
 
 

 

CONTRATO DE FILIAÇÃO A CAMPANHA “AMIGO RIO CENTER” 

 

 

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE FILIAÇÃO A CAMPANHA “AMIGO RIO 

CENTER”, que fazem entre si, de um lado COMERCIAL ALCIDES ARAÚJO LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, empresa escrita no CNPJ sob o nº 08.398.455/0002-08, com sede na Av. Antônio Basílio, 

2960, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.056-500, neste ato denominada “RIO CENTER” e de outro lado 

o(a) Sr(a). ________________________________________, Profissão:_________________________, 

inscrito(a) no CPF de nº _____________________, residente e domiciliado na Rua 

__________________________, Bairro:________________ nº _________, na cidade de 

_____________/RN, Telefone: (  )___________________, E-mail: 

__________________________________, neste ato denominado de “AMIGO RIO CENTER”, resolvem 

regular suas relações segundo as clausulas e condições seguintes:  

 

Cláusula Primeira: A RIO CENTER firma neste ato, parceria com o AMIGO RIO CENTER acima 

estabelecido, para que este promova as vendas de produtos RIO CENTER, nas condições estipuladas no 

presente contrato.  

 

Cláusula Segunda: O presente contrato terá prazo indeterminado de duração, podendo ser rescindido, por 

qualquer das partes, através de mensagem no e-mail ou pelo aplicativo de WhatsApp, nos dados informados 

acima, ficando o contrato automaticamente rescindido, não gerando direito de indenização a qualquer parte. 

 

Cláusula Terceira: O AMIGO RIO CENTER desempenhará suas atividades de venda dos produtos aos 

compradores indicados e aprovados pela RIO CENTER, mediante o portfólio de produtos disponíveis na 

empresa ou por catálogo.  

 

Cláusula Quarta: Os pressupostos necessários para que o interessado se torne AMIGO RIO CENTER 

são os seguintes: 

 

(i) Seja maior de 18 anos; 

(ii) Seja vinculado como titular do CARTÃO RIO CENTER; 

(iii) Esteja adimplente com o CARTÃO RIO CENTER; 

(iv) Tenha o cadastro aprovado pela campanha AMIGO RIO CENTER. 

 

Cláusula Quinta: O AMIGO RIO CENTER poderá requerer o envio de produtos da RIO CENTER, em 

consignação, para a residência ou local de trabalho do cliente RIO CENTER. 

 

Parágrafo Único: O AMIGO RIO CENTER se responsabilizará objetivamente pelos danos que ele ou o 

comprador causar aos produtos. Caso o dano não possa ser reparado em sua integralidade, devolvendo ao 

produto o seu perfeito estado, ao custo exclusivo do AMIGO RIO CENTER, este pagará integralmente a 

RIO CENTER, o valor venal do produto, pelas formas de pagamento recebidas pela empresa e, no caso 

de omissão, o valor do produto será integralmente lançado na fatura do seu CARTÃO RIO CENTER, no 

qual o AMIGO RIO CENTER expressamente já autoriza. 

 

Cláusula Sexta: A título de retribuição, o AMIGO RIO CENTER receberá, em dinheiro, o percentual de 

5% (cinco por cento) sobre o valor total das vendas realizadas por seu intermédio.  

 

Parágrafo Primeiro: Os pagamentos dos valores destinados ao AMIGO RIO CENTER serão pagos 

quinzenalmente pela RIO CENTER, nos vencimentos dos dias 15 e 30 de cada mês.  

Parágrafo Segundo: A cada 04 (quatro) vendas realizadas por seu intermédio, o AMIGO RIO CENTER 

ainda receberá um cupom de desconto de 10% (dez por cento) para compras na RIO CENTER. O cupom 

não é cumulativo com outros cupons de desconto e tem validade de 30 (trinta) dias. 

 

Parágrafo Terceiro: O AMIGO RIO CENTER adquire o direito ao recebimento dos valores, tão logo que 

os compradores efetuarem os respectivos pagamentos  



Parágrafo Quarto: Os valores sobre as vendas realizadas pelo AMIGO RIO CENTER não serão devidos 

no caso de pedidos cancelados, ou recusados pela RIO CENTER. 

 

Parágrafo Quinto: Nenhuma retribuição será devida ao AMIGO RIO CENTER, se a falta de pagamento 

resultar em insolvência do comprador, bem como se o negocio vier a ser por ele desfeito, ou for sustada da 

entrega de mercadoria por ser duvidosa a liquidação.  

 

Cláusula Sétima: Salvo autorização expressa, não poderá o AMIGO RIO CENTER conceder abatimento, 

desconto ou dilação de prazo de pagamento ou prometer qualquer vantagem ao comprador que não este 

expressamente autorizada pela RIO CENTER.  

 

Cláusula Oitava: As despesas necessárias ao exercício do objeto deste contrato pelo AMIGO RIO 

CENTER, correrão por conta deste.  

 

Cláusula Nona: O AMIGO RIO CENTER não detém qualquer vínculo empregatício ou mesmo 

subordinação com a RIO CENTER, sendo considerado para os fins de direito como profissional autônomo.   

 

Cláusula Décima: O AMIGO RIO CENTER será responsável pelos danos causados a terceiros, ainda 

que venham a demandar contra a RIO CENTER. 

 

Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da Comarca de Natal/RN. 

 

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 2 (duas) vias de 

igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas para que produza seus efeitos jurídicos e legais.  

 

 

Natal,_____,_________________, 20____. 

 

 

_______________________________________________ 

RIO CENTER 

 

 

________________________________________________ 

AMIGO RIO CENTER 

 

 

 


