
A Pessoa jurídica de direito privado, ROMESS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ 13.998.418/0001-81, sediada na Al. Rio Negro, 503, 24 andar, 

Alphaville, Barueri, SP, Brasil, CEP 06454-000, designada simplesmente ROMESS, e o(a) Consultor(a) Independente, designado(a) simplesmente Consultor(a), qualificado na Ficha 

Cadastral.

Objeto:  

1. Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito a ROMESS concede ao(à) Consultor(a) o direito de revenda dos produtos comercializados pela ROMESS, de sua marca 

ou não, correntes, adquiridos conforme regras deste contrato e em material impresso disponibilizado, por ele recebido e dos demais incorporados durante a vigência deste 

contrato e disponíveis no escritório da ROMESS, sendo que todos farão parte integrante deste contrato.

Produtos:  

2.  O(A) Consultor(a) poderá adquirir os produtos diretamente com a ROMESS, ou por empresa por ela indicada.   

2.1  Os pedidos serão realizados por meio de sistema internet, ou outra forma definida pela ROMESS, e o pagamento será realizado conforme as opções disponíveis para cada 

pedido ou no próprio site da ROMESS.   

2.2 A ROMESS poderá suspender o fornecimento dos produtos ou o pagamento do bônus quando o(a) Consultor(a) apresentar situação irregular, seja por falta de pagamento ou 

por violações às normas deste Contrato, das regras de ética da ROMESS ou demais documentos incorporados a esta relação jurídica, disponíveis nos canais de comunicação da 

ROMESS.

TERMOS E CONDIÇÕES DE CREDENCIAMENTO DE CONSULTOR(A) INDEPENDENTE ROMESS 

DELIVERY

Obrigações do Consultor(a)    

3. A(A) Consultor(a) se obriga, além das demais obrigações decorrentes deste contrato, da regra de ética e dos demais documentos incorporados à esta relação jurídica, a:      

a) Seguir regras e orientações deste contrato e dos demais documentos incorporados a este contrato;         

b) Adquirir os produtos em suas formas e embalagens originais, sem qualquer limite mínimo;

c) Não utilizar os materiais promocionais, o nome, as marcas e os produtos pertencentes a ROMESS de forma indevida, afirmando que possuam características, efeitos, 

propriedades, composições ou resultados não reconhecidos como verdadeiros; 

d) Não se comprometer com terceiros em nome da ROMESS, nem se apresentar como seu representante, preposto, funcionário ou mandatário; 

e) Respeitar os princípios e regras contidos no Manual de Negócios, bem como nos demais documentos incorporados a este contrato;

f) Decidir, conforme seu critério, quanto tempo irá se dedicar para a oportunidade de negócio ROMESS, tendo em vista que este contrato não estabelece qualquer exigência de 

quantidade mínima para a compra ou estoque, nem cotas de venda, não havendo limitação de território ou de clientela, razão pela qual o Consultor(a) tem total liberdade para 

determinar seus horários de trabalho e agendar suas atividades;

g) Assumir todos os riscos e custos ligados a atividade de revenda de produtos ROMESS, incluindo, dentre outras, pagamentos de tributos, contribuições legais e previdenciárias 

pertinentes como determina a legislação nacional;

h) Obter todas a licenças e autorizações necessárias, se for o caso, das autoridades competentes, bem como arcar com os tributos incidentes sobre a sua atividade;

i) Não adquirir produtos em quantidade incompatível com a sua atividade de Consultor(a) apenas para tentar usufruir do pagamento das comissões

j) Concordar que não e obrigado(a) a adquirir quantidades mínimas dos produtos ROMESS com qualquer frequência, pois a única compra necessária para se tornar um(a) 

Consultor(a) e a compra do Kit de Início que contém alguns produtos auxiliares para demonstração e degustação necessários para dar início a oportunidade de negócio;

k) Não ceder ou transferir a terceiros, total ou parcialmente, as obrigações, responsabilidades e direitos assumidos no presente contrato, sem prévia anuência, por escrito, da 

