓCIO PRIME IVL, 
pois constituem segredo de negócio, inclusive as oferecidas no Contrato de 
Distribuidor, nos MANUAIS, bem como nos demais documentos pertinentes ao 
Sistema PRIME IVL, os quais se revestem de caráter de estrita confidencialidade e 
são de propriedade exclusiva da PRIME IVL. 
 
2. Utilizar todas as MARCAS determinadas pela PRIME IVL, nos estritos padrões e 
formas que estabelece nos MANUAIS e instruções que lhes sejam fornecidos; 

 
3. Usar as MARCAS sem qualquer prefixo ou sufixo e não utilizar as MARCAS como 
parte de qualquer palavra modificadora, termo, desenho ou símbolo, que não 
aqueles expressamente autorizados pela PRIME IVL; 

 
4. Não veicular as MARCAS em qualquer meio de comunicação ou mala direta 
sem obter aprovação prévia, prestada por escrito pela PRIME IVL para cada 
veiculação específica que desejarem promover; 

 
5. Não registrar ou tentar registrar as MARCAS e/ou outras marcas que se 
pareçam, gráfica ou foneticamente, com as MARCAS, em qualquer órgão, no 
Brasil ou no Exterior, sob pena, inclusive, de responder civil e criminalmente; 

 
6. Não registrar domínios na internet usando o nome da PRIME IVL ou as MARCAS 
e/ou qualquer outra que se pareça com estas, seja gráfica ou foneticamente, ou 
ainda que possam causar confusão, tampouco, utilizar as MARCAS e/ou veiculá-
las separadamente em qualquer página eletrônica, quer independente ou 
derivada, sob pena de responder civil e criminalmente; 

 
7.   Utilizar   e   divulgar   somente   os   materiais   promocionais  e   campanhas  
de   marketing  determinados  pela PRIME IVL; 
 
8. Não reivindicar ou alegar, de qualquer forma, sob nenhum pretexto e em 
tempo algum, qualquer direito ou licença sobre as informações prestadas pela 
PRIME IVL em decorrência deste contrato;  
 

9. Informar à PRIME IVL, imediatamente, sobre uso indevido ou qualquer ato 
prejudicial às MARCAS e/ou ao patrimônio intelectual desta e/ou à reputação do 
NEGÓCIO  PRIME IVL, por terceiras pessoas, físicas ou jurídicas, cabendo à PRIME 
IVL decidir pelas medidas judiciais ou extrajudiciais que deverão ser adotadas em 
defesa de seu patrimônio intelectual. 
 
10. Responsabilizar-se, integralmente, pela guarda e conservação dos MANUAIS, 
e dos materiais descritivos das instruções que constituem segredos de negócio 
da PRIME IVL, devendo mantê-los em local seguro e de difícil acesso por parte 
de pessoas estranhas, que não necessitem ter conhecimento ou acesso a estes, 
não podendo fazer ou permitir que se façam cópias ou reproduções, ficando, 
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também, responsável pela manutenção do sigilo das informações técnicas e 
demais instruções pertinentes ao Sistema PRIME IVL; 

 
11. Não exercer qualquer outra atividade relacionada, direta ou 
indiretamente, ao objeto do Sistema PRIME IVL, por si ou mediante sua 
participação, direta ou indireta, como sócios, quotistas ou acionistas e/ou na 
qualidade de administradores, empregados ou colaboradores, a qualquer título, 
de sociedade ou empresa congênere e/ou concorrente da Rede de 
DISTRIBUIDORES  INDEPENDENTES e/ou da PRIME IVL; 
 
11.1. A observância ao  item 11  deverá ser  feito  por  DISTRIBUIDORES ativos e  
qualificados a  considerar  o  nível de EXECUTIVE EMERALD / EXECUTIVE DIAMOND 
/ RED DIAMOND / BLUE DIAMOND / BLACK DIAMOND / ROYAL DIAMOND e 
demais acima quando houver de acordo com o PLANO DE MARKETING vigente 
e suas qualificações. A inobservância poderá acarretar as sansões previstas na 
Cláusula 20 deste contrato itens de 1 a 10. 

 
 

RESCISÃO 

 
CLÁUSULA DEZESSETE: Sem prejuízo das penalidades previstas nas cláusulas 
acima, o presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes em 
caso de descumprimento das obrigações nele previstas, caso a parte 
inadimplente ou culpada, notificada para sanar a irregularidade, não a fizer no 
prazo especificado na notificação respectiva. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: Considerando a caráter intuito personae do presente 
contrato, este será rescindido de pleno direito em caso de falecimento ou 
incapacidade do DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE, resguardando todo e qualquer 
saldo remanescente ao herdeiro de direto caso houver. 
 
OBRIGAÇÕES AUTÔNOMAS 

 
CLÁUSULA DEZOITO: Subsistem à rescisão ou término do contrato, por qualquer 
motivo, sem prejuízo das demais hipóteses previstas na legislação vigente, as 
obrigações das partes a seguir relacionadas: 

 
1. Em caso de rescisão do presente contrato por culpa ou solicitação do 
DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE, este não poderá fazer outro cadastro junto a  PRIME 
IVL, seja virtual ou física, pelo prazo de 06 (seis) meses da data da rescisão. O 
DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE PRIME IVL que encerrar o contrato deverá respeitar o 
período de inatividade e não poderá solicitar transferência para si, de um outro 
contrato PRIME IVL já existente. 

 
2. O DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE deverá deixar de usar imediatamente após a 
rescisão do contrato, o nome e as MARCAS do Sistema PRIME IVL, 
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imediatamente, inclusive em publicidade, formulários, manuais, slogans, sinais ou 
de qualquer outra maneira e a qualquer título que seja. 

 
4. O DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE deverá pagar, imediatamente após a rescisão 
do contrato, à  PRIME IVL todas as importâncias  devidas  de  acordo  com  os  
termos  deste  contrato,  sem  exceção,  incluídos  os  prejuízos  que  a PRIME IVL 
haja sofrido, custos, despesas, juros, multas contratuais e honorários advocatícios, 
quer hajam sido despendidos antes ou após a rescisão ou término do presente 
instrumento; e 

 
CLÁUSULA DEZENOVE: Será motivo de rescisão contratual por parte da empresa 
o DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE que se manter inadimplente por um período maior 
que 3 (três) meses. Este cancelamento do contrato implicará em todos os tópicos 
de rescisão acima citados. 
 
