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Este CONTRATO DE AFILIAÇÃO é celebrado na data de sua assinatura, reconhecendo, neste ato, CAMISETAS 
DA HORA LTDA, devidamente qualificada abaixo no item 1.1, doravante denominada simplesmente 
CAMISETAS DA HORA e, de outro lado, a pessoa qualificada e indicada no item 1.2, doravante denominada 
simplesmente “AFILIADO(A) CAMISETAS DA HORA”.  Também poderão ser referidos a seguir, quando em 
conjunto, como "Partes" e, quando individualmente, como "Parte". 
 
ITEM 1 – QUALIFICAÇÃO 
 
ITEM 1.1 – QUALIFICAÇÃO CAMISETAS DA HORA 

RAZÃO SOCIAL CAMISETAS DA HORA LTDA  

CNPJ/MF NÚMERO 10444657/0001-00 

INSCRIÇÃO ESTADUAL NÚMERO  387.197.471.117 

ENDEREÇO – RUA- AVENIDA – PRAÇA – ALAMEDA, ETC ALAMEDA DOS GURUNDIS 

NÚMERO OU COMPLEMENTO 153 

BAIRRO JARDIM PARAÍSO 

MUNICÍPIO ITU 

CEP 13302170 

ESTADO SÃO PAULO 

NOMESÓCIO E REPRESENTANTE LEGAL  MARCELO APARECIDO OSTIA 

NACIONALIDADE  BRASILEIRO 

ESTADO CIVIL CASADO 

PROFISSÃO EMPRESÁRIO 

REGISTRO GERAL NÚMERO (RG) 30720243-4 

ORGÃO EMISSOR SSP/SP 

CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF) 280.131.108-18 

ENDEREÇO – RUA- AVENIDA – PRAÇA – ALAMEDA, ETC ALAMEDA DOS CARDEAIS  

NÚMERO OU COMPLEMENTO 107 

BAIRRO JARDIM PARAÍSO 

MUNICÍPIO ITU 

CEP 13302111 

ESTADO SÃO PAULO 

 

ITEM 1.2– QUALIFICAÇÃO FILIADO(A) CAMISETAS DA HORA 

NOME   

PROFISSÃO  

ESTADO CIVIL   

DATA DE NASCIMENTO  

REGISTRO GERAL NÚMERO (RG)  

ORGÃO EMISSOR  

CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF)  

ENDEREÇO – RUA- AVENIDA – PRAÇA  

NÚMERO OU COMPLEMENTO  

BAIRRO  

MUNICÍPIO    

CEP  

ESTADO  

TELEFONE – PRINCIPAL CONTATO  

E-MAIL  
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ITEM 2 - DAS CLAUSULAS DE CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 
 
RESOLVEM as Partes celebrar o presente Contrato, de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA 1ª – A CAMISETAS DA HORA coloca à disposição de seus (suas) AFILIADOS(AS) os(as) quais 
somente são considerados(as) como tal após a aprovação de cadastro, um portfólio de produtos, os quais 
serão adquiridos por estes(as), por meio de pedidos feitos via site ou diretamente com o Sócio Administrador, 
para o fim de revenda e obtenção de lucro, devendo o(a) AFILIADO(a) responder pelos riscos e prejuízo da sua 
atividade comercial. 
 
1.1. O simples preenchimento do cadastro constante na página anterior, bem como a aceitação por parte do 
candidato dos termos do presente instrumento com a competente assinatura online, não lhe assegura a 
condição de AFILIADO(A), o que somente ocorrerá após a efetiva aprovação cadastral, e não obriga a 
CAMISETAS DA HORA ao fornecimento dos produtos. 
 
CLÁUSULA 2ª – Nos termos deste Contrato, fica ajustado que a CAMISETAS DA HORA poderá realizar toda e 
qualquer diligência visando a aprovação dos dados informados no cadastro constante na página anterior, bem 
como consultar os órgãos de proteção ao crédito, tais como, mas não limitando: SPC, SERASA, Cartórios de 
Protestos etc., podendo recusar, ao seu livre critério, o cadastro do candidato(a). 
 
