
Termos e Condições de Representação Comercial HOUSED 

HOUSED SERVIÇOS GRÁFICOS E DECORAÇÃO LTDA, com sede no Município de           
Gramado, Estado do Rio Grande do sul, na Rua São Pedro n° 350, Sala 13, Centro,                
CEP 95670-000, inscrita no CNPJ nº 25.451.536.0001-54, doravante denominada         
HOUSED, desenvolve e produz papéis de parede de alta qualidade e com design             
exclusivo. Abaixo encontram-se os termos e condições aplicáveis para a intermediação           
da venda de seus produtos, sem exclusividade, através da participação no Programa            
de Representação. O solicitante, doravante denominado REPRESENTANTE, é toda         
pessoa jurídica, sem relação de emprego, que com autonomia e independência deseja            
representar, intermediar ou vender os produtos HOUSED. 

Ao registrar-se no Programa de Representação, o REPRESENTANTE declara que leu,           
entendeu e concordou com os termos e condições da HOUSED, e portanto será             
considerado que o REPRESENTANTE e a HOUSED firmaram um contrato que se            
regerá pelas seguintes cláusulas:  

 
CLÁUSULA 1ª - DO OBJETIVO DO PROGRAMA  

1.1. O objetivo do programa é a representação, intermediação e/ou vendas de produtos             
criados e disponibilizados pela HOUSED de forma direta ou indireta, proporcionado           
desta forma ao REPRESENTANTE o comissionamento pelas vendas realizadas em          
todo o território nacional, observando-se as políticas vigentes, das quais o           
REPRESENTANTE tem plena ciência.  
 
 
CLÁUSULA 2ª - DO REGISTRO NO PROGRAMA  

2.1. O REPRESENTANTE declara que leu e concorda com todos os termos e             
condições previstos neste instrumento, bem como as regras e políticas de privacidade. 

2.2. Para participar do Programa, o REPRESENTANTE deve preencher corretamente          
as informações solicitadas na ficha de cadastro. Para completar a referida ficha de             
cadastro, o potencial REPRESENTANTE deverá ingressar no website        
www.housed.com.br/representante, preencher as informações questionadas e      
concordar com os termos mencionados na cláusula 2.1.  



2.3. A HOUSED reserva-se no direito de não aprovar o cadastro do            
REPRESENTANTE ou excluir o participante do programa na hipótese de divulgação de            
qualquer material, imagem ou conteúdo em discordância com as suas políticas. A            
HOUSED comunicará no prazo de 7 dias úteis a eventual aceitação do cadastro .  

2.4. Após a confirmação da aprovação do cadastro e início do treinamento de             
formação, o REPRESENTANTE passará por um período de Certificação de 30 (trinta)            
dias, que se iniciará a partir da semana seguinte à aprovação do seu cadastro, e terá                
por objetivo avaliar se o REPRESENTANTE encontra-se apto ou não a ser efetivado             
no Programa de Representação.  

2.4.1 Para ser considerado apto em decorrência do período de Certificação, o            
REPRESENTANTE deverá atingir um número mínimo de vendas preestabelecido a ser           
informado pelos canais oficiais de comunicação do Programa de Representação.  

2.5. Durante o período de certificação, o REPRESENTANTE auferirá apenas a           
comissão por venda, sem direito a qualquer adicional.  

2.6. O REPRESENTANTE é responsável pela atualização permanente de seus dados           
cadastrais no Programa de Representantes, resguardada a alteração de CNPJ, que           
não poderá ser alterado. Da mesma forma, o REPRESENTANTE deverá manter seus            
dados bancários sempre atualizados pois estes serão utilizados para o processo de            
pagamento. Caso não mantenha os dados atualizados, a HOUSED se reserva no            
direito de não repassar os valores de eventuais comissões, ficando acumulado para            
pagamento no mês seguinte, ou até que os dados sejam devidamente regularizados.  

2.7. Caso o REPRESENTANTE não cumpra com os requisitos da etapa de            
Certificação, o mesmo não será efetivado no Programa de Representação, sem           
qualquer indenização de qualquer natureza. Todas as vendas efetuadas no período           
pelo REPRESENTANTE, serão devidamente remuneradas observando-se a cláusula        
quarta, mediante correta emissão e envio da Nota Fiscal correspondente.  
 
