
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TERMO DE USO  
Plataforma de Negócios Construbid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento contém informação confidencial protegida por direitos de autor. Sendo destinatário deste documento              
não deve divulgá-lo e/ou distribuí-lo a terceiros, sem o consentimento da Construbid. Se, por engano, receber este                 
documento, por favor apague o mesmo e destrua todas as suas cópias. 



 

TERMO DE USO DA PLATAFORMA DE NEGÓCIOS CONSTRUBID 

Pelo presente TERMO DE USO DA PLATAFORMA DE NEGÓCIOS CONSTRUBID que entre si fazem, de um lado                 
a empresa contratada RSI PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA sob CNPJ 10.613.298/0001-69 com sede na Rua               
Thereza Maia Pinto, 98, Vila Prel, São Paulo, SP, CEP: 05780-390, Brasil doravante denominada CONSTRUBID,               
e de outro lado o contratante, [NOME OU RAZÃO SOCIAL] , documento [CPF ou CNPJ] ,                
com endereço [LOGRADOURO] , bairro [BAIRRO] , cidade [CIDADE] , estado            
[ESTADO] , CEP: [CEP] , doravante denominado USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS,            
resolvem regular suas relações segundo as cláusulas e condições seguintes: 
 

CLÁUSULA 1 - A CONSTRUBID concede ao USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS o direito de utilizar a                 
PLATAFORMA DE NEGÓCIOS CONSTRUBID para atuar no mercado utilizando-se da tecnologia, da marca, dos              
processos e dos relacionamentos técnicos-comerciais com FORNECEDORES PARCEIROS da CONSTRUBID. 
PARÁGRAFO 1: O direito de propriedade da marca, logotipo e sinais visuais é exclusivo da CONSTRUBID,                
proibida sua utilização em faturas, notas fiscais e impressos fiscais de qualquer tipo ou natureza, salvo com                 
autorização prévia por escrito da CONSTRUBID. 
PARÁGRAFO 2: A CONSTRUBID reserva a si todos os direitos da PLATAFORMA DE NEGÓCIOS CONSTRUBID               
não expressamente concedidos aqui. 
PARÁGRAFO 3: A marca e logotipo poderão ser usufruídos pelo USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS               
em caráter de licença temporária, podendo ser rescindido o presente TERMO DE USO caso a CONSTRUBID se                 
sinta prejudicada em relação ao mau uso de seu nome, fazendo com que os consumidores deixem de                 
reconhecê-la como fonte dos produtos/serviços lícitos e de boa qualidade. 
 
CLÁUSULA 2 - O presente TERMO DE USO inicia-se nesta data e terá prazo de duração de 45 (quarenta e                    
cinco dias), sendo prorrogado automaticamente por tempo indeterminado desde que não haja: 
PARÁGRAFO 1: Solicitação do distrato por uma das partes. 
PARÁGRAFO 2: Descumprimento de normas e procedimento internos da CONSTRUBID ou mau uso da              
PLATAFORMA DE NEGÓCIOS CONSTRUBID. 
PARÁGRAFO 3: Descumprimento de  leis vigentes no Brasil. 
PARÁGRAFO 4: Inatividade do USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS. Entenda-se inatividade: 

a. USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS não acessar a PLATAFORMA DE NEGÓCIOS DA            
CONSTRUBID; 

b. USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS não realizar contato ou interagir com a CONSTRUBID por              
telefone, e-mail, mensagem eletrônica ou presencialmente. 

 
CLÁUSULA 3 - As macro atividades executadas pela CONSTRUBID e pelo USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS               
NEGÓCIOS estão descritas no ITEM I - ATIVIDADES CONSTRUBID E USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS              
NEGÓCIOS deste documento. 
 