2.1. Uma vez aprovado o cadastro, o agora AFILIADO(A) CAMISETAS DA HORA poderá efetuar os seus pedidos 
para a compra dos produtos diretamente através do site www.camisetasdahora.com.br, no campo específico 
e mediante a digitação de senha pessoal e intrasferível, ou através de seu Sócio Administrador, cujos contatos 
lhe serão oportunamente informados. 
 
CLÁUSULA 3ª - O (A) AFILIADO(A) CAMISETAS DA HORA declara ter ciência de que o e-mail é uma ferramenta 
utilizada para recebimento e envio de informações de cunho administrativo, sendo assim, através do mesmo 
poderão ser enviadas eventuais cobranças de débitos. 
 
CLÁUSULA 4ª A aprovação do cadastro não gera qualquer obrigação ou direito de exclusividade entres as 
partes, ficando ambas absolutamente livres para firmar compromissos com terceiros, independentemente de 
qualquer aviso, notificação e/ou autorização. 
 
CLÁUSULA 5ª O(A) AFILIADO(A) CAMISETAS DA HORA não estará de qualquer forma obrigado(a) ao 
cumprimento de metas, horários, prestação de contas etc., sendo livre para revender e/ou afiliar-se a outros 
e quaisquer tipos de lojas e produtos, ainda que similares ou concorrentes, sendo-lhe vedado apresentar-se 
como agente, preposto ou procurador desta. 
 
CLÁUSULA 6ª A parceria objeto do presente Instrumento não caracteriza outro vínculo entre as partes 
diferente do regime de parceria empresarial, não caracterizando relação societária, representação, agência, 
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relação trabalhista, tampouco quaisquer direitos e deveres trabalhistas, entre a CAMISETAS DA HORA e 
o(a) AFILIADO(A) CAMISETAS DA HORA. 
 
 6.1. Em coerência com os itens anteriores, aponta-se que qualquer prestação entre as partes não representa 
remuneração de qualquer natureza nos termos da legislação trabalhista, sendo tão somente as 
contraprestações contratuais as quais se obrigaram por meio deste instrumento. 
 
CLÁUSULA 7ª Ao(À) AFILIADO(A) CAMISETAS DA HORA é terminantemente vedado o uso de quaisquer 
matérias para apresentação e vendas dos produtos CAMISETAS DA HORA que não tenham sido 
expressamente aprovados por ela. 
 
CLÁUSULA 8ª O(A) AFILIADO(A) CAMISETAS DA HORA obriga-se a cumprir integrantemente as normas 
estabelecidas no Código de Ética diante dos Vendedores Diretos e entre Empresas, da Associação Brasileira 
de Empresas de Vendas Diretas- ABEVD e o Código de Ética e demais políticas internas adotadas pela 
CAMISETAS DA HORA, conforme disponibilizados no site www.camsetasdahora.com e atualizados 
periodicamente. 
 
CLÁUSULA 9ª Fica autorizado pelo(a) AFILIADO(A) CAMISETAS DA HORA o envio de mensagens de texto (SMS), 
via celular informado na página anterior ou através de e-mails para a divulgação de produtos, promoções ou 
quaisquer outros tipos de informações comerciais. 
 
CLÁUSULA 10ª A CAMISETAS DA HORA, a seu critério exclusivo, poderá modificar os termos deste Contrato, 
incluindo eventuais documentos incorporados, no todo ou em parte, mediante aviso dessas mudanças ao(a) 
AFILIADO(A) CAMISETAS DA HORA por meio de (i) divulgação em seu site, (ii) envio de comunicação ao correio 
ou (iii) envio de mensagem de celular para o(a) AFILIADO(A), conforme dados informados em seu cadastro. 
Todas as modificações entrarão em vigor a partir da data de sua publicação, salvo quando houver disposição 
em contrário. Caso o(a) AFILIADO(A) CAMISETAS DA HORA discorde de quaisquer modificações, terá o direito 
de rescindir o presente instrumento, sem qualquer ônus. 
 