PENALIDADES E SANÇÕES 

 
CLÁUSULA VINTE: Em caso de descumprimento pelo DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE 
de quaisquer obrigações estabelecidas neste Contrato, nos Termos de Uso do 
Site, Política de  Privacidade e Código de Ética da P R I M E  I V L  ou na 
legislação brasileira aplicável, a PRIME IVL poderá bloquear o acesso ao 
ESCRITÓRIO VIRTUAL, suspender as vendas e até o recebimento de rendimentos, 
até que seja sanada a irregularidade pelo DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE que 
pode resultar e não se limitar em uma ou mais das seguintes medidas: 
 
1. Advertência ou repreensão por escrito 
 
2. Exigir que o infrator tome medidas corretivas imediatas 
 
3. Perda do direito a um ou mais recebimento de remunerações, prêmios ou 
comissões. 

 
4. Retenção de todo ou parte das remunerações, prêmios e comissões que o 
DISTRIBUIDOR tem direito, durante o período em que a empresa está a investigar 
qualquer conduta. Se o “Contrato” com o DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE é 
cancelado, por motivos disciplinares, este não terá direito a recuperar quaisquer 
remunerações, prêmios ou comissões retidas durante o período de inquérito. 

 
5. Suspensão do “Contrato” de Distribuidor Independente por um ou mais períodos 
de pagamento. 
 
6. Perda das qualificações da linha organizacional 

 
7. Cassação do “Contrato” de DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE. 
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8. Em situações consideradas adequadas pela empresa, esta pode intentar ação 
legal contra o DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE para a paralisação, reparação ou 
indenização dos prejuízos sofridos pela empresa ou por terceiros. 

 
9. Qualquer outra medida expressamente permitida dentro de qualquer 
disposição do “Contrato” ou que a empresa considere necessária e adequada 
para resolver Equitativamente os danos causados. 

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
CLÁUSULA VINTE E UM: O DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE é, em sua relação com a 
PRIME IVL, contratante independente, pelo que esta relação contratual não 
torna qualquer das partes ora contratantes sócias ou empreendedoras conjuntas,  
tampouco  torna  o  DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE representante,  empregado  ou  
funcionário  da  PRIME IVL.  
 
CLÁUSULA VINTE E DOIS: O presente contrato constitui o acordo integral com 
relação ao negócio contemplado neste instrumento e substitui e revoga 
tratativas, entendimentos ou acordos eventualmente mantidos pelas partes, 
antes da celebração deste instrumento, razão pela qual é firmado em caráter 
irretratável e irrevogável e não poderá ser alterado ou modificado, salvo 
mediante documento escrito devidamente assinado pelas partes. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Qualquer alteração no presente contrato que necessite 
ser feita pela PRIME IVL deverá ser disponibilizada para aceitação pelo 
DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE em seu ESCRITÓRIO VIRTUAL, podendo este aceitar 
ou não as alterações propostas. Não havendo acordo entre as partes, a não 
aceitação acarretará a rescisão deste contrato. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Caso o DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE não  se  manifeste 
em 30  (TRINTA) dias da  disponibilização da alteração contratual, seu acesso ao 
ESCRITÓRIO VIRTUAL poderá ser suspenso até a manifestação, ficando a critério 
da PRIME IVL, nesta hipótese, a rescisão do contrato por culpa do DISTRIBUIDOR 
INDEPENDENTE. 

 
CLÁUSULA VINTE E TRÊS: Qualquer comunicação, notificação ou manifestação 
que uma das partes desejar ou estiver obrigada a fazer à outra, nos termos do 
presente contrato, dos MANUAIS e demais documentos relacionados ao Sistema 
PRIME IVL somente será considerada válida quando for feita por escrito, podendo 
ser enviada por e-mail ou por outros canais de comunicação disponibilizados 
pela empresa, desde que de forma escrita e identificada. 

 
CLÁUSULA VINTE E QUATRO: A eventual aceitação, por uma das partes, do 
atraso e/ou inadimplemento, pela outra, de qualquer obrigação, cláusula ou 
condição deste contrato, a qualquer tempo, deverá ser interpretada como mera 
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liberalidade, não implicando, portanto, novação, dação, transação, 
compensação e/ou remissão ou ainda, em desistência de exigir o cumprimento 
das obrigações acordadas ou do direito de pleitear a execução total de cada 
uma das obrigações ora pactuadas. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica determinado que toda premiação alcançada pelo 
DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE, seja ela de forma física ou virtual terá como data de 
entrega a mesma da CONVENÇÃO NACIONAL promovida pela PRIME IVL, na 
falta da mesma ou por motivo de força maior que impeça de ser realizada a 
CONVENÇÃO NACIONAL, fica estabelecido que a data final para entrega da 
premiação é o dia 31 de Dezembro subsequente a data da premiação 
alcançada, desde que a premiação seja alcançada até o mês de Outubro que 
antecede a CONVENÇÃO NACIONAL. Para aqueles cuja premiação seja 
alcançada após o mês de Outubro, deverá aguardar a CONVENÇÃO NACIONAL 
do ano subsequente ao ganho da premiação. 
 
CLÁUSULA VINTE E CINCO: É parte integrante do presente  Contrato de 
Distribuidor Independente, DECLARAÇÃO O RECEBIMENTO DO CONTRATO DE 
DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE DO SISTEMA PRIME IVL o  ANEXO I  –  COMBOS / 
VALORES e o ANEXO II – PLANO DE MARKETING. 

 
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
CLÁUSULA VINTE E SEIS: Os casos omissos neste contrato serão dirimidos à luz da 
legislação brasileira em vigor, em especial a Lei Federal no 8.955, de 15 de 
dezembro de 1994, e/ou dos usos e costumes, quando em Direito admitidos. 
 
