
  TERMOS E CONDIÇÕES  

1. Este Instrumento estipula os termos e condições legais que regem o uso do site, do apli-
cativo da CROWD COFFEE e de cada plataforma de Product Sharing destinada aos consu-
midores, revendedores, consultores e empreendedores Crowd Coffee (Crowders), bem 
como para aquisição e distribuição de quaisquer produtos da CROWD COFFEE. 

2. Os consumidores, revendedores, consultores e empreendedores, ao utilizarem o site, 
aplicativo e/ou as plataformas com todas as suas informações, ou adquirirem e/ou distri-
buírem quaisquer produtos da CROWD COFFEE, confirmam sua concordância incondicional 
aos termos deste instrumento, sujeitando-os ao cumprimento das condições abaixo esta-
belecidas. 

Das Alterações dos Termos e Condições  

3. A CROWD COFFEE se reserva o direito de alterar, a qualquer momento, e sem aviso pré-
vio, os Termos e Condições deste Instrumento, assim como as informações e os recursos 
incluídos em seu site, em suas plataformas, em seu plano de negocio e nas apresentações 
oficiais. A versão mais atual dos termos e condições gerais estabelecidas neste instrumen-
to estará disponível no site e no aplicativo, substituindo, sempre, todas as versões ante-
riores. 

Do Acesso  

4. Os consumidores, revendedores, consultores e empreendedores são exclusivamente res-
ponsáveis por seu hardware e software, inclusive com relação à proteção contra vírus de 
computador que esteja utilizando e demais problemas relacionados ao seu mau funcio-
namento quando relacionado ao uso do site, aplicativo e plataformas da CROWD COFFEE. 

Da Area de Atuação  

5. Os produtos CROWD COFFEE só poderão ser oferecidos/vendidos e/ou distribuídos nas 
regiões previamente estabelecidas e indicadas no seu site e no seu aplicativo, através do 
gerenciamento automatico da plataforma on-line da CROWD COFFEE, regulamentada 
sempre pela ultima versão do plano de negocio. 

Do Plano de Negocio  

6. Todas as atividades de compra, venda, promoção e distribuição gerenciadas através da 
plataforma on-line CROWD COFFEE, site ou aplicativo, e efetivadas pelos Crowders, se-
jam eles consumidores, revendedores, consultores e empreendedores regularmente ins-
critos no sistema Product Sharing (Clube Crowd Coffee), são regulamentadas por um sis-
tema de comissões e bônus que determinam o plano de negocio CROWD COFFEE. 

7. O Plano de Negocio pode ser sujeito a alterações ou mudanças de mercado e consequen-
temente das estratégias comerciais adotadas pela empresa, portanto a CROWD COFFEE se 
reserva o direito de alterar, a qualquer momento, com aviso prévio, o sistema de geren-
ciamento de comissões, bônus e promoções que irão determinar assim as ultimas regras 
em vigor, substituindo todas as versões anteriores. 

Do Consumidor  

8. O CONSUMIDOR com inscrição no CLUBE START CROWD COFFEE pode se enquadrar em 
uma das seguintes categorias: 

a)  CONSUMIDOR DOMÉSTICO: é pessoa física, maior de 18 anos, ou pessoa jurídica, que paga-
rá, no primeiro pedido, o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) referente a 01 (uma) ma-



quina em venda, incluindo a taxa de inscrição ao CLUB START CROWD COFFEE e 01 (um) 
box (CROWDER KIT) com 120 (cento e vinte) cápsulas de café, com 04 (quatro) aromas dis-
tintos, dentre aqueles disponibilizados pela CROWD COFFEE. Eventuais descontos obtidos 
na propria carteira de recompra poderão ser resgatados pelo CONSUMIDOR DOMESTICO 
através da loja de produtos CROWD COFFEE. 

b)  CONSUMIDOR CONVENIADO: é pessoa física, maior de 18 anos, ou pessoa jurídica, que pa-
gará, no primeiro pedido, o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) referente 
a 01 (uma) maquina em venda, incluindo a taxa de inscrição ao CLUB START CROWD COF-
FEE e 01 (um) box (CROWDER KIT) com 120 (cento e vinte) cápsulas de café, com 04 (qua-
tro) aromas distintos, dentre aqueles disponibilizados pela CROWD COFFEE. 