CLÁUSULA 3ª - OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

3.1. São Obrigações do REPRESENTANTE:  

a) Possuir CNPJ ativo, com atividade econômica compatível; 

b) Cumprir todas as Cláusulas do presente contrato;  



c) Cadastrar-se no site da HOUSED informando corretamente seus dados pessoais e            
bancários e concordando com os seus termos e condições;  

d) Garantir a confidencialidade e o bom uso dos dados dos Clientes quando do              
cadastramento e demais atividades que exijam o manuseio de dados pessoais e/ou            
confidenciais destes;  

e) Fornecer todas as informações solicitadas dos negócios em andamento, que           
estejam sob sua responsabilidade; 

f) Expandir e promover os produtos da HOUSED; 

g) Participar das atualizações promovidas pela área de conhecimento da HOUSED,           
assim que comunicados; 

h) Informar a HOUSED sobre qualquer irregularidade que possa denegrir o seu nome             
junto a seus fornecedores ou compradores; 

i) Estar legalmente habilitado a exercer as atividades comerciais, bem como dispor das             
condições técnicas, comerciais e financeiras necessárias para o exercício das          
atividades, isentando a HOUSED, em relação a quaisquer ressarcimentos por          
investimentos de tais atividades;  

j) Não alterar qualquer material de divulgação fornecido pela HOUSED sem autorização            
prévia, ou criar materiais novos com a identidade da marca sem aprovação;  

k) Agir com boa-fé e ética perante os clientes e colaboradores HOUSED.  

3.2. São condutas vedadas ao REPRESENTANTE:  

a) Solicitar dados de cartão de crédito de seus clientes via e-mail, WhatsApp ou foto ou                
qualquer outra mídia não mencionada;  

b) Receber valores pela venda dos papéis de parede, cuja entrega do produto deverá              
ocorrer de forma direta entre a HOUSED e o cliente;  

c) Exigir dos clientes valor acima do orçado pela HOUSED;  



d) Negociar condições, conceder abatimentos, descontos ou dilações, nem agir em           
desacordo com as instruções recebidas. Todos os orçamentos e negociações serão           
feitos pela HOUSED. 

e) Agir em discordância aos Termos e Condições da HOUSED bem como todas as              
suas políticas vigentes e disponíveis no seu site;  

3.3 As Partes acordam que os valores apurados a serem pagos ao REPRESENTANTE             
somente ocorrerão se o REPRESENTANTE: (i) proporcionar novos clientes para a           
HOUSED; (ii) não incorrer em nenhum dos itens previstos na cláusula 3.2 e 8 deste               
instrumento; e (iii) que não descumprir quaisquer obrigações previstas neste          
instrumento. (iv) se o cliente não cancelar a compra do produto ou serviço dentro do               
mesmo mês de aquisição  

3.4. São Obrigações da HOUSED:  

a) Disponibilizar as ferramentas necessárias para a divulgação de seus produtos e/ou            
serviços;  

b) Controlar, por meio de programas específicos o número de cadastros/vendas e            
performance, que resultem comissão ao REPRESENTANTE;  

c) Realizar o repasse da comissão devida ao REPRESENTANTE nos termos do            
presente contrato.  
 

CLÁUSULA 4ª - DAS COMISSÕES E MÉTODO DE PAGAMENTO  

4.1. O REPRESENTANTE receberá em retribuição comissão a ser calculada sobre o            
valor total das mercadorias, excluindo o frete ou qualquer serviço adicional de            
instalação, conforme prevê o artigo 32, parágrafo 4º da Lei 4.886/65, devidamente            
alterada pela Lei 8.420/92, ou seja, a comissão deve ser paga sobre o valor pago pelo                
comprador pelo produto. As comissões serão calculadas de acordo com o volume da             
venda, baseadas no modelo e condições de remuneração vigentes, que será sempre            
informado através dos canais de comunicação oficial  

4.2. As comissões previstas neste instrumento somente serão devidas pelas vendas           

realizadas por intermédio do REPRESENTANTE, ficando excluída de comissão         

qualquer venda realizada de outra forma. 



