
 
 

Termo de Intermediação de Venda de Mercadorias  

  

Este Termo de Intermediação de Venda de Mercadorias (“Termo”) regula a intermediação da venda das mercadorias descritas 

neste Termo para fins dos serviços de intermediação oferecidos por @Cansei_Vendi no sítio eletrônico www.canseivendi.com.br 

(“Site”). Por meio deste Termo, o vendedor concorda e aceita integralmente os Termos de Uso e a Política de Privacidade 

disponíveis no Site.  

@Cansei_Vendi, por meio de sua representante legal Leilane Sabatini, portadora do CPF. nº 365784328-09, declara que recebeu 

nesta data as mercadorias abaixo descritas, do(a) vendedor(a) _________________________________________, 

(“Vendedor”), portador(a) do CPF nº ____________________________, RG: _________________________, data de 

nascimento: ___/____/______, nome da mãe: _______________________________________________. Dados bancários para 

pagamento, Banco: ____________________Agencia _________Conta: _________________________ residente a Rua 

________________________________________________________________, nº______, complemento_______________ 

CEP ________-____, telefone (____) ________-________, e-mail: _____________________________________ para 

avaliação, precificação e fotos a serem disponibilizadas em anúncio da venda das mercadorias no Site para seus usuários, 

efetivando assim a intermediação da venda de referidas mercadorias:  

Descrição das Mercadorias  
Código do 

Produto   

SKU 

@cansei_vendi  

Preço Sugerido 

de venda  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

A @Cansei_Vendi fará jus a uma comissão equivalente a 45% (quarenta e cinco porcento) do preço à vista da mercadoria com 

valor de venda até R$ 1.500,00 e comissão de 35% para peças com valor de venda superior a R$ 1.500,00 cuja venda seja 

intermediada pelo Site (“Comissão”). 

O Vendedor opta por transferir a posse das mercadorias em modalidade consignação para o @Cansei_Vendi nesta data até a 

venda das mercadorias, caso em que @Cansei_Vendi se responsabiliza pela guarda e preservação das mercadorias nas 

mesmas condições da data de sua avaliação por @Cansei_Vendi, conforme registradas em fotos, durante o referido período. 

Caso ocorra qualquer perda ou deterioração de referidas mercadorias que impossibilitem sua venda, será devido pela 
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@Cansei_Vendi a(o) vendedor(a) somente o Preço Sugerido de Venda, conforme definido no quadro acima, de forma que não 

caberá a(o) vendedor(a) qualquer tipo de indenização adicional.   

As partes concordam que os produtos deverão ficar anunciados no Site pelo período mínimo de 90 (noventa) dias, contados a 

partir da data de assinatura deste Termo. Caso o Vendedor desista da venda das mercadorias antes do encerramento do referido 

período mínimo, o Vendedor deverá pagar a @Cansei_Vendi uma taxa de retirada antecipada de R$100,00 (cem reais) por 

mercadoria anunciada. Após referido período mínimo, o Vendedor poderá desistir da venda, sem o pagamento de qualquer taxa. 

Em ambos os casos, o(a) Vendedor(a) deverá arcar com as despesas referentes ao custo do frete de devolução das mercadorias 

não vendidas. Caso o Vendedor peça a devolução das peças, o mesmo tem um prazo de 10 dias para retirar as peças, caso 

não seja feita a retirada as peças retornarão ao estoque e se for solicitada uma outra retirada posterior essa terá um custo de R$ 

65 (sessenta e cinco reais) para disponibilização da nova retirada. 

O Vendedor é o único proprietário do objeto e, portanto, responsável pelo envio deste. A @Cansei_Vendi poderá, no entanto, 

realizar a postagem por conta e ordem do Vendedor para facilitar o processo de envio do objeto. Nesta situação, o Vendedor 

permanecerá como único proprietário e responsável pelo objeto postado com a Declaração de Conteúdo por não se tratar de 

uma venda sujeita à emissão de nota fiscal. 

A @Cansei_Vendi não arcará com as despesas referentes ao frete da mercadoria vendida, cabendo referida despesa ao usuário 

comprador. O(A) Vendedor(a) declara-se ciente de que a ausência do pagamento do frete pelo usuário comprador poderá 

cancelar uma venda, não sendo devido pela @Cansei_Vendi qualquer tipo de indenização a(o) Vendedor(a) em referida hipótese.  

Em caso de venda de qualquer das mercadorias do(a) Vendedor(a), a @Cansei_Vendi disponibilizará o saldo na área da 

vendedora em 30 dias a contar da data da venda da mercadoria, descontada a Comissão. A vendedora poderá então a partir da 

data de disponibilização transferir para a sua conta bancária de preferência, a efetivação da operação se dá em até 5 dias úteis 

após a solicitação da transferência na área de vendedora. 

O vendedor concorda que, caso as peças estejam sujas ou com mal cheiro, as mesmas serão encaminhadas para uma lavanderia 

especializada à escolha da @Cansei_Vendi a um custo de R$ 160 por peça a ser pago antes do produto ser anunciado.  

O prazo para as peças serem anunciadas no site é de 20 a 25 dias a contar da data de entrega das peças. 

O vendedor autoriza a @Cansei_Vendi à alocar um desconto de 20% progressivamente a cada 6 meses caso a peça fique no 

site sem vender. 

A @Cansei_Vendi informa ainda que as peças consignadas poderão ser usadas em campanhas publicitárias e de marketing 

para divulgação do produto e da empresa. 

O Vendedor garante ser o proprietário único dos itens, de forma integral e exclusiva, e se responsabiliza pela autenticidade e 

procedência das mercadorias descritas neste Termo, estando ciente que em caso de não autenticidade a venda será cancelada 

e as autoridades locais do país serão comunicadas formalmente sobre o caso. Caso a peça consignada seja não autêntica o 

Vendedor deverá arcar com o valor de R$ 250,00 (por peça) referente ao serviço de avaliação dos produtos e a 

@cansei_vendi terá direito ao resarcimento do frete de envio se assim for o caso. Para as peças não aprovas o Vendedor(a)  

tem um prazo de 30 dias da assinatura deste termo para realizar a retirada das peças, após essa data as peças serão 

consideradas abandonadas e o @cansei_vendi está autorizado a encaminhar os produtos para doação. O dano ou prejuízo 

causado à @Cansei_Vendi pela disponibilização de produtos roubados, furtados, falsificados ou de qualquer forma obtidos de 

maneira ilegal será ressarcido pelo(a) Vendedor(a) à @Cansei_Vendi. 

As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do 

presente Termo, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.  

  

São Paulo, _______de _________________de _______. 

 

  

Assinaturas:   

  

  

  

 

____________________                                        ___________________  

@cansei_vendi                                                        Vendedor(a) 