➢ A qualquer momento, o CONSUMIDOR DOMÉSTICO poderá se tornar um CONSULTOR VIP, des-
de que se enquadre nos requisitos exigidos para essa modalidade. 

Do Revendedor                                                                                                               

O REVENDEDOR é pessoa jurídica com inscrição no CLUBE BUSINESS CROWD COFFEE e poderá esco-
lher, no primeiro pedido, uma das 04 (quatro) formas de pagamento a seguir:  

a)  BUSINESS1: R$ 600,00 (seiscentos reais), recebendo 01 (uma) máquina de café em comoda-
to e 02 (dois) boxes (CROWDER KIT) com 120 (cento e vinte) cápsulas de café, de 04 (qua-
tro) aromas distintos, dentre aqueles disponibilizados pela CROWD COFFEE e 01 (hum) 
WORK KIT. A recompra mínima é de 02 (dois) boxes com 30 cápsulas do aroma desejado, 
dentre aqueles disponibilizados pela CROWD COFFEE.  

b)  BUSINESS2: R$ 800,00 (oitocentos reais), recebendo 02 (duas) máquinas de café em como-
dato e 03 (três) boxes (CROWDER KIT) com 120 (cento e vinte) cápsulas de café, com 04 
(quatro) aromas distintos, dentre aqueles disponibilizados pela CROWD COFFEE e 01 (hum) 
WORK KIT. A recompra mínima é de 03 (três) boxes com 30 cápsulas do aroma desejado, 
dentre aqueles disponibilizados pela CROWD COFFEE.  

c)  BUSINESS3: R$ 1.000,00 (mil reais), recebendo 03 (três) máquinas de café em comodato e 
04 (quatro) boxes (CROWDER KIT) com 120 (cento e vinte) cápsulas de café, com 04 (qua-
tro) aromas distintos, dentre aqueles disponibilizados pela CROWD COFFEE e 01 (hum) 
WORK KIT. A recompra mínima é de 04 (quatro) boxes com 30 cápsulas do aroma desejado, 
dentre aqueles disponibilizados pela CROWD COFFEE.  

d)  BUSINESS4: R$ 3.000,00 (três mil reais), recebendo 01 (uma) máquina profissional de café 
em comodato mais 2 (duas) maquinas de café em comodato e 10 (dez) boxes (CROWDER 
KIT) com 120 (cento e vinte) cápsulas de café, com 04 (quatro) aromas distintos, dentre 
aqueles disponibilizados pela CROWD COFFEE e 01 (hum) WORK KIT. A recompra mínima é 
de 10 (dez) boxes com 30 cápsulas do aroma desejado, dentre aqueles disponibilizados 
pela CROWD COFFEE. 

➢ Para manter as maquinas de café em comodato é requerido um consumo mínimo anual de 
360 (trezentos e sessenta) cápsulas por maquina (a exclusão da maquina profissional que 
contempla um consumo mínimo de acordo com um contrato de comodato especifico). 
Na ausência desse consumo mínimo, a CROWD COFFEE poderá aplicar a suspensão do 
comodato e solicitar a devolução das máquinas.  

