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CABIAUTO 

ANEXO PAGAMENTO 

O presente ANEXO PAGAMENTO faz parte integrante do TERMO E 
CONDIÇÕES DE USO DO SERVIÇO DE MARKETPLACE PARA LOJISTAS 

ANTES DE SE ASSOCIAR AO SITE COMO SELLER LEIA CUIDADOSAMENTE ESTE 
ANEXO PAGAMENTO E O TERMO E CONDIÇÕES DE USO DO SERVIÇO DE 
MARKETPLACE PARA LOJISTAS 

Ao efetuar o registro o CONTRATANTE ESTARÁ DECLARANDO TER LIDO E 
ACEITO INTEGRALMENTE, SEM QUALQUER RESERVA, ESTE ANEXO e o Termo 
e Condições de Uso do Serviço de Marketplace para Lojistas, aplicáveis 
ao uso dos serviços oferecidos  pela CABIAUTO ATIVIDADES DE INTERNET 
LTDA.,  inscrita no CNPJ sob n.º 37.795.410/0001-86 (em processo de 
alteração na JUCESP), doravante denominado CABIAUTO. 

1. O recebimento do cliente que adquire os produtos e serviços do 
SELLER pela plataforma CABIAUTO se dá, na sua integralidade, pela 
CABIAUTO, mediante a operadora de pagamento escolhida. 

 

2. Pela natureza das atividades da CABIAUTO, sua remuneração será 
efetuada mediante o pagamento de comissão pelo SELLER. 

Parágrafo primeiro: O valor da comissão a ser paga pelo SELLER é 
fixa no importe 20% sobre o valor da venda de produtos e serviços.  

 

3. A CABIAUTO retém o valor correspondente à sua comissão, nos 
termos definidos neste Anexo Pagamento. 

 

4. Por força da legislação tributária vigente, o SELLER é o responsável 
pela retenção e recolhimento do Imposto de Renda Retido na 
Fonte. Diante de tal previsão legal, o valor de repasse deverá estar 
acrescido do valor correspondente à retenção, ficando o SELLER 
responsável pelo recolhimento e pelas informações no documento 
DIRF. 
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5. As regras de repasse são aceitas pelo SELLER e os vencimentos 
serão no dia 1 (um) e 15 (quinze), conforme o disposto: 

a) Para os serviços concluídos na primeira quinzena do mês em curso, 
o vencimento ocorrerá no dia 1 (um) do mês subsequente; 

b) Para os serviços concluídos na segunda quinzena do mês em curso, 
o vencimento ocorrerá no dia 15 (quinze) do mês subsequente. 

6. O prazo de pagamento será devidamente cumprido pela 
CABIAUTO, mediante a implementação das seguintes condições 
pelo SELLER: 

a) Estar devidamente cadastrado na plataforma do CABIAUTO; 
b) Não ter tido nenhuma reclamação referente à entrega dos 

produtos e ou serviços adquiridos, de acordo com as regras do 
Anexo Conformidade de Serviços. 

7. Ocorrendo qualquer reclamação decorrente da venda de 
produtos ou serviços do SELLER, o vencimento do repasse fica 
prorrogado por trinta dias, aplicando-se as regras da cláusula 5. 

 

8. Não havendo a resolução da demanda no prazo de trinta dias, a 
CABIAUTO cancelará a venda. 

 

9. Ocorrendo o cancelamento da venda, o SELLER fica responsável 
pelo pagamento de uma multa, não compensatória, no importe de 
20% (vinte por cento) sobre o valor recebido pela operadora de 
pagamentos, além de arcar com eventuais custos e despesas 
comprovantes que a CABIAUTO vier a ter decorrente do 
cancelamento. 

 

 

 


