TERMOS E CONDIÇÕES DE ACESSO A PLATAFORMA
“SOU REPÚBLICA”
1. Aceitação
Este é um acordo entre o proprietário e operador da Plataforma Multicanais de Vendas
Online – ”SOU REPÚBLICA”, um serviço/produto exclusivo da empresa MAYAM
TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 21.385.652/0001-61 e o usuário do serviço,
CLIENTE/USUÁRIO. Caso o usuário não concorde com algum destes termos, estará
impossibilitado de utilizar o serviço e não deverá aceitá-lo.
Estes termos de uso se aplicam a todos os clientes/usuários do serviço que desejarem
indicar os produtos “SOU REPÚBLICA”, ter acesso a Plataforma e adquirir login e
senha individual ao sistema. Deverá preencher sua ficha cadastral com todos os dados
pessoais, CPF e e-mail válidos, efetuar o pagamento do boleto referente a aquisição do
pacote de serviços para a liberação de seu acesso plataforma e passará a ter o direito de
utilização da plataforma e seus serviços, sem exclusividade, nos termos abaixo
descriminados.
2. Termos
a. Direito de indicar os serviços SOU REPÚBLICA e os produtos e serviços oferecidos
na plataforma por seus parceiros/distribuidores, respeitando as tabelas vigentes de cada
linha de produtos, sejam seus valores de vendas, como os valores de percentuais de
bônus aos clientes/usuários da plataforma Sou República;
b. Direito de usufruir os benefícios estipulados no pacote de serviços dos
clientes/usuários conforme Manual de Uso;
c. Direito de utilizar as mídias e auxiliares de venda relativos aos produtos dos
parceiros/distribuidores da SOU REPÚBLICA;
d. Direito de acesso ao Manual de Uso SOU REPÚBLICA que contém todas as regras
de comercialização e possibilidades de ganho com as indicações e compras dos produtos
disponíveis na plataforma SOU REPÚBLICA, considerando o plano de marketing e
bonificações nele descritos;
e. Direito de convidar outras pessoas para se tornarem clientes finais dos produtos Sou
República ou também para se tornarem clientes/usuários da Plataforma Sou República,
sempre esclarecendo a inexistência de qualquer relação de emprego, ressaltando as
regras da SOU REPÚBLICA;
f. Direito de utilizar o sistema de informações disponibilizados pela SOU REPÚBLICA,
através de um LOGIN e uma SENHA de escolha e uso pessoal e intransferível,
reconhecendo desde já que será de sua inteira responsabilidade a manutenção da
confidencialidade destes, isentando a SOU REPÚBLICA de quaisquer
responsabilidades pelos danos decorrentes do uso indevido dos mesmos, inclusive por
terceiros não autorizados.
3. Direitos de propriedade intelectual
A Plataforma Multicanais de Vendas Online SOU REPÚBLICA, incluindo texto,
scripts, gráficos, recursos interativos, e as marcas comerciais, são de propriedade da
MAYAM TECNOLOGIA LTDA., sujeito a direitos autorais e de propriedade
intelectual no âmbito nacional, leis estrangeiras e convenções internacionais. O serviço
é fornecido para informação e uso pessoal e se reserva todos os direitos não concedidos
expressamente para o serviço. Todo usuário concorda em não realizar cópia ou

distribuição de qualquer parte do serviço que não expressamente permitido.
4. Condições:
a. Compras: O (a) cliente/usuário através de um link relacionado ao seu escritório
virtual, poderá fazer a indicação e divulgação dos produtos disponíveis na SOU
REPÚBLICA de seus parceiros/distribuidores para os consumidores finais com o valor
estipulado no próprio link que será disponibilizado pela Plataforma SOU REPÚBLICA,
e a cada aquisição de serviço ou produto vendidos a partir desta indicação/divulgação
será gerado bônus de ganhos pelo trabalho realizado, de acordo com a tabela de
remuneração de cada parceiro/distribuidor.
b. Marketing: O (a) cliente/usuário pode realizar investimentos em ações de marketing
local ou pela internet dentro das suas condições econômico-financeira e em razão das
metas pessoais de desempenho pretendido. Esse investimento fica a critério do (a)
cliente/usuário, ressalvando que devem ser aprovados pela SOU REPÚBLICA, todo e
qualquer material de comunicação visual (adesivos, displays, material promocional,
sites, etc.) antes de utilizados. Qualquer tipo de divulgação ou propaganda, em qualquer
tipo de mídia, deverá ser aprovado pela SOU REPÚBLICA, ficando a empresa isenta de
quaisquer responsabilidades, sejam comerciais ou financeiras, das contratações
realizadas dessa natureza pelo cliente/usuário;
d. O escritório virtual é pessoal e intransferível;
e. Envio dos produtos: após o reconhecimento do pagamento de uma compra efetuada
através do link pessoal, a SOU REPÚBLICA cuidará de todo o processo de envio da
mercadoria para o endereço de entrega informado pelo cliente final no momento da
compra.
f. Frete de envio: o frete para envio dos produtos será calculado ao final da compra e
cobrados do cliente final junto ao valor dos produtos adquiridos.
g. Devolução e troca: para devolução ou troca de mercadoria os critérios adotados para
aceitação serão obedecidos conforme política de troca e devolução de cada
parceiro/distribuidor, disponíveis para consulta no site da respectiva linha de produto.