Do Consultor  

10. O CONSULTOR com inscrição no CLUBE VIP CROWD COFFEE pode se enquadrar em uma das 
seguintes categorias: 

a) O CONSULTOR VIP é pessoa jurídica que conduzirá seu negócio de forma autônoma, sem 
subordinação, sendo responsável por suas despesas, pagamento de todos os impostos e 



obrigações sociais. O CONSULTOR VIP pagará, no upgrade de Consumidor Domestico, o va-

lor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) referente à taxa inicial de inscrição anual

 

1

ao CLUB VIP CROWD COFFEE, mais 01 (hum) WORK KIT, 01 (uma) maquina em venda e 1 
(hum) cupom para a inscrição no Grêmio de benefícios “Coffee Going”. O CONSULTOR VIP, 
para manter-se ativo e receber os ganhos de sua prestação de serviços, deverá adquirir 01 
(hum) box com 30 (trinta) cápsulas de café por mês, do aroma desejado, dentre aqueles 
disponibilizados pela CROWD COFFEE, a título de manutenção mensal. A recompra mínima 
permitida é de 02 (dois) boxes. 

b) O CONSULTOR VIP “SPECIAL” é pessoa jurídica que conduzirá seu negócio de forma autô-
noma, sem subordinação, sendo responsável por suas despesas, pagamento de todos os 
impostos e obrigações sociais. O CONSULTOR VIP “SPECIAL” pagará na inscrição o valor de 

R$ 1.950,00 (mil e novecentos e cinquenta reais) referente à taxa de inscrição vitalícia

 

ao 

CLUB VIP CROWD COFFEE, mais 01 (hum) WORK KIT de trabalho, 02 (duas) maquinas em 
venda, 01 (hum) box (CROWDER KIT) com 120 (cento e vinte) cápsulas de café, com 04 
(quatro) aromas distintos dentre aqueles disponibilizados pela CROWD COFFEE, mais 1 cu-
pom para a inscrição no Grêmio de benefícios “Coffee Going”. O CONSULTOR VIP “SPECI-
AL”, para manter-se ativo e receber os ganhos de sua prestação de serviços, deverá adqui-
rir 01 (hum) box com 30 (trinta) cápsulas de café por mês, do aroma desejado, dentre 
aqueles disponibilizados pela CROWD COFFEE, a título de manutenção mensal. A recompra 
mínima permitida é de 02 (dois) boxes. 

➢ A qualquer momento, os CONSULTORES VIP e VIP “SPECIAL” poderão se tornar um CONSUL-
TOR GOLD, através de um upgrade, desde que se enquadre nos requisitos exigidos para esta 
modalidade. 

➢ Após 2 anos de inatividade como CONSULTOR VIP, a CROWD COFFEE poderá aplicar um 
downgrade de plano para Consumidor, perdendo assim todos os benefícios acumulados. 

c) O CONSULTOR GOLD é pessoa jurídica que conduzirá seu negócio de forma autônoma, sem 
subordinação, sendo responsável por suas despesas, pagamento de todos os impostos e 
obrigações sociais. Pagará, no upgrade, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) referente 

à taxa inicial de inscrição anual

 

ao CLUBE VIP CROWD COFFEE, incluindo 01 (hum) WORK 2

KIT, 06 (seis) boxes (CROWDER KIT) com 120 (cento e vinte) cápsulas de café, com 04 (qua-
tro) aromas distintos, dentre aqueles disponibilizadas pela CROWD COFFEE, 05 (cinco) má-
quinas de café em venda. O CONSULTOR GOLD, para manter-se ativo e receber os ganhos de 



sua prestação de serviços, deverá adquirir 02 (dois) box com 30 (trinta) cápsulas de café 
por mês, do aroma desejado, dentre aqueles disponibilizadas pela CROWD COFFEE, a título 
de manutenção mensal. A recompra mínima permitida é de 02 (dois) boxes. 

➢ A qualquer momento, o CONSULTOR GOLD poderá se tornar um EMPREENDEDOR, através de 
um upgrade, desde que se enquadre nos requisitos exigidos para esta modalidade. 