CLÁUSULA 4 - O USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS receberá o repasse dos negócios captados e                
fechados por ele conforme ITEM II - A TABELA DE REPASSE AO USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS. 
PARÁGRAFO 1: O pagamento do repasse, deverá ser realizado pela CONSTRUBID ao USUÁRIO EXECUTIVO DE               
NOVOS NEGÓCIOS até o vigésimo dia do mês do repasse realizado pelo fornecedor de acordo com as                 
condições de pagamento acordadas na negociação com o cliente. 
PARÁGRAFO 2: O pagamento dos repasses somente serão realizados na conta bancária (conta corrente) de               
titularidade do USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS. 
PARÁGRAFO 3: A TABELA DE REPASSE AO USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS, poderá ser alterada               
conforme acordo negociado entre CONSTRUBID, FORNECEDOR PARCEIRO e/ou CLIENTE. 
PARÁGRAFO 4: A título de bônus o USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS receberá dez por cento de                 
todos os valores de repasse recebido pelo(s) USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS(s) por ele              
indicado(s). 
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CLÁUSULA 5 - Nenhum repasse será devido ao USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS se a falta de                 
pagamento resultar de insolvência do comprador ou fornecedor parceiro, bem como se o negócio vier a ser                 
por eles desfeito, ou for sustada a entrega da mercadoria ou execução dos serviços por ser duvidosa a                  
liquidação. 
 
CLÁUSULA 6 - O USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS e a CONSTRUBID ficam obrigados a fornecerem                
um ao outro, quando lhe for solicitado, informações detalhadas sobre o andamento dos negócios a seu                
cargo. 
PARÁGRAFO 1: As informações e dados registrados na PLATAFORMA DE NEGÓCIOS CONSTRUBID são todos              
classificados como confidenciais e de direito da CONSTRUBID. 
 
CLÁUSULA 7 - Salvo autorização expressa, não poderá o USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS              
conceder abatimentos, descontos ou dilações, nem agir em desacordo com as instruções da CONSTRUBID. 
 
CLÁUSULA 8 - O USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS e/ou a CONSTRUBID não respondem: 
PARÁGRAFO 1: Como co-responsável, avalista, garantidor ou devedor solidário, pois a confirmação do pedido              
pelo fornecedor parceiro torna a operação de seu exclusivo risco. 
PARÁGRAFO 2: Por erros, falhas e/ou ações de má fé realizados por funcionários, colaboradores, terceiros               
e/ou administradores do fornecedor parceiro. 
 
CLÁUSULA 9 – Não existindo motivo justo para rescisão contratual a parte que resolver por fim ao presente                  
contrato deverá notificar a outra com 15 (quinze) dias de antecedência, exceto quando ocorrer inatividade               
do USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS, sendo seu usuário da PLATAFORMA DE NEGÓCIOS             
CONSTRUBID bloqueado e o contrato encerrado imediatamente sem a obrigação da CONSTRUBID notificar o              
USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS  
PARÁGRAFO 1: Mesmo após a rescisão contratual a CONSTRUBID deverá realizar o pagamento dos repasses               
pendentes de negócios promovidos pelo USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS.  
PARÁGRAFO 2: O USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS tem a obrigação de manter o sigilo quanto ao                 
know-how da tecnologia de produto, de processo ou de gestão, informações confidenciais e segredos de               
indústria, comércio, finanças e negócios a que venha a ter acesso em função da relação comercial com a                  
CONSTRUBID. 
PARÁGRAFO 3: Fica vedado ao USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS realizar atividade concorrente à              
da CONSTRUBID pelo período de 12 (doze) meses após o distrato da relação comercial com a Construbid. 
PARÁGRAFO 4: Existe a possibilidade de transferência ou sucessão desde que a mesma seja aprovada pela                
Construbid. 
 
CLÁUSULA 10 - O presente contrato não gera vínculo empregatício, de qualquer natureza, entre a               
CONSTRUBID e o USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS. 
 
CLÁUSULA 11 - O USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS fica isento do pagamento de taxas de qualquer                 
espécie ou  mensalidades. 
PARÁGRAFO 1: Para realizar as atividades, o USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS deverá ter: 

a. Local de trabalho: De livre escolha, podendo ser realizado no modelo home office; 
b. Equipamentos: i. Aparelho celular com acesso a internet, ferramentas de mensagens instantâneas e             

vídeo chamadas; ii. Computador com acesso a internet; 
c. Infraestrutura: Acesso a internet fixo e móvel. 