QUESTÕES JURIDICAS E CONTRATUAIS 

 
A empresa PRIME IVL IND COM IMP E EXP LTDA, detentora da marca PRIME IVL 
aponta para dirimir qualquer dúvida  pertinente  a  esta  Circular/Contrato de  
Oferta  de  Franquia,  o  foro  da  comarca  de  Uberlândia,  por  mais privilegiado 
que algum outro possa ser. 

 
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato - 
eletronicamente, o DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE, e digitalmente, a PRIME IVL, 
tendo como local de sua celebração a Cidade de Uberlândia, Estado de Minas 
Gerais, Brasil. 

 
Uberlândia, 01 de Junho de 2019. 

 
 

PRIME IVL INDÚSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. 

CNPJ: 18.553.833/0001-45 
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ACEITE E RECEBIMENTO – CONTRATO DE DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE DO SISTEMA PRIME IVL. 

 
DISTRIBUIDOR: 
RG/IE: 
CPF/CNPJ: 
TELEFONE: 
LOGIN: 
 
Declaro para os devidos fins que, em razão do meu interesse em fazer parte como DISTRIBUIDOR 
INDEPENDENTE do Sistema PRIME IVL, recebi da empresa o contrato acima, o qual possui todas as informações 
relevantes sobre o negócio, e está em conformidade com o que foi proposto pela empresa e a luz da 
legislação brasileira em vigor, em especial a Lei Federal no 8.955, de 15 de dezembro de 1994, e/ou dos 
usos e costumes, quando em Direito admitidos. 
 
Após leitura do contrato de Distribuidor Independente PRIME IVL, obtive esclarecimentos junto a empresa, li e 
analisei o documento, ao qual fiquei de posse da minuta do presente Contrato e sobre as quais não tenho 
qualquer dúvida. 
 
Sou entendedor que a PRIME IVL se resguarda ao direito de uso de todo material desenvolvido em nome da 
mesma, amparada nos termos e condições constantes da legislação brasileira em vigor, em especial a Lei 
Federal no 8.955, de 15 de dezembro de 1994, e lei nº 9.279 de 15/05/1996 (Lei da propriedade industrial) 
onde reza responsabilidade sobre uso indevido de informações constantes deste contrato bem como das 
informações a cerca do negócio, onde a cópia ou reprodução de tais materiais é considerada crime de 
acordo com a Lei acima citada. 
 
Ao assinar este “Termo de Recebimento” eu, DISRTRIBUIDOR INDEPENDENTE PRIME IVL, aceito as condições do 
mesmo e faço isto presenciado por duas testemunhas que também assinam. A primeira e segunda via deste 
Termo será enviada para a PRIME IVL no endereço; Av. Cesário Alvim, 759 – Centro – Uberlândia – MG – CEP: 
38.400-098 e uma terceira ficará anexa ao presente contrato em meu poder. (Para agilidade de meu acesso 
ao sistema PRIME IVL, enviarei também de forma eletrônica no escritório virtual disponibilizado ao 
DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE pela PRIME IVL.). 
 
Aceito também a forma eletrônica como meio tecnológico adotado para comprovação da autoria e 
integridade do presente Contrato, não podendo questionar sua manifestação de vontade pelo mero fato de 
ter sido celebrado por meios eletrônicos. 
 
A visualização e o aceite deste contrato poderá ser feitos diretamente no site (www.primeivl.com.br), porém 
não isenta o compromisso de envio do documento assinado junto de um comprovante de endereço e cópia 
de CPF/CNPJ e RG/IE.  
Todo o pagamento devido ao DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE ficará retido até que seja enviada toda 
documentação incluindo este assinado. 
 
 
Assinatura do DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE:________________________________________________________________ 

 
 
Local,__________________________________________________________,_______de_____________________ de 20____. 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
                                                                                                            
1 -NOME:___________________________________________________ CPF:____________________RG:___________________ 

 
 
 
2 - NOME:__________________________________________________ CPF:___________________RG ____________________ 
                                                                                   

 
 
 
Envie esta via da declaração devidamente preenchida e assinada para PRIME IVL IND COM IMP EXP LTDA., à 
Avenida Cesário Alvim, 759 – Centro – Uberlândia MG – CEP: 38.400-098. 
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ANEXO I – VALORES / COMBO 
 
TAXA DE CADASTRO 
 
1 - Taxa Inicial de Cadastro R$ 50,00 (Cinquenta reais) Válido por 30 dias 
 
Este valor deverá ser pago pelo cand ida to  a  D I S TR I BU I DOR  quando da 
aceitação do contrato, por meio de boleto bancário com vencimento à vista 
ou nas formas disponibilizadas pela PRIME IVL em seus canais oficiais. 
 
2 - Mensalidades de Manutenção Mensal R$ 80,00 (ativo) 
 
A partir do início das operações, o DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE deverá pagar 
mensalmente à PRIME IVL, a título de taxa de acesso ao sistema, o valor de R$ 
80,00 (Oitenta reais) que poderão ser convertidos em produtos de acordo com 
COMBOS ou itens específicos para ATIVAÇÃO MENSAL, disponibilizados pela PRIME 
IVL. 
 
E esta taxa de acesso ao sistema poderá ser quitada do dia 1º até o dia 05 de 
cada mês e será devido durante toda vigência do contrato de DISTRIBUIDOR 
INDEPENDENTE, caso o mesmo optar por desenvolver uma rede de distribuidores, é 
isento apenas o CLIENTE VIP. 
 
A PRIME IVL possui 01 (uma) taxa de cadastro, que dispõe de COMBOS de 
produtos indicados neste anexo conforme disposto abaixo que determinam 
percentuais de ganhos quanto à expansão de rede de acordo com suas regras; 
 
DEFINIÇÃO DE COMBO 
 
O  COMBO  constitui  um  conjunto  de  01  (um)  ou  mais  produtos  para  uso  
pessoal, venda  direta ou degustação que opcionalmente poderá ser adquirido 
por um DISTRIBUIDOR do sistema PRIME IVL. Que é um requisito para validar sua 
condição de DISTRIBUIDOR. 