_________________ 
1. A anuidade do Consultor Vip deverá ser renovada pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a partir do segundo ano de negócio, 

contado a partir da data do cadastro. 
2. A anuidade do Consultor Gold deverá ser renovada pelo valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a partir do segundo ano de negó-

cio, contado a partir da data do cadastro. 

Do Empreendedor  

11. O EMPREENDEDOR deverá ser obrigatoriamente uma pessoa jurídica, com inscrição no 
CLUBE MASTER CROWD COFFEE, podendo se enquadrar em uma das seguintes categorias: 

a) CONCESSIONÁRIO ESCRITÓRIO C35 é pessoa jurídica que conduzirá seu negócio de forma 
autônoma, sem subordinação, sendo responsável por suas despesas, pagamento de todos 
os impostos e obrigações sociais. Pagará, no primeiro pedido, o valor de R$ 10.950,00 (dez 
mil e novecentos e cinquenta reais) referente à taxa de inscrição vitalícia ao CLUBE MAS-
TER CROWD COFFEE, incluindo 01 (hum) WORK KIT completo com balcão, 13 (treze) boxes 
(CROWDER KIT) com 120 (cento e vinte) cápsulas de café, com 04 (quatro) aromas distin-
tos, dentre aqueles disponibilizadas pela CROWD COFFEE e 13 (treze) máquinas em venda. 
O CONCESSIONÁRIO ESCRITÓRIO C35 receberá uma licença exclusiva de representação de 
produtos CROWD COFFEE, THE COFFY WAY e VITHA. A recompra mínima permitida é de 05 
(cinco) boxes. No upgrade de Consultor Gold pagará o valor de R$ 5.600 (cinco mil e seis-
centos reais) recebendo os produtos a diferença.No upgrade de Consultor Gold pagará o 
valor de R$ 5.600 (cinco mil e seiscentos reais) recebendo os produtos a diferença. 

➢ A qualquer momento, o CONCESSIONÁRIO ESCRITÓRIO C35 poderá se tornar um CONCESSI-
ONÁRIO LOJA C35, ou CONCESSIONÁRIO CAFETERIA C35 ou um DISTRIBUIDOR ESTADUAL 
C35, através de um upgrade, desde que se enquadre nos requisitos exigidos para esta mo-
dalidade.  

b) Os CONCESSIONÁRIOS C35, LOJA E CAFETERIA são pessoas jurídicas que conduzirão seus 
negócios de forma autônoma, sem subordinação, sendo responsáveis por suas despesas, 
pagamento de todos os impostos e obrigações sociais, os quais receberão uma licença ex-
clusiva de representação de produtos CROWD COFFEE, THE COFFY WAY e VITHA, por meio 
da assinatura de um contrato de exclusividade territorial. Os CONCESSIONÁRIOS, para 
manterem-se ativos e receberem os ganhos de suas prestações de serviços, deverão adqui-
rir boxes de capsulas de acordo com as diretrizes do contrato de concessionário. 

c) DISTRIBUIDOR ESTADUAL C35 é a pessoa jurídica que conduzirá seu negócio de forma autô-
noma, sem subordinação, sendo responsável por suas despesas, pagamento de todos os 
impostos e obrigações sociais, a qual gerenciará a logística a distribuição e a representa-
ção  dos produtos CROWD COFFEE e THE COFFY WAY, por meio da assinatura de um contra-
to de exclusividade por cada Estado ou fração. 

Da Atualização dos Dados e Informações  

12. Os consumidores, revendedores, consultores e empreendedores comprometem-se a man-
ter, no site e no aplicativo, seus dados e informações sempre atualizados e coerentes 
com as regras deste instrumento. 

Da Entrega  



13. Todos os pedidos de compras confirmados pela CROWD COFFEE serão entregues no ende-
reço de entrega informado no momento de sua realização e, em caso de pessoa jurídica, 
correspondentes ao CNPJ cadastrado. 