CLÁUSULA 11ª A CAMISETAS DA HORA poderá rescindir o presente instrumento independentemente de 
qualquer aviso ou notificação caso: a) sejam descumpridas quaisquer das cláusulas aqui contidas; b) não 
cumpra o(a) AFILIADO(A) CAMISETAS DA HORA o Código de Ética descrito anteriormente; c) desonre de 
qualquer forma ou por qualquer meio o bom nome e credibilidade da marca ou da empresa. 
 
CLÁUSULA 12ª Não obstante o disposto na Cláusula 10 acima, em razão de não haver investimentos realizados 
pela CAMISETAS DA HORA, tampouco pelo(a) AFILIADO(A) CAMISETAS DA HORA para o desenvolvimento das 
atividades objeto deste Contrato, o presente instrumento poderá ser denunciado, a qualquer tempo e sem 
qualquer pagamento de indenização, por qualquer das Partes, mediante comunicação por escrito a outra, 
com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, nos termos do Artigo 473, do Código Civil. 
 

CLÁUSULA 13ª O FILIADO(A) CAMISETAS DA HORA, dentre as 03 (três) opções listadas abaixo, escolhe o 
seguinte meio de pagamento: 
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a) (  ) R$600,00 (seiscentos reais) à vista, pagos através da modalidade de boleto bancário; 
b) (  ) R$660,00 (seiscentos e sessenta reais) em até 12x no Cartão de Crédito, com juros; 

 
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. 
Agência: 0001 
Conta Corrente: 36492567-5 
Favorecido: Marcelo Aparecido Ostia 
PIX: 280.131.108-18 

 
CLÁUSULA 14ª A CAMISETAS DA HORA somente reembolsará o valor dispendido pelo AFILIADO(A) CAMISETAS 
DA HORA se, no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante solicitação, o AFILIADO(A) CAMISETAS DA HORA 
comprovar que, utilizando das técnicas e ferramentas que lhe foi ensinado, não obteve sucesso.  
 
14.1 Não haverá reembolso para os casos em que a modalidade de pagamento escolhida for boleto bancário 
à vista.  
14.2 A solicitação será apurada mediante procedimento administrativo pela CAMISETAS DA HORA, que 
responderá a solicitação em até 10 (dez) dias úteis. 
 
CLÁUSULA 15ª As notificações e comunicações a serem enviadas no âmbito do presente Contrato poderão 
ser realizadas por escrito, por meio do endereço eletrônico disponibilizado no cadastro do(a) AFILIADO (A) 
CAMISETAS DA HORA e/ou por qualquer outra forma prevista no presente instrumento. O e-mail da 
CAMISETAS DA HORA para as comunicações realizadas no âmbito do presente Contrato é o 
contato@camisetasdahora.com. 
 
CLÁUSULA 16ª O(A) candidato(a) declara que as declarações prestadas na página anterior são verdadeiras, 
responsabilizando-se sob, as penas da lei, por todas elas.  
 
CLÁUSULA 17ª Por ter lido, compreendido e aceitado integralmente os termos do presente instrumento, o(a) 
AFILIADO(A) promove o competente aceite, para que produza seus afeitos legais. 
 
 
 

________________________________________ 

CAMISETAS DA HORA – CONTRATADA 

ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA 

________________________________________ 

CONTRATANTE 

ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
1ª Testemunha  
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Nome Completo ________________________________________________________ 

 

RG ___________________________________________________________________  

 

Assinatura ______________________________________________________________ 

 

 

2ª Testemunha  

Nome Completo ________________________________________________________ 

 

RG ___________________________________________________________________  

 

Assinatura ______________________________________________________________ 
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