IP 191.5 
I. COMBO ADESÃO INICIAL 10%  BINÁRIO / TETO POSTAGENS R$ 400,00 
O DISTRIBUIDOR que optar por adquirir UM COMBO pessoal no valor de R$ 200,00 
(Duzentos reais) em produtos já tendo pagado a taxa inicial de cadastro. 
Receberá também uma central personalizada de anúncios onde poderá optar 
por fazer postagens de anúncios dos produtos comercializados dentro do rol de 
produtos da linha PRIME onde receberá diariamente por suas postagens com teto 
de ganho definido de acordo com o valor do COMBO de produtos adquirido. 
 

 
II. COMBO TOP 20% BINÁRIO / TETO POSTAGENS R$ 1.200,00 
Disponível para o DISTRIBUIDOR que optar por adquirir UM COMBO pessoal no 
valor de R$ 600,00 (Seiscentos reais) em produtos já tendo pagado a taxa inicial 
de cadastro. Receberá também uma central personalizada de anúncios onde 
poderá optar por fazer postagens de anúncios dos produtos comercializados 
dentro do rol de produtos da linha PRIME onde receberá diariamente por suas 
postagens com teto de ganho definido de acordo com o valor do COMBO de 
produtos adquirido. 
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II. COMBO MASTER 30% BINÁRIO / TETO POSTAGENS R$ 2.000,00 
Disponível para o DISTRIBUIDOR  que optar por adquirir UM COMBO pessoal no 
valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais) em produtos já tendo pagado a taxa inicial de 
cadastro. Receberá também uma central personalizada de anúncios onde 
poderá optar por fazer postagens de anúncios dos produtos comercializados 
dentro do rol de produtos da linha PRIME onde receberá diariamente por suas 
postagens com teto de ganho definido de acordo com o valor do COMBO de 
produtos adquirido. 

 
 
III. COMBO PROFISSIONAL 30% BINÁRIO / TETO POSTAGENS R$ 6.000,00 
Disponível para o DISTRIBUIDOR que optar por adquirir UM COMBO pessoal no 
valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais) em produtos já tendo pagado a taxa inicial de 
cadastro. Receberá também uma central personalizada de anúncios onde 
poderá optar por fazer postagens de anúncios dos produtos comercializados 
dentro do roll de produtos da linha PRIME onde receberá diariamente por suas 
postagens com teto de ganho definido de acordo com o valor do COMBO de 
produtos adquirido. 
 
* Para aqueles que preferirem já existe configurações de COMBOS, com a 
respectiva taxa de cadastro indexada ao mesmo. 

 
O DISTRIBUIDOR que optar por desenvolver seu negócio baseado em 
expansão de rede e que também adquirir COMBOS de produtos para iniciar 
seu negócio, precisará ter no mínimo 2 (Dois) novos indicados ativos e 
adimplentes indicadas diretamente que também adquiram COMBOS DE 
PRODUTOS. 
 
OUTROS FORMATOS DE COMBO 
 
Existe disponível no sistema outros formatos de COMBOS podendo ter também 
uma variável de produtos e comissões de rede de acordo com cada um destes. É 
importante observar antes de optar pelo COMBO desejado para que o mesmo 
seja aquele de sua pretensão, sabendo que não é possível a troca após o 
pagamento realizado dentro do sistema.  
 
PROSTAGENS DE ANÚNCIOS PRIME 
 
A central de anúncios é uma opção que acompanha um determinado pacote 
de produtos onde o distribuidor poderá promover os produtos do Rol de produtos 
do portfolio da família PRIME IVL. O distribuidor que optar por adquirir um COMBO 
com a central de anúncios terá a sua disposição diariamente, diversos posts 
personalizados para postagens em redes sociais onde o mesmo poderá fazer suas 
postagens diárias e receber o BÔNUS de postagens de acordo com o teto 
estipulado para cada COMBO adquirido. 
 
O teto máximo para recebimento de postagens de anúncio compõe o 
percentual de 200% sobre o valor do COMBO adquirido e pago integralmente 
pelo distribuidor (boleto, transferência bancária ou cartão de crédito) dentro da 
plataforma disponibilizada pela PRIME IVL e nos seus formatos oficiais dispensando 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
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OBS: As postagens de anúncios é uma ferramenta para impulsionar as vendas e 
está disponível para uso de todos os distribuidores, porém a remuneração das 
postagens só será validado a aqueles que tiverem um COMBO de postagens e 
estar ativo. 

 
 

REGRA PARA QUALIFICAÇÃO DO DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE 
 
O DISTRIBUIDOR precisará ter pago sua taxa de cadastro PRIME IVL, e precisará 
ter no mínimo 2 (Dois) novos  indicados ativos e adimplentes indicados 
diretamente que também adquiram COMBOS DE PRODUTOS, e estar ativo, ou 
seja, precisará estar em dia com o pagamento de sua ativação mensal e se 
manter ativo por no mínimo 06 (seis) meses após atingir a pontuação necessária 
para sua qualificação. 
 

 
RECEBIMENTOS E SOLICITAÇÕES DE SAQUE 
 
Poderão ser solicitados TED ou DOC de credito de valores a serem creditados em 
contas cadastradas e pessoais de cada DISTRIBUIDOR ou conta jurídica, desde 
que tenham saldo mínimo de (R$ 500,00) oriundos de receitas do período anterior 
à solicitação, ou outra forma disponibilizada pela PRIME IVL em seus canais 
oficiais. 
O valor do saque estará disponível ao DISTRIBUIODOR dentro do mês solicitados 
de acordo com a politica de recebíveis da PRIME IVL, deduzidos as despesas de 
TED ou DOC e demais despesas relacionadas à operação, bem como a 
dedução de impostos sempre que houver e para os casos onde a legislação 
brasileira obriga a sua retenção junto à fonte pagadora (ISS e IRPF). 

 
 

CAMPANHAS 
 
 
A empresa poderá promover e realizar campanhas de incentivo a rede, ao 
negócio e aos distribuidores. Portanto cada campanha poderá ter sua regra 
própria detalhada e definida para o momento da campanha de acordo com os 
itens e o tema envolvendo tal campanha. 
 