4.3. As comissões devidas serão apuradas levando-se em consideração as vendas           
realizadas até o último dia útil de cada mês. O pagamento, por sua vez, será efetuado                
mediante depósito em conta bancária de titularidade do REPRESENTANTE e no           
mesmo CNPJ cadastrado no Programa de Representação, mediante apresentação         
prévia da Nota Fiscal competente, emitida pelo respectivo órgão fazendário          
correspondente, que deverá ser apresentada pelo REPRESENTANTE dentro do prazo          
hábil exigido pela HOUSED para a realização do pagamento.  

4.4. Somente para casos de CNPJ de Microempreendedor Individual (MEI), será aceito            
cadastro de conta corrente de pessoa física, desde que a titularidade da conta seja a               
mesma do CNPJ. Entretanto, a Nota fiscal deve ser emitida no CNPJ.  

4.5. O REPRESENTANTE deverá enviar a Nota Fiscal competente até o dia 05 (cinco)              
subsequente ao fechamento das vendas, e todos os valores devidos ao           
REPRESENTANTE, referentes às comissões, sejam pagos até o dia 15 (quinze) de            
cada mês. Caso a Nota fiscal, por qualquer motivo, não seja encaminhada até o dia 10                
do mês, os valores devidos ficarão acumulados para serem pagos no mês            
subsequente.  

4.6. As Partes reconhecem que os comprovantes de depósitos efetuados a favor do             
REPRESENTANTE valem como recibo e prova de pagamento para todos os efeitos            
previstos em lei e no presente contrato quanto aos valores neles consignados. 

4.7. Nenhuma retribuição será devida ao REPRESENTANTE: 

- se a falta de pagamento resultar de insolvência do comprador; 

- se a venda vier a ser desfeita pelo comprador; 

- se for sustada a entrega de mercadorias, por ser duvidosa a liquidação por parte              

do comprador. 

4.8. Todos os benefícios e condições de remuneração serão válidos somente enquanto            
o REPRESENTANTE possuir contrato com a HOUSED e estiver ativo. Portanto, no            
caso de descredenciamento, automaticamente, REPRESENTANTE não fará mais jus         
aos benefícios acima citados.  

 



CLÁUSULA 5ª – VIGÊNCIA  

5.1. A Representação terá início na data em que o cadastro feito pelo             
REPRESENTANTE for aprovado pela HOUSED e vigorará pelo prazo de 06 (seis)            
meses, podendo ser renovada ou não a critério da HOUSED. O REPRESENTANTE            
será informado sobre a renovação ou não do cadastro através dos canais oficiais de              
comunicação do Programa de Representação.  

CLÁUSULA 6ª – DA INDEPENDÊNCIA DAS PARTES E DA DESVINCULAÇÃO          
TRABALHISTA  

6.1. O fato do REPRESENTANTE deve dedicar-se com zelo e lealdade, de modo a              
expandir os negócios a seu cargo, de prestar colaboração excepcional a pedido da             
HOUSED, com encargos ou atribuições diversas das previstas neste contrato não           
descaracterizará a relação comercial para o vínculo empregatício, conforme artigo 1º           
da Lei 4.886/65.  

6.1.1 O REPRESENTANTE poderá exercer suas atividades para outras empresas, ou           
efetuar negócios em seu nome e por conta própria, desde que não se trate de atividade                
que resulte concorrência direta aos produtos oferecidos pela HOUSED.  

6.2. Em momento algum o REPRESENTANTE poderá requerer o seu enquadramento           
nos requisitos previstos do artigo 3º da CLT, principalmente pela inexistência de            
prestação de serviço não eventual e sob dependência da HOUSED, exclusividade e            
recebimento de salários.  

6.3. O REPRESENTANTE tem ciência e exime a HOUSED de qualquer relação de             
emprego, seja do próprio REPRESENTANTE ou de seus prepostos/empregados.         
Sendo assim, o REPRESENTANTE jamais poderá demandar contra a HOUSED          
qualquer pedido de vínculo empregatício.  