ROMESS;

l) Concordar que este contrato, o Manual de Negócios, e os demais documentos incorporados, poderão ter seus conteúdos alterados de tempos em tempos pela ROMESS e que 

a sua permanência na oportunidade de negócio ROMESS, após as alterações destes documentos, significará concordância com as suas versões mais recentes, que sempre 

estarão disponíveis para consulta nos canais de comunicação da ROMESS ou por outros meios como site e e-mail;

m) Entender e aceitar que caso não concorde com as alterações dispostas na alínea "l" desta cláusula, poderá pedir a rescisão do contrato com a ROMESS, sendo que o silêncio 

configurará aceitação;

n) Aceitar que é Consultor(a) independente, executando esta atividade por seu próprio risco, como determinado pelos artigos 1º e 2º da Lei nº 6.586/78, bem como que este 

contrato não o(a) torna empregado(a), agente, representante ou franqueado(a) da ROMESS, nem estabelece vínculo empregatício ou de subordinação entre ele(a) e a ROMESS;

o) Assumir que cumprirá com todos os requisitos do art 4º da Lei nº 6.586/78, que impõe a obrigação de registrar-se perante a Seguridade Social;

p) Isentar a ROMESS das perdas, danos, responsabilidades, reclamações, exigências e despesas decorrentes do exercício de suas atividades, conforme aqui definidas;

q) Concordar que não é permitido desenvolver e/ou utilizar qualquer sistema de treinamento que vincule o nome ROMESS e suas marcas que não seja oficializado e aprovado 

por escrito pela ROMESS, sob pena de sofrer sanções previstas neste contrato e nos demais documentos incorporados;

r) Aceitar que a ROMESS se reserva o direito de, a seu critério exclusivo e sem aviso prévio, suspender, alterar, modificar, substituir e cancelar a presente forma de 

comercialização de Consultor(a) independente, sem que isto gere qualquer direito à indenização ao(à) Consultor(a);

s) Concordar que a ROMESS poderá ceder ou transferir a terceiros, total ou parcialmente, as obrigações, responsabilidades e direitos assumidos no presente contrato, sem 

prévia anuência do(a) Consultor(a);

t) Conceder o direito {a ROMESS de tomar todas as medidas corretivas previstas neste contrato e demais documentos incorporados, caso o(a) Consultor(a) exceder o escopo dos 

referidos instrumentos ou deixar de cumpri-los.
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Obrigações da ROMESS

4. a ROMESS obriga-se a

a) Fornecer os produtos aos(as) Consultores(as), desde que estes(as) cumpram todas as disposições constantes deste Contrato e dos demais documentos incorporados;

b) Efetuar o repasse das comissões com base nas vendas efetuadas e registradas na loja virtual concedida, nos moldes do Manual de Negócios e nos demais documentos 

incorporados;

c) Aplicar e exigir o cumprimento das normas do Manual de Negócios e dos demais documentos incorporados.



Cadastro de Novo(a) Consultor(a) Independente ROMESS e Bônus

5. O(a) Consultor(a) poderá encaminhar à ROMESS uma solicitação de credenciamento de novos(as) consultores(as) 

5.1 Caso sejam aceitos pela ROMESS, o(a) Consultor(a) que os indicou terá direito ao recebimento da bonificação que será calculada pelo montante de vendas da sua 

organização/linha de negócios, conforme versão vigente do Plano de Bonificação, do Manual de Negócios e dos demais documentos incorporados.

5.2 O Plano de Bonificação tem como base a o montante do faturamento em produtos que o(a) Consultor(a) Independente ROMESS realizar por si ou por sua linha de negócios. 

Apenas o fato de se cadastrar e cadastrar pessoas em sua linha de negócios não gerá qualquer bonificação, direito ou pagamento de bonificação em seu favor, ou de sua linha.