 
CLÁUSULA 12 - Atuação territorial 
PARÁGRAFO 1: Não há exclusividade ou a preferência sobre determinado território de atuação. Devendo              
apenas obedecer a área de atuação da CONSTRUBID.  
PARÁGRAFO 2: A carteira de leads do USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS fica sob sua gestão desde                 
que siga a política comercial da CONSTRUBID. 
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CLÁUSULA 13 - A CONSTRUBID é responsável por oferecer ao USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS: 

a. Suporte técnico operacional para suas atividades; 
b. Incorporação de inovações tecnológicas; 
c. Treinamentos ao USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS; 
d. Manuais de procedimento e políticas internas. 

 
CLÁUSULA 14 - Do envolvimento direto do USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS na operação e na                
administração do negócio. 
PARÁGRAFO 1: O USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS terá envolvimento no processo de vendas              
conforme descrito no ITEM I deste documento. Devendo realizar o acompanhamento e registros do              
processo no Sistema de CRM da CONSTRUBID. 
PARÁGRAFO 2: O USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS não administrará as atividades dos             
fornecedores parceiros.  
PARÁGRAFO 3: O USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS é responsável por: 

a. Quando pessoa jurídica: Realizar a total administração da sua empresa. Realizando a gestão             
financeira, contábil, fiscal, recursos humanos e outras áreas que vierem a ser necessárias. 

b. Quando pessoa física: Realizar o pagamento dos impostos e envio de declarações quando             
obrigatórios. 

 
CLÁUSULA 15 - O Termo de Confidencialidade e Resguardo de Livre Iniciativa e a aderência a Lei 13.709 de                   
14/08/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais constam neste documento - itens III e IV                 
respectivamente. 
PARÁGRAFO 1: São vedados quaisquer atos ou contribuições tendentes à descompilação, engenharia            
reversa, modificação das características, ampliação, alteração, mesclagem ou incorporação em quaisquer           
outros programas ou sistemas da PLATAFORMA DE NEGÓCIOS CONSTRUBID ou SERVIÇO. Enfim, toda e              
qualquer forma de reprodução da PLATAFORMA DE NEGÓCIOS CONSTRUBID ou SERVIÇO, total ou parcial,              
permanente, temporária ou provisória, de forma gratuita ou onerosa, sob quaisquer modalidades, formas ou              
títulos é expressamente vedada. 
 
E por estarem assim justos e contratados, CONSTRUBID e o USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS               
firmam o presente instrumento em duas vias, de igual teor e forma, perante as testemunhas que com elas                  
subscrevem abaixo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, elegendo o foro do domicílio do                
CONSTRUBID comercial para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente contrato. 
 
São Paulo,  XX de XXXXXXX de 2.XXX. 
 

         

CONSTRUBID 
Nome: Sheila S. Zeuli 
CPF: 217.548.228-60 

 USUÁRIO EXECUTIVO DE   
NOVOS NEGÓCIOS 
Nome:  
CPF: 

 
 
 
 

TESTEMUNHA 1 
Nome: 
CPF: 

 TESTEMUNHA 2 
Nome: 
CPF: 
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ITEM I. ATIVIDADES CONSTRUBID E USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS: 
Atividades da PLATAFORMA DE NEGÓCIOS CONSTRUBID: 

- Elaboração de RFQ, RFP, RFI e NDA; 
- Homologação de fornecedores; 
- Gestão das visitas técnicas; 
- Orçamentos; 
- Leilão reverso ou Mapa comparativo de preços. 

Atividades do USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS. 
O USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS utilizará a PLATAFORMA DE NEGÓCIOS CONSTRUBID para: 

- Captação de novos negócios; 
- Agendamento das visitas técnicas; 
- Follow-up de vendas; 
- Atividades de suporte no processo de vendas; 
- Relacionamento de pós-vendas. 