Deverá ser observado sempre que houver uma campanha suas regras serão 
definidas e repassadas aos lideres ou aqueles envolvidos além de formulário 
especifico, e ainda será disponibilizado em campo especifica em seus canais 
oficiai ou em seu site (www.primeivl.com.br | www.primeivl.vemserprime.com.br )
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ANEXO II – PLANO DE MARKETING (POLITICA COMERCIAL) 
 
 
 
PLANO DE MARKETING COM 10 FORMAS DE GANHOS 
 
O  Plano  de  Marketing PRIME  IVL,  tem  o  objetivo  de  movimentar os  produtos  
produzidos e  ou desenvolvidos pela PRIME IVL INDÚSTRIA COMERCIO E 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., bem como dos parceiros e ou fornecedores 
homologados para fornecerem a PRIME IVL. Para contemplar o esforço 
envolvido por aqueles que dispuserem a desenvolver um negócio baseado em 
vendas diretas onde o resultado das vendas atingirem os objetivos da empresa 
bem como as metas estipuladas, será reservado uma parte dos lucros que serão 
divididos de acordo com o desempenho individual e por equipe conforme 
descrito abaixo; 
 
Cliente VIP – O cliente VIP é aquele cadastrado que não tem interesse por 
desenvolver rede e também não se interessa a vender o produto, porém gostou 
dos produtos e prefere se tornar um CLIENTE VIP e comprar com 35% de desconto 
direto da PRIME IVL sempre que quiser. Para cada compra do CLIENTE VIP a 
empresa reservará 8% de comissão para o DISTRIBUIDOR  que cadastrou o 
cliente, e a qualquer momento o CLIENTE VIP poderá se tornar um DISTRIBUIDOR, 
bastando para isto fazer a escolha de um COMBO de produtos de UP GRADE de 
sua escolha e começar a desenvolver sua rede. 
 
1)   Bônus Venda Direta – Lucro de até 100% sobre a venda dos produtos. O lucro 
é obtido da venda de produtos comprados com até 50% de desconto referente 
ao preço mínimo sugerido, de acordo do o plano do Distribuidor ativo. 
Neste caso o DISTRIBUIDOR o precisará apenas ter efetuado o pagamento do seu 
cadastro junto a  PRIME IVL e adquirir os produtos dentro do Sistema oferecido 
pela empresa.. 
 
2)   Bônus de Loja Virtual – 40% sobre a pontuação dos produtos vendidos. O 
lucro é obtido ao indicar seu link de loja virtual e alguém efetuar uma compra 
que contabilizar o pagamento nos sistema de pagamento oferecido pela PRIME 
IVL. 
      As comissões serão reservadas na proporção de 20% dos pontos para quem 
indicou o link e os demais pontos serão dividas de forma igual em até 10 níveis. É 
importante observar que o DISTRIBUIDOR precisará estar ativo no sistema para ter 
direito a sua comissão. 

 
3)   Bônus de Indicação Direto – 15% da pontuação do combo dos produtos e 
serviços  indicados diretamente por um DISTRIBUIDOR onde o cliente adquirir seu 
primeiro COMBO de produto. 
Neste caso o DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE precisará ter no mínimo 2 (Dois) novos 
indicados ativos e adimplentes indicadas diretamente que também adquiram 
COMBOS DE PRODUTOS e estar ativo, ou seja, precisará estar em dia com o 
pagamento de sua ativação mensal. 
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4)   Bônus de DIVULGAÇÃO – este bônus dará o direito ao Distribuidor de receber 
valores diários por postagens em suas redes sociais tendo como limite máximo 
para este bônus 200% sobre os valores pagos por COMBOS INICIAIS ESPECIFICOS 
de produtos e ou serviços adquiridos diretamente pelo DISTRIBUIDOR, este bônus 
cessará assim que o distribuidor receber em Bônus o percentual acima 
mencionado.  
O distribuidor poderá ativar outra central de anúncios sempre que quiser 
renovando o teto limite para recebimento de acordo com o valor da nova 
central adquirida. 
 
 Neste caso o DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE precisará ter no mínimo 2 (Dois) novos 
indicados ativos e adimplentes indicadas diretamente que também adquiram 
COMBOS DE PRODUTOS e estar ativo, ou seja, precisará estar em dia com o 
pagamento de sua ativação mensal.  
 
5) Bônus BINÁRIO –  Ganhe até 30% dos pontos de movimentação de produtos e 
ou serviços efetuados por sua equipe de menor produtividade. Para isto é 
importante observar que o DISTRIBUIDOR precisará ter adquirido um COMBO de 
produtos e ou serviços, precisará ter no mínimo 2 (dois) novos DISTRIBUIDORES 
ativos e adimplentes indicados diretamente que também adquiram COMBOS DE 
PRODUTOS para iniciarem seu negócio de Distribuição de produtos e estar ativo, 
ou seja, precisará estar em dia com o pagamento da sua atividade mensal. 
 
 

      6)  Bônus de Recompra / Ativação Mensal – Ganhe até 40% dos pontos de 
movimentação de produtos efetuados por sua equipe em até 10 níveis de 
profundidade e lateralidade infinita. 
Neste caso o DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE precisará ter no mínimo 2 (Dois) novos 
indicados ativos e adimplentes indicados diretamente que também adquiram 
COMBOS DE PRODUTOS e estar ativo, ou seja, precisará estar em dia com o 
pagamento de sua ativação mensal.  
 

NÍVEL RESIDUAL  
1º 6,00% 
2º 6,00% 
3º 5,00% 
4º 5,00% 
5º 4,00% 
6º 4,00% 
7º 3,00% 
8º 3,00% 
9º 2,00% 
10º 2,00% 

 
 

      (Ativação Mensal) – Ganhe até 40% dos pontos de movimentação de produtos 
efetuados por sua equipe em até 10 níveis de profundidade e lateralidade 
infinita. 



 
Contrato de Distribuidor Independente 

Neste caso o DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE precisará ter no mínimo 2 (Dois) novos 
indicados ativos e adimplentes indicadas diretamente que também adquiram 
COMBOS DE PRODUTOS e estar ativo, ou seja, precisará estar em dia com o 
pagamento de sua ativação mensal.  
 