5.3 O(a) Consultor(a) não terá mais direito ao bônus após rescisão deste contrato.
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Foro Competente

11. Para dirimir quaisquer dúvidas advindas deste contrato as partes elegem o foro e Comarca de Barueri-SP.

Comissões 

6. O pagamento das comissões será devidos às vendas realizadas na loja virtual dedicada do próprio Consultor(a). Sempre informada pelo e-mail valido informado pelo 

Consultor(a) Independente neste contrato, ou outro e-mail, de mesma titularidade, quando alterado por escrito e validado pela ROMESS;

6.1 A compra do Kit de Início não gera comissões;

6.2 Toda compra gerada no site/loja, seja do Consultor(a) ou de outrem, que tenha destinatário final ao próprio Consultor(a) Independente ROMESS, ou esteja direcionado ao 

seu endereço residencial, mesmo que destinado a outra pessoa, não gera pagamento de comissão;

6.3 O pagamento das comissões serão calculados mediante fechamentos das vendas quinzenais, cujas vendas estiverem sido pagas e recebidas pelo cliente, e serão pagos ao 

Consultor(a) Independente em sua conta bancária definida nesse contrato, até 05 dias após este fechamento. Ou salvo alterações definidas em outro documento incorporado a 

este contrato. 

6.4 O(A) Consultor(a) não terá mais direito ao pagamento de comissões após a rescisão deste contrato. Cuja loja virtual será descontinuada imediatamente após esta rescisão.

6.4.1 No caso de encerramento do contrato, serão calculadas as comissões sobre as vendas registradas e que tenham comissões ainda não pagas. Os valores referentes ao 

pagamento destas comissões ocorrerá no fechamento da quinzena correspondente ao fechamento destas vendas. 

Informações, Orientações e Uso de Imagem 

7. As informações, orientações e regras constantes no Manual de Negócios e dos demais documentos incorporados a esta relação jurídica, disponíveis em nossos canais de 

comunicação e relacionamento, devem ser seguidas e respeitadas como parte integrante deste contrato.

7.1 As informações passadas pela ROMESS ao (à) Consultor(a) são de natureza sigilosa, não devendo ser compartilhadas com terceiros não ligados à marca.

7.2 O(A) Consultor(a) autoriza a ROMESS a utilizar sua imagem, fotografia, histórico pessoal, adaptações e informações sobre seu negócio, para produção e divulgação de 

material informativo e publicitário, abrindo mão de qualquer tipo de remuneração por tais possíveis usos, reconhecendo que a ROMESS será proprietária de toda e qualquer 

informação que o(a) Consultor(a) vier a coletar enquanto Consultor(a) Independente ROMESS.

Prazo  

8. O presente contrato vigorará por prazo indeterminado, podendo ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer tempo, mediante notificação por escrito à outra com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ou, imediatamente, quando constatada qualquer violação a este contrato ou ao Manual de Negócios ou aos demais documentos 

incorporados, sendo devidas pelas partes todas as prestações que se encontrarem em aberto, inclusive o pagamento das comissões ainda não pagas.

Alterações

9. A ROMESS poderá efetuar modificações ao presente contrato, ao Manual de Negócios e aos demais documentos incorporados, que serão disponibilizados pelo nossos canais 

de comunicação.

8.1 As alterações consideram-se aceitas pelo(a) Consultor(a) caso este prossiga com suas com suas atividades e recebimento de comissões. Caso não concorde com as alterações 

poderá solicitar a rescisão do presente contrato.

8.2 A aceitação por uma das partes do não cumprimento de qualquer disposição do Contrato ou do Manual de Negócios será vista como mera liberalidade, não implicando em 

alteração contratual ou na desistência do direito de exigir seu cumprimento.

Relação Negocial

10. O presente Contrato é de natureza exclusivamente comercial, não caracterizando qualquer vínculo trabalhista ou laboral entre as partes, inexistindo qualquer relação de 

emprego entre o (a) Consultor(a) e a ROMESS.

10.1 Cumpridas as normas deste contrato, do Manual de Negócios e dos demais documentos incorporados, o(a) Consultor(a) tem total liberdade para conduzir suas atividades 

da forma que lhe convier, podendo exercer outras atividades, remuneradas ou não, com ou sem vínculo empregatício.

10.2 O(A) Consultor(a) não está obrigado a prestar contas de suas atividades à ROMESS, nem se vincula ao cumprimento de quaisquer metas ou resultados, podendo atuar sem 

qualquer exclusividade, comercializando os produtos pelo preço e condições que entender mais convenientes, concordando em receber os materiais informativos e de 

divulgação enviados pela ROMESS.

10.3 O presente contrato obriga as partes, seus herdeiros e sucessores.