6.4 As despesas necessárias ao exercício normal da representação ora concedida,           
ligadas a locomoção, hospedagem, alimentação, condução de mostruário, etc, correm          
por conta única e exclusiva do REPRESENTANTE, e as que se referirem a frete de               
mercadorias, remetidas ou devolvidas, fiscalização, propaganda, etc, serão de         
responsabilidade da HOUSED. 

 



CLÁUSULA 7ª - PRIVACIDADE DA INFORMAÇÃO  

7.1. Uma vez registrado no Programa de Representantes, aceitado o presente Contrato            
e ter ingressado os dados dos Representantes, a HOUSED tratará os dados conforme             
a sua política de privacidade.  

CLÁUSULA 8ª – DA CONFIDENCIALIDADE  

8.1. O REPRESENTANTE declara que conhece as normas que regem o sigilo e a ética               
comercial e se obriga, por si, seus prepostos e funcionários, a manter o mais absoluto               
sigilo sobre todas as operações realizadas, os resultados e análises que não sejam             
comprovadamente de domínio público, as informações, dados, materiais e documentos          
da HOUSED e de seus clientes, a que tenha acesso e dos quais tenha ciência,               
voluntária ou involuntariamente por força deste Contrato.  

8.2. O REPRESENTANTE se compromete e se obriga a utilizar as informações            
confidenciais reveladas pela HOUSED exclusivamente para os propósitos da execução          
desse Contrato, mantendo sempre estrito sigilo acerca de tais informações.  

8.3. O REPRESENTANTE obriga-se a não divulgar, comunicar e nem fazer uso de             
quaisquer dessas informações, dados, materiais e documentos sob pena de          
responsabilidade pelas perdas e danos que causar a HOUSED.  

8.4. O REPRESENTANTE fica desde já proibido de produzir cópias ou backup, por             
qualquer meio ou forma, de qualquer dos documentos a ele fornecidos ou documentos             
que tenham chegado ao seu conhecimento em virtude deste Contrato, salvo mediante            
expressa autorização da HOUSED.  

8.5. O REPRESENTANTE deverá manter procedimentos adequados à prevenção de          
extravio ou perda de quaisquer documentos ou informações confidenciais, devendo          
comunicar à HOUSED, imediatamente, a ocorrência de incidentes desta natureza, o           
que não excluirá sua responsabilidade.  

CLÁUSULA 9ª – MODIFICAÇÃO  

9.1. A HOUSED poderá modificar em qualquer momento os termos e condições deste             
Instrumento, sem anuência do REPRESENTANTE, notificando-o acerca das        
modificações e publicando uma nova versão atualizada no Site de propriedade da            
HOUSED.  



CLÁUSULA 10ª – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. O presente Contrato é firmado pelas Partes, que concordam expressamente com            
os termos aqui ajustados, obrigando-se mutuamente pelos direitos e obrigações          
decorrentes do mesmo, bem como, eventualmente, seus sucessores, a qualquer título.  

10.2. Nenhuma Parte poderá ceder e, de nenhuma forma, transferir, total ou            
parcialmente o presente Contrato, ou quaisquer direitos decorrentes deste, sem o           
consentimento por escrito da outra, ressalvados os casos de transferência resultante           
da reestruturação societária e outras formas de fusão, cisão ou incorporação de            
qualquer das Partes.  

10.3. O presente Contrato consolida toda e qualquer prévia negociação ou acordo,            
verbal ou por escrito, referente ao seu objeto, sobrepondo-se, portanto, a todos os             
contratos, entendimentos, negociações e conversas anteriores.  

10.4. Nenhuma das Partes responde pelos insucessos comerciais da outra e por            
reclamações de terceiros, clientes desta, exceto nos casos em que for comprovada a             
ação ou omissão deliberada a fim de prejudicar a outra (dolo).  

10.5. O REPRESENTANTE não receberá salário e não possuirá horário fixo.  

10.6. A venda dos produtos e serviços pelo REPRESENTANTE aos clientes, não            
garante a aceitação dos seus respectivos cadastros. A HOUSED reserva-se ao direito            
de analisar e poder recusar cadastros dos clientes.  

10.7. Elegem as PARTES, o Foro do domicílio de Gramado no estado do Rio Grande               

do Sul para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato. 

LI E CONCORDO COM OS TERMOS ACIMA EXPOSTOS 

 

 

 

 