14. Após a confirmação do pedido, através do Back-Office, o prazo máximo para entrega será 
de até 30 (trinta) dias úteis, variando de acordo com o endereço informado para entrega 
e disponibilidade do produto solicitado. 

15. Os pedidos realizados no site serão entregues através do parceiro logístico escolhido, que 
por sua vez pode subcontratar outros parceiros dependendo da região. Uma vez que os 
pedidos serão entregues ao parceiro logístico escolhido, a empresa ficará isente de res-
ponsabilidades por atrasos de entrega e por qualquer informação deforme ou errada pre-
sente nos dados de rastreio repassados pelos parceiros logísticos.    

16. O acompanhamento do pedido poderá ser realizado através do Back-Office com o código 
de rastreio informado, de acordo com as instruções nele presentes. 

17. A empresa tem até 2 dias úteis para embalar e entregar o pedido ao parceiro logístico 
escolhido. Dentro deste prazo será verificado diretamente com o cliente que todos os da-
dos informados sejam corretos. Em caso de deformidades ou informações erradas a em-
presa se reserva o direito de suspender o envio do pedido até que todos os dados no si-
stema sejam corrigidos de acordo com este instrumento.  

Do Código de Ética  

18. Os consumidores, revendedores, consultores e empreendedores submetem-se ao Código 
de Ética do CLUB CROWD COFFEE, com o intuito de desenvolver um trabalho que preza o 
bom senso, a coerência, os bons costumes e o profissionalismo, devendo seguir as regras 
abaixo discriminadas: 

a)
Manter-se informado através do site oficial, das conferencias on-line e dos treinamentos

 
da CROWD COFFEE sobre seus produtos, serviços e diretrizes;  

b)
Cumprir a legislação local no que tange ao desenvolvimento de seu negócio;

 

c)
Abster-se de fornecer informações falsas, que levem a CROWD COFFEE a erro ou prejudi-

quem a sua imagem;
 

d)
Abster-se de realizar novos cadastros com informações falsas ou enganosas, ou oferecer 

benefícios que não estejam no plano de negocio da CROWD COFFEE;
 

e)
Abster-se de conceder entrevistas aos meios de comunicação sobre o negócio CROWD COF-

FEE, devendo comunicar, quando houver uma solicitação nesse sentido, ao departamento 

de comunicação da CROWD COFFEE, para que este designe uma pessoa autorizada para tal 

fim;
 

f)
Abster-se de realizar propagandas em rádios, jornais, revistas e canais de televisão com a 

marca CROWD COFFEE, salvo se houver autorização formal da CROWD COFFEE;
 

g)
Utilizar somente os materiais de divulgação e de apresentação oficiais, devidamente auto-

rizados pela CROWD COFFEE;
 

h)
Manter em seus sites, blogs, vídeos, redes sociais, bem como outras formas de comunica-



ção pela internet, informações atualizadas e dentro dos padrões da CROWD COFFEE, re-

movendo ou editando o conteúdo inadequado ou desatualizado;
 

i)
Abster-se de aceitar inscrições de pessoas que já estão representadas junto à CROWD 

COFFEE;
 

j)
Abster-se de deixar visível qualquer banner, pôster e outros materiais da CROWD COFFEE, 

no caso de manter um escritório particular para desenvolver o negócio CROWD COFFEE, 

sem a devida autorização da empresa;
 

k)
Participar em feiras e outros eventos somente com autorização expressa e específica da 

CROWD COFFEE;
 

l)
Abster-se de usar a pressão como método de vendas, devendo-se conduzir de maneira cor-

dial, agradável e respeitosa, prestando informações verdadeiras e completas;
 

m)
Abster-se de utilizar os endereços da sede da CROWD COFFEE no Brasil ou no exterior, nem 

dos escritórios de apoio como sendo seus;
 

n)
Abster-se de confeccionar cartões de visita ou outros produtos com o nome e a marca 