NÍVEL RESIDUAL  
1º 6,00% 
2º 6,00% 
3º 5,00% 
4º 5,00% 
5º 4,00% 
6º 4,00% 
7º 3,00% 
8º 3,00% 
9º 2,00% 
10º 2,00% 

 
 
OBS: A partir do início das operações do DISTRIBUIDOR, o mesmo deverá pagar 
mensalmente à PRIME IVL, a título de taxa de ativação mensal e ou acesso ao 
sistema, o valor de R$ 80,00 (Oitenta Reais), em produtos de acordo com 
COMBOS ou itens específicos para ATIVAÇÃO MENSAL, disponibilizados pela PRIME 
IVL. 

 
 
7)   Bônus de Evolução –  Receba um percentual não acumulativo  sobre a 
movimentação da sua equipe de acordo com sua qualificação.  
 
Neste caso o DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE precisará ter no mínimo 2 (Dois) novos 
indicados ativos e adimplentes indicadas diretamente que também adquiram 
COMBOS DE PRODUTOS e estar ativo, ou seja, precisará estar em dia com o 
pagamento de sua ativação mensal.  
 

GOLD RUBY ESMERALDA DIAMANTE 

4,00% 7,00% 10,00% 13,00% 

 
Ex: Sempre que atingir o nível de qualificação onde lhe permita receber um 
percentual sobre a equipe deverá observar que, ao formar um executivo abaixo 
que também lhe permita o recebimento, o seu bônus será pago pela diferença 
entre os níveis. Um GOLD ao se qualificar ao nível de RIBI passará a receber 3% 
pois o GOLD formado abaixo receberá 4%. 
 
 
 
8)   Bônus de Liderança – Ao incentivar sua equipe e formar DIAMANTES, você 
receberá um BÔNUS sobre o DIAMANTE formado em até 6 níveis de profundidade 
de acordo com sua qualificação e a partir da posição do DIAMANTE. 
 
A primeira regra que o bônus obedece é a de que só será pago caso o líder da 
rede tenha qualificados abaixo semelhantes à sua qualificação. Exemplo: Se o 
distribuidor PRIME IVL é um Diamond, ele só recebe de Diamond’s abaixo em sua 
rede. 
 O sistema irá procurar sobre cada linha da rede o primeiro qualificado 
semelhante e receber um percentual sobre a pontuação de um certo tipo de 
compra das gerações abaixo deste qualificado semelhante, onde também 
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poderá estar recebendo do qualificado semelhante, se houver. Suponhamos que 
o distribuidor Prime ivl seja um qualificado Diamond, onde ele recebe 4 gerações 
abaixo do qualificado semelhante à 3% da 1ª Geração, 2% da 2ª Geração, 1% da 
3ª Geração e 1% da 4ª Geração.  
Neste caso o DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE precisará ter no mínimo 2 (Dois) novos 
indicados ativos e adimplentes indicadas diretamente que também adquiram 
COMBOS DE PRODUTOS e estar ativo, ou seja, precisará estar em dia com o 
pagamento de sua ativação mensal.  
 

9)   Bônus Global – Neste caso o DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE precisará ter no 

mínimo 2 (Dois) novos indicados ativos e adimplentes indicadas diretamente que 
também adquiram COMBOS DE PRODUTOS, estar qualificado a DIAMANTE e estar 
ativo, ou seja, precisará estar em dia com o pagamento de sua ativação mensal.  
Receberá a divisão de Bônus Global a partir de 5 linhas diretas de DIAMANTES 
indicados diretamente recebendo neste caso 1% dos Bônus Globais dividido entre 
todos os qualificados ao Bônus, e mais 1% para aquele DIAMANTE que formar pelo 
menos 10 linhas diretas de DIAMANTES totalizando 2% dos Bônus Globais divididos 
entre todos os qualificados ao Bônus. 

 
 

11) Premiação por Qualificação por Metas Alcançadas. 
 
A todos são disponibilizadas as mesmas ferramentas para alcançar as 
qualificações, porém o tempo é individual, permitindo a todos que adequem suas 
metas a melhor forma de trabalho que lhes permitam atingir as pontuações de 
qualificação. 
 
Neste caso o DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE precisará ter no mínimo 2 (Dois) novos 
indicados ativos e adimplentes indicados diretamente que também adquiram 
COMBOS DE PRODUTOS e estar ativo, ou seja, precisará estar em dia com o 
pagamento de sua ativação mensal.  
 
 

Qualificação Volume Necessário Premiação 
Trainee - -  

Executive - -  

Executive Gold 3.000 Pts. -  

Executive Rubi 15.000 Pts. 1 Gold  R$ 800,00 

Executive Esmeralda 40.000 Pts. 2 Rubi  Viagem Nacional 

Executive Diamond 125.000 Pts. 2 Esmeralda Viagem internacional 

Executive Red 
Diamond 

450.000 Pts. 2 Diamond  Viagem internacional 

Executive Blue 
Diamond 

950.000 Pts. 2 Red Diamond Audi A1 

Executive Black 
Diamond 

3.500.000 Pts. 2 Blue Diamond  Mercedes Benz C-180 

Executive Royal 
Diamond 

7.000.000 Pts. 2 Black Diamond  Range Rover Evoque 
 
Os prêmios acima poderão sofrer alteração até a data de sua entrega. 
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Precisará ainda atingir a pontuação necessária condizente com a qualificação e a 
mesma especifica para cada premiação observando que não basta se qualificar 
para receber a premiação, precisará se qualificar para premiação. Para ter acesso 
a premiação, o DISTRIBUIDOR  precisará também se manter e demonstrar que esta 
ativo por 06 meses consecutivos após a percepção pelo sistema de sua 
QUALIFICAÇÃO. Caso o DISTRIBUIDOR não se mantenha ativo por pelo menos 06 
meses consecutivos após à pontuação alcançada que lhe dá direito à premiação, 
a mesma poderá ser cancelada.  
 
Fica estabelecido que a data de entrega oficial para toda e qualquer premiação 
deverá ser a mesma escolhida anualmente para realização da convenção anual da 
empresa. 