 
 
ITEM II.  TABELA DE REPASSE AO USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS: 

i. Projetos 
 

Serviço Comissão  venda (%) 

Projeto arquitetônico, estrutural, legal e auxiliares (Ex.: Elétrico, 
hidráulico, paisagístico, de interiores e outros). 3,00 

 
ii. Obras e Reformas 

 

 

Serviço 

 

Valor (R$) 
 

Comissão  venda (%) 

 Até 50.000,00 2,00 

 > 50.000,00 até 100.000,00 1,80 

Obras e Reformas > 100.000,00 até 500.000,00 1,50 

 > 500.000,00 até 1.000.000,00 1,20 

 > 1.000.000,00 até 5.000.000,00 0,80 

 > 5.000.000,00 0,65 

 
iii. Marcenaria e Móveis Planejados 

 

Serviço Comissão  venda (%) 

Venda de serviços e produtos de marcenaria e móveis planejados. 
3,00 
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ITEM III. DADOS DOS COMPRADORES 
 
Durante a execução das atividades haverá troca de dados dos COMPRADORES entre a CONSTRUBID e               
USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS. 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 
1: A inexatidão ou falta dos dados dos clientes conforme listados acima quando de responsabilidade da                
USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS podem provocar uma sensível queda na performance das             
atividades da CONSTRUBID.  
 
2: A CONSTRUBID aplica em suas atividades e exige do USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS a                
aderência às diretrizes da Lei 13.709 de 14/08/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.  
 
3: Questões relacionadas a confidencialidade de dados são tratados no item IV. TERMO DE              
CONFIDENCIALIDADE E RESGUARDO DE LIVRE INICIATIVA. 
 
 

ITEM IV. TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E RESGUARDO DE LIVRE INICIATIVA 
 

Pelo presente termo de confidencialidade e resguardo de livre iniciativa que entre si fazem, de um lado a                  
empresa RSI PROMOÇÃO DE VENDAS, aqui denominado simplesmente CONSTRUBID, e, de outro lado, o              
USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS. 
 
CONSIDERANDO que desejam colaborar entre si para a elaboração e para a realização do TERMO DE USO que                  
se destina neste documento. 
CONSIDERANDO que para eficaz negociação e consumação deste TERMO DE USO, precisarão trocar             
informações confidenciais, referentes ao seu funcionamento e as estratégias comerciais e operacionais,            
dentre outras. 
CONSIDERANDO que desejam proteger tais informações, para que sejam utilizadas única e exclusivamente             
no âmbito do desenvolvimento deste projeto e para que não sejam divulgadas a terceiros não autorizados 
 
Celebram este Termo de Confidencialidade e Resguardo de Livre Iniciativa, conforme as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes comprometem-se a: 
1. A não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar benefício próprio exclusivo e/ou                 
unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros; 
2. A não apropriar-se para si ou para outrem de material confidencial e/ou sigiloso da               
tecnologia/conhecimento que venha a ser disponível; 
3. A não repassar o conhecimento das informações confidenciais, responsabilizando-se por todas as pessoas              
que vierem a ter acesso às informações, por seu intermédio, e obrigando-se, assim, a ressarcir a ocorrência                 
de qualquer dano e / ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo das informações fornecidas. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Compromete-se o USUÁRIO EXECUTIVO DE NOVOS NEGÓCIOS, durante a vigência do             
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e nos 12 (doze) meses seguintes ao término deste, por qualquer                
motivo, a não oferecer, de forma direta ou indireta, emprego e/ou empregar e/ou contratar como prestador                
de serviços qualquer funcionário, ex-funcionário, terceiro, consultor ou fornecedor, como substituição aos            
serviços prestados pela CONSTRUBID. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: Pelo não cumprimento do presente Termo de Confidencialidade e Resguardo de Livre              
Iniciativa, fica o abaixo assinado ciente de todas as sanções judiciais que poderão advir. 
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