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ANEXO – POLÍTICA DE USO LAB STORE 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. Este anexo regula a cessão de espaço físico nas dependências da Casa B2MAMY 
denominado “Lab Store”, e/ou a cessão de espaço digital denominado de “Lab Store 
Digital”, utilizando-os para a propaganda, disponibilização de produtos para teste e 
venda dos produtos da CONTRATANTE. A Casa B2Mamy está localizada na Rua Mateus 
Grou, 576, no Bairro de Pinheiros, CEP 05415-040, São Paulo/SP. 

1.1. A CONTRATANTE declara ter vistoriado pessoalmente todo o espaço cedido da 
B2MAMY, tendo inequívoca ciência de sua localização, suas dimensões e demais 
características. Caso haja algum vício ou defeito prévio no piso, parede, teto ou mobília 
no posto(s) em que ficará alocado, este deverá ser expressamente apontado no ato da 
contratação. 

1.1.1. A CONTRATANTE declara, ainda, ter analisado a Plataforma Digital na qual serão 
dispostos, eventualmente, caso opte pela cessão de espaço publicitário virtual, os seus 
produtos, tendo inequívoca ciência de suas dimensões e demais características. 

1.2. As atividades profissionais da CONTRATANTE, realizadas por intermédio das 
prestações que compõem o objeto do presente contrato, deverão ser lícitas, na forma 
dos diplomas legais vigentes, bem como permanecerá sob a guarda da B2MAMY cópia 
do CNPJ, do Contrato Social, bem como comprovante de endereço residencial dos sócios 
da empresa, totalmente regularizados e atualizados.  

1.2.1. A CONTRATANTE desde logo autoriza a B2MAMY a manter um cadastro 
geral com os seus dados, colaboradores e convidados para fins de controle de 
acesso. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DA CESSÃO 

2.1. A cessão é realizada mediante o preenchimento do formulário de clientes B2Mamy, 
disponibilizado no seguinte link: https://forms.gle/YEypvmai4x5FUFoS8. 

2.1.1. O preenchimento do formulário não garante a cessão do espaço na Lab 
Store física da Casa B2Mamy. 

2.1.2. Junto com o envio do formulário, a CONTRATANTE deverá proceder com 
seu cadastro e pagamento da assinatura no link http://b2mamyeplace.com.br. 

2.1.3. Após a realização do pagamento, a cessão do espaço é confirmada via e-
mail em até 24h (vinte e quatro horas úteis). 

2.1.4. Após a confirmação da cessão do espaço, a CONTRATANTE será 
informada via e-mail sobre a instalação dos produtos na Lab Store física e, sendo 
contratada a cessão do espaço digital, será inquirida sobre os produtos que 
pretende veicular na Plataforma.  

2.2. A Lab Store física funcionará no endereço da B2Mamy, descrito no preâmbulo, de 
segunda a sexta-feira, das 10:00 (dez horas) às 18:00 (dezoito horas), durante a 
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pandemia do coronavírus. O horário poderá ser estendido a critério da B2MAMY. A Lab 
Store Digital funcionará, salvo quando o servidor em que estiver hospedada não estiver 
em devido funcionamento, de segunda-feira à domingo, por 24h (vinte e quatro horas). 

2.3. A B2MAMY, durante a cessão do espaço físico, fornecerá à CONTRATANTE o 
acesso à internet, cujos dados para acesso devem ser solicitados pela CONTRATANTE 
no momento da instalação dos produtos que ficarão expostos. 

2.4. A B2MAMY se responsabiliza pela limpeza diária da Lab Store física, inclusive pela 
higienização dos produtos, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde e da 
Organização Mundial da Saúde (OMS). 

2.5. A organização, contagem e reposição do estoque são de responsabilidade da 
CONTRATANTE, a qual, de forma mensal, receberá da  Plataforma Digital relatório com 
posição detalhada das vendas e estoque, que poderá disponibilizar credenciais de acesso 
para consulta pela CONTRATANTE. 

 2.5.1. Diante da Parceria B2MAMY com a empresa parceira “KiwKiw”, a qual 
disponibilizará Plataforma Digital, fica a CONTRATANTE obrigada a, ou possui ciência 
de que:. 

a. A Marca CONTRATANTE é responsável por todas e quaisquer informações 
enviadas a Plataforma Digital para serem disponibilizadas na Plataforma, bem 
como valores, estoque disponível e propagandas especificas; 

b. A Plataforma Digital é responsável em enviar em tempo real, o recibo e/ou 
comprovante da compra ao cliente e/ou nota fiscal emitida pela CONTRATANTE, 
por email, utilizando o endereço informado no cadastro feito no aplicativo