 
• Os prêmios acima poderão sofrer alteração até a data de sua entrega. 
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CÓDIGO DE ÉTICA PRIME IVL 
 
O QUE É CÓDIGO DE ÉTICA? 
 
É um documento de texto com diversas diretrizes que orientam as pessoas quanto às suas posturas 
e atitudes ideais, moralmente  aceitas  ou  toleradas  pela  sociedade  com  um  todo,  enquadrando  
os participantes a uma conduta politicamente correta e em linha com a boa imagem que a entidade 
ou a profissão quer ocupar, inclusive incentivando à voluntariedade e à humanização destas pessoas 
e que, em vista da criação de algumas atividades profissionais, é redigido, analisado e aprovado pela 
sua entidade de classe, organização ou governo competente, de acordo com as atribuições da 
atividade desempenhada, de forma que ela venha a se adequar aos interesses, lutas ou anseios da 
comunidade beneficiada pelos serviços que serão oferecidos pelo profissional sobre o qual o código 
tem efeito. 
 
Como tal, um código de ética fixa normas que regulam os comportamentos das pessoas dentro de 
uma empresa ou organização. Apesar de a ética não ser coativa (não implica penas legais), o código 
de ética supõe uma normativa interna de cumprimento obrigatório. 
 
As normas mencionadas nos códigos de ética podem estar vinculadas às normas legais (por 
exemplo, discriminar é um crime punido por lei). O principal objetivo destes códigos consiste em 
manter uma linha de comportamento uniforme entre todos os integrantes de uma empresa. 
Existindo instruções por escrito, não há necessidade de os dirigentes explicarem constantemente 
quais são as obrigações que têm os funcionários. 
 
 
OBSERVÂNCIA DO CÓDIGO DE ACORDO COM PROCEDIMENTOS DA PRIME IVL. 
 
 
 
CONGELAMENTO E OU CANCELAMENTO DE CONTA: 
 
O congelamento de conta poderá acontecer sempre que  um DISTRIBUIDOR infringir o  
código de ética disponibilizado para download no seu escritório virtual, o congelamento poderá 
acontecer também por débitos referentes a pagamentos de taxas ou ativação por mais de 90 dias 
sendo que após o congelamento a conta só poderá ser reativada após quitação do débito e envio de 
e-mail para o suporte@primeivl.com.br, solicitando o descongelamento da mesma. 
 
O Cancelamento de conta poderá acontecer com a conta congelada por mais de 30 dias e sem 
solução ao fato  que  deu  origem  ao  cancelamento  e  ou  por  infração  grave  cometida  pelo  
DISTRIBUIDOR.  Tal cancelamento será analisado por um comitê formado pela direção da 
empresa onde o cancelamento da conta e exclusão do DISTRIBUIDOR for apontado como a melhor 
maneira encontrada para preservar o negócio e conter o conflito ou a demanda. 
 
 
RELACIONAMENTO 
 
 
O DISTRIBUIDOR deve conduzir suas atividades com espírito de concorrência leal em relação 
aos demais DISTRIBUIDORES. 
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ALICIAMENTO 
 
 
O DISTRIBUIDOR não deve desenvolver ações abusivas e inadequadas de atração de 

distribuidores diretos relacionados a outras linhas de patrocínio (Cross Lines), a inobservância 

poderá resultar em congelamento de conta e ou exclusão do DISTRIBUIDOR e do ALICIADO. 

Neste caso a mesma penalidade poderá ser aplicada a ambos (aliciado e aliciador).  

 
DENEGRIMENTO 
 
O DISTRIBUIDOR não deve denegrir e nem aprovar de forma alguma que o DN Line direto a ele 
relacionado denigra os produtos, os planos de venda e de marketing ou qualquer outro atributo da 
empresa ou de uma empresa concorrente. A boa pratica comercial é primordial para o bom 
andamento do negócio e é reservado ao DISTRIBUIDOR PRIME IVL falar apenas dos produtos 
comercializados por ele de forma clara e transparente. 
 
 
Observância do código de acordo com ABEVD 
 
 
OS DISTRIBUIDORES - Os Distribuidores devem ser incentivados pelas empresas a observar 
normas de conduta que atendam aos padrões estabelecidos neste Código. CÓDIGO DE ÉTICA 
DIANTE DOS CONSUMIDORES AUTORREGULAMENTAÇÃO -  Este  Código  se  constitui  
em  medida  de  autorregulamentação da atividade de venda direta e o cumprimento das 
obrigações nele estabelecidas implica comportamento ético que atenda ou mesmo exceda às 
exigências legais. A inobservância deste Código não acarreta responsabilidade civil perante 
terceiros. Com o encerramento de sua associação à ABEVD, uma empresa não permanecerá 
vinculada a este Código. Todavia, as disposições deste Código continuarão a se aplicar aos eventos 
ou transações correspondentes ao período de associação da empresa à ABEVD. 
 
LEGISLAÇÃO - As empresas e seus colaboradores devem cumprir as exigências legais 
estabelecidas nos países em que conduzem seus negócios. Portanto, este Código não reproduz todas 
as obrigações legais aplicáveis à atividade de venda direta. A conformidade por parte das empresas 
com a legislação que se aplica à atividade de venda direta é condição para associação e 
permanência na ABEVD. 
 
EXTRATERRITORIALIDADE - As disposições deste Código aplicam-se às atividades de vendas 
diretas desenvolvidas por empresa fora do território brasileiro, salvo na hipótese dessas atividades 
ocorrerem no território de jurisdição de uma associação nacional de empresas de venda direta de um 
outro país, à qual a empresa também esteja associada e a cujo Código de Ética se encontre 
vinculada.  
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CONDUTA  PARA PROTEÇÃO DOS CONSUMIDORES 
 
PRÁTICAS PROIBIDAS - O DISTRIBUIDOR não deve adotar práticas comerciais enganosas, 
desleais ou que induzam a erro. 
 