CROWD COFFEE, podendo exclusivamente adquiri-los através do e-commerce ou com os 

orientadores e coordenadores autorizados pela CROWD COFFEE;
 

o)
Abster-se de utilizar domínios na internet que possam ser confundidos com o da própria 

CROWD COFFEE, devendo, imediatamente, transferir o respectivo domínio sem custos para 

a CROWD COFFEE;
 

p)
Abster-se de contrair despesas ou firmar contratos em nome da CROWD COFFEE, salvo se 

houver autorização expressa desta;
 

q)
As máquinas de café Crowd Coffee cedidas pela empresa Aryand Participações no regime 

de comodato, conforme previsão contratual, não podendo, portanto, ser objeto de venda, 

aluguel ou de outro contrato de comodato, senão por autorização expressa da Aryand Par-

ticipações;
 

r)
É vedado ao consumidores, revendedores, consultores e empreendedores realizar manu-

tenção das máquinas cedidas pela Crowd Coffee em estabelecimento diverso do indicado 

pela empresa;
 

s)
É proibida a venda de cápsulas em moldes diferentes das diretrizes passadas pela empre-

sa;
 

t)
Fica vedada a concorrência desleal entre os membros da CROWD COFFEE (Crowders), se-

guindo os padrões de comércio e valores determinados pela empresa, sendo vinculante a 



irrestrita obediência aos Termos de Uso.
 

19. A infração aos termos estabelecidos neste Código de Ética estará passível de sanções cor-
respondentes até ao 20% do valor da propria conta, que podem ser, mas não limitado a 
estas, uma simples advertência, suspensão de pagamento de comissões, bônus e entrega 
de prêmios e/ou cancelamento do contrato de filiado, dependendo da gravidade da in-
fração, além de ser passível de cancelamento automático da conta.  

20. A CROWD COFFEE se reserva o direito de reter qualquer tipo de pagamento e prêmio, não 
reconhecer qualquer qualificação, até que sejam: pagos integralmente todos os débitos; 
corrigidos ajustes de ganhos lançados incorretamente; debitados ganhos obtidos com pa-
gamentos que foram estornados por cartão de crédito; corrigidas pelos Crowders todas as 
informações incoerentes e erradas dentro e fora do sistema; devolvidos todos os produtos 
da marca Crowd Coffee indevidos ou consignados temporariamente; apurados os valores 
recebidos através de outros tipos de bonificações; dentre outros, existentes com a 
CROWD COFFEE. 

 Dos Direitos de Propriedade Imaterial  

21. Todo o conteúdo do site e do aplicativo da CROWD COFFEE é de propriedade desta, ou a 
ela licenciado, e está protegido de uso não autorizado, cópia e disseminação por direito 
autoral, marca comercial, publicidade e demais leis, assim como por tratados internacio-
nais. 

22. Salvo expressa autorização da CROWD COFFEE, é proibido capturar, reproduzir, realizar, 
transferir, vender, licenciar, modificar, criar trabalhos derivados ou baseados, republicar, 
fazer engenharia reversa, fazer upload, editar, postar, transmitir, exibir publicidade, es-
truturar, conectar, distribuir ou explorar, no todo ou em parte, qualquer material de pro-
priedade da CROWD COFFEE, ou a ela licenciado. A CROWD COFFEE poderá acrescentar, 
alterar, retirar ou suspender qualquer material, a qualquer momento, sem aviso e sem 
responsabilidade. 

Aviso Legal  

23. A CROWD COFFEE não se responsabiliza por quaisquer tipos de danos causados pelos con-
sumidores, consultores e empreendedores, sejam por meio de atos ilícitos, contratos, 
responsabilidades, bem como quaisquer prejuízos decorrentes da relação com o site ou o 
aplicativo, ou erros e omissões resultantes de sua operação técnica, causados no todo ou 
em parte, por negligência, atos desta natureza, falha em telecomunicações, roubo, des-
truição, ou acesso não autorizado. 