5. Capacidade de aceitar Termos de serviço:
Todo usuário da plataforma SOU REPÚBLICA afirma ser totalmente capaz e
competente para aceitar e cumprir os termos, condições, obrigações, afirmações,
representações e garantias estabelecidas neste documento. Caso o usuário não cumpra
com as condições dos Termos de Uso, a SOU REPÚBLICA poderá desabilitar sua
conta a qualquer momento sem autorização ou aviso prévio.
Em caso de violação de segurança, o usuário deve notificar a SOU REPÚBLICA
imediatamente para não ser responsabilizado pelas perdas, devido ao uso não
autorizado.
6. Alterações e atualizações para esta Política de Privacidade:
Esta Política de Privacidade pode ser revista periodicamente, portanto o usuário deve
visitar esta página para ficar ciente de qualquer mudança. Seu uso continuado do site e
serviços SOU REPÚBLICA constitui em sua concordância com esta política de
privacidade e quaisquer alterações.
Data da última modificação:
Esta Política de Privacidade foi modificada pela última vez em 17 de janeiro de 2017.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UTILIZAÇÃO DA
PLATAFORMA SOU REPÚBLICA.
1 – VALORES
1.1 – Pacote de serviços:
Valor R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais).
Pagamento anual com renovação automática, salvo manifestação em contrário.
2- DO OBJETO DO CONTRATO
O presente contrato tem como objeto o acesso e a aquisição do Pacote de Serviços da
Plataforma Multicanais de Vendas Online, e a liberação de login e senha, e será
nominado como cliente/usuário.
O (a) cliente/usuário é um (a) agente independente, um divulgador direto, e este acordo
não tem intenção e não deverá ser entendido sob nenhuma hipótese como vínculo
empregatício, agenciamento, parceria ou associação entre o (a) cliente/usuário e a SOU
REPÚBLICA, assumindo o ora contratante neste ato todos os riscos da sua atividade,
não havendo nenhum tipo de obrigação de horários ou subordinação;
3- PRAZO
O presente se inicia na data de seu aceite e mediante o recebimento do valor estipulado
na cláusula 1.1 do contrato e irá vigorar pelo prazo de 12 meses, podendo ser renovado
automaticamente, por prazo indeterminado, salvo se solicitado a rescisão com 30 dias de
antecedência.
4 - DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1 - As partes se comprometem a zelar pela observância de todos os preceitos morais,
éticos e legais na manutenção do presente contrato.
4.2 - O usuário concorda que a plataforma SOU REPÚBLICA submete-se às leis
brasileiras. Caso não concorde com os termos, o recurso é interromper o uso do serviço.
O uso do serviço SOU REPÚBLICA após qualquer alteração deste Termos de Uso
implicará o consentimento e a aceitação dos termos aditados.
4.3 - Por respeitar a privacidade de seus usuários, a plataforma SOU REPÚBLICA
fornece a Política de Privacidade incorporada e sujeita aos Termos de Serviço.
4.4 – A plataforma SOU REPÚBLICA preserva a integridade e segurança de suas
informações pessoais, mas não pode fazer o mesmo com qualquer informação que o
usuário faça por sua conta e risco.
4.5 - Legislação: O cliente/usuário concorda em cumprir todos os regulamentos, leis e
regras governamentais especificamente quanto a eventuais licenças, pagamentos,
descontos e retenções de tributos relativos a aquisição, recebimento, posse, venda,
distribuição, publicidade e divulgação dos produtos SOU REPÚBLICA;
5 -RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido:
Cancelamento mútuo, por escrito das partes subscreventes deste;
Pela SOU REPÚBLICA por qualquer deturpação, falta de cumprimento dos itens deste
acordo, não cumprimento das regras contidas no Manual de Uso, prática de atos ilícitos,
abusivos, desídia ou qualquer outro ato ou fato que prejudiquem o escopo do presente
contrato, atos fraudulentos ou outras práticas não éticas do(a) cliente/usuário, ocasião

esta em que o cliente/usuário não terá os direitos garantidos neste acordo, bem como ao
recebimento de bônus futuros;
A qualquer momento pelo cliente/usuário, com ou sem justificativa, apenas informando
a SOU REPÚBLICA;
Pelo descumprimento das obrigações estipuladas neste instrumento, após ter sido
notificada pela parte inocente;
A rescisão do presente instrumento não extinguirá os direitos e obrigações, decorrentes
da celebração deste contrato e adquiridos durante sua vigência, que as partes tenham
entre si e para com terceiros.
6 - ÉTICA
O CLIENTE/USUÁRIO se compromete manter sigilo total sobre as funcionalidades da
plataforma SOU REPÚBLICA, salvo para uso das aplicações.
7- DO ACEITE
Do aceite: A aceitação ao presente termo é manifestada, de forma inequívoca, pelo
simples pressionamento do botão “Li o contrato de adesão e concordo” e desta forma
aceito os termos deste contrato e Políticas destes serviços e uma cópia do mesmo
encontra-se disponível no “Escritório Virtual” de cada usuário, bem como o telefone do
Fale Conosco da CONTRATADA para dirimir eventuais dúvidas.
Este contrato passa a ter validade ampla, geral e irrestrita a partir do “aceite”,
pagamento do boleto bancário e recebimento da respectiva nota fiscal.
8 - DA ELEIÇÃO DE FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Campinas, Estado de São Paulo, o qual será, a
qualquer tempo, o único competente para todas as ações e procedimentos cabíveis,
decorrentes deste instrumento, e para o exercício e o cumprimento dos direitos e
obrigações resultantes deste contrato.