IDENTIFICAÇÃO - Ao iniciar a atividade de venda, o DISTRIBUIDOR deve, mesmo que não 
seja solicitado, identificar-se com clareza e fidedignidade, identificando a empresa cujos produtos 
está comercializando, a natureza desses produtos e o objetivo de sua abordagem ao potencial 
consumidor. 
 
EXPLICAÇÃO E  DEMONSTRAÇÃO -  O  DISTRIBUIDOR deve  oferecer  ao  consumidor 
explicação  e demonstração precisa e completa sobre o preço do produto e eventuais condições de 
crédito, os prazos de pagamento, o direito de arrependimento, inclusive políticas de devolução, as 
condições de garantia, o serviço pós-venda e o prazo de entrega. O DISTRIBUIDOR deve fornecer 
respostas precisas e inteligíveis para as perguntas do consumidor. Na medida em que sejam 
solicitados esclarecimentos com relação à eficácia do produto, o Distribuidor deve fornecer, 
oralmente ou por escrito, somente as informações autorizadas pela empresa. 
 
COMPROVAÇÃO DO PEDIDO - Um comprovante de pedido deve ser entregue ou 
disponibilizado para o  consumidor no  momento  da  venda.  No  caso  de  uma  venda  por  
correio, telefone  ou  por  meios semelhantes, inclusive eletrônicos, que não incluam a presença do 
consumidor, o comprovante de pedido  deve ser entregue ou disponibilizado para o consumidor 
no menor tempo possível. O comprovante do pedido deve identificar a empresa e o Distribuidor e 
conter o nome completo, o endereço permanente e o número de telefone da empresa ou do 
vendedor direto, assim como todos os termos relevantes da venda. 
 
MATERIAL INFORMATIVO - O material informativo, incluindo-se os anúncios e as peças de 
mala- direta, não deve conter descrições, informações, fotos ou ilustrações do produto que sejam 
enganosas ou que induzam a erro. O material informativo deve conter o nome e o endereço ou o 
número de telefone da empresa, podendo incluir o número de telefone do vendedor direto. 
 
DEPOIMENTOS - A empresa e o DSITRIBUIDOR não devem se valer de depoimento, 
testemunho ou declaração de apoio que não seja autorizado ou que seja falso, obsoleto ou 
inaplicável ou, ainda, que não esteja relacionado com a oferta, ou seja utilizado de modo a induzir o 
consumidor a erro. 
 
COMPARAÇÃO E DENEGRIMENTO - O DISTRIBUIDOR não deve fazer uso de comparações 
que sejam enganosas. Os pontos de comparação devem ser baseados em fatos que possam ser 
comprovados. A empresa e o vendedor direto não devem denegrir qualquer empresa, negócio ou 
produto, diretamente ou por insinuação. A empresa e o distribuidor  não devem obter vantagem, de 
forma desleal, da reputação associada ao nome e à marca de qualquer empresa, negócio ou produto. 
 
DESISTÊNCIA E DEVOLUÇÃO DO PRODUTO Independentemente de exigência legal, a 
empresa e o DISTRIBUIDOR devem  oferecer  condições que  permitam ao  consumidor, em  
um  prazo  especificado e razoável, desistir do pedido. Esse prazo deve ser declarado de forma 
clara. A empresa e o DISTRIBUIDOR, ao oferecerem o direito de devolução, condicionado ou 
não a determinados eventos, devem fazê-lo por escrito. 
 
 
RESPEITO À PRIVACIDADE - O DISTRIBUIDOR deve fazer contato pessoal ou por telefone 
com o consumidor de modo adequado e em horários razoáveis, de forma a evitar incômodo ao 
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consumidor. O Dsitribuidor deve interromper uma demonstração ou apresentação de venda 
imediatamente após solicitação  do  consumidor. A empresa  e  o  Distribuidor  devem tomar  as  
medidas  apropriadas para assegurar a proteção de todas as informações pessoais fornecidas por um 
consumidor, por um consumidor em potencial ou por um vendedor direto. 
 
RESPEITO - O Distribuidor deve respeitar a falta de experiência comercial do consumidor. O 
Distribuidor não deve abusar da confiança do consumidor e nem se aproveitar de sua idade ou de 
doença, bem como da falta de entendimento ou de familiaridade com o idioma. 
 
VENDA POR INDICAÇÃO – Os Distribuidores não devem induzir uma pessoa a adquirir bens ou 
serviços com base na perspectiva de obtenção de redução ou recuperação do valor da compra 
em troca da indicação de potenciais consumidores para compras semelhantes, caso tais benefícios 
estejam condicionados a eventos futuros e incertos. 
 
ENTREGA – O Distribuidor deve atender no prazo previsto aos pedidos formulados pelo 
consumidor. 
 
 
PENALIDADES APLICAVEIS DE ACORDO COM CONTRATO DE DISTRIBUIDOR 
INDEPENDENTE PRIME IVL 
 
1. Advertência ou repreensão por escrito 
 
2. Congelamento de Conta 
 
3. Exigir que o infrator tome medidas corretivas imediatas 
 
4. Perda do direito a um ou mais recebimento de remunerações, prêmios ou comissões. 
 
5. Retenção de todo ou parte das remunerações, prêmios e comissões que o Franqueado tem 
direito, durante o período em que a empresa está a investigar qualquer conduta. Se o “Contrato” 
com o Micro Franqueado é cancelado, por motivos disciplinares, este não terá direito a recuperar 
quaisquer remunerações, prêmios ou comissões retidas durante o período de inquérito. 
 
6. Suspensão do “Contrato” de Distribuidor Independente por um ou mais períodos de pagamento. 
 
7. Perda das qualificações da linha organizacional 
 
8. Cessação do “Contrato” de DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE. 
 
9. Em situações consideradas adequadas pela empresa, esta pode intentar ação legal contra o 
Distribuidor para a paralisação, reparação ou indenização dos prejuízos sofridos pela empresa ou 
por terceiros. 
 
10. Qualquer outra medida expressamente permitida dentro de qualquer disposição do “Contrato” 
ou que a empresa considere necessária e adequada para resolver Equitativamente os danos causados. 
 
 

Uberlândia, 23 de Junho de 2020. 
CONSELHO ADMINSTRATIVO PRIME IVL 