24. A CROWD COFFEE não faz declaração ou garantia de qualquer natureza relacionada com a 
plenitude, precisão, atualidade ou adequação de quaisquer informações, fatos, pontos de 
vista, opiniões, declarações ou recomendações contidas no site e no aplicativo. Referên-
cia a qualquer produto, processo, publicação ou serviço de qualquer terceiro por nome 
comercial, nome de domínio, marca comercial, marca de serviço, logo, fabricante ou de 
outra forma, não constitui ou implica seu endosso ou recomendação pela CROWD COF-
FEE. A Internet pode estar sujeita a violações de segurança. 

25. A CROWD COFFEE não se responsabiliza por prejuízos decorrentes de qualquer computa-
dor de usuário, referente às referidas violações de segurança, ou de quaisquer vírus, 
bugs, adulteração, intervenção não autorizada, fraude, erro, omissão, interrupção, eli-
minação, atraso na operação ou transmissão, falha da linha do computador ou qualquer 
outro defeito técnico ou outro. O site e o aplicativo poderão ficar temporariamente in-
disponíveis devido à manutenção ou defeito do equipamento de informática. 



Indenização  

26. Os consumidores, revendedores, consultores e empreendedores concordam em arcar com 
toda e qualquer despesa proveniente de eventual lesão ou violação de direitos de ou-
trem, estando a CROWD COFFEE isenta do pagamento de quaisquer valores delas advindo. 

Das Restrições e Alterações  

27. Qualquer violação deste instrumento poderá resultar em restrições de acesso ao site ou 
ao aplicativo. 

28. Nenhuma renúncia de qualquer termo estabelecido neste Instrumento terá efeito, salvo 
se autorizada por escrito por um representante legal da CROWD COFFEE, que se reserva o 
direito de alterar o site, o aplicativo e as plataformas sem prévio aviso. 

Da Legislação  

29. As leis dos Brasil se aplicam a este instrumento, ficando eleito o foro da Comarca de Na-
tal/ RN para dirimir quaisquer dúvidas atinentes aos seus termos e condições. 

Do Contato  

30. Quaisquer perguntas, comentários ou informações sobre os termos de uso e condições 
gerais, o site, o aplicativo e as plataformas, deverão ser solicitados pelo telefone (84) 
3206 1658 ou pelo e-mail secretaria@casadoslideres.com.br. 

Das Disposições Finais  

31. Os Crowders que participam dos Clubes Vip e Master receberão no proprio Back Office 
uma carteira virtual para receber as próprias comissões e bônus relativos aos ganhos pro-
venientes das atividades de venda conforme ao plano de negocio Crowd Coffee em vigor, 
que poderão ser recebidas ao solicitar um saque financeiro.   

32. O valor mínimo para realização do saque é de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), 
com uma taxa administrativa no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), por saque. Em 
caso de inadimplência ou débitos com a empresa, ou em qualquer caso referido ao item 
20 desse instrumento, os mesmos serão deduzidos, integralmente ou parcialmente do va-
lor solicitado.     

33. Para fins de efetivação do saque, é necessário emitir Nota Fiscal em favor da Aryand Par-
ticipações e Comercio LTDA, Avenida Amintas Barros, 2596, Lagoa Nova, Natal (RN) -  CEP 
59062-350, CNPJ 24.062.686/0001-03, com subsequente upload no sistema. 

34. A empresa tem até 2 dias úteis a partir do dia seguinte da solicitação com upload para 
efetuar o pagamento.  

35. Seguem os CNAE's a serem utilizados pela empresa representada ou MEI segundo cada en-
quadramento de atividade:  

a)
7319-0/02 - Promoção de Vendas e a publicidade no local de vendas. 

b)
7319-0/03 - Marketing direto. Inclui publicidade por mala direta, telefone e visitas de 

representantes.
 

c)
4617-6/00 - Representantes Comerciais.

 

d)
10.09 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.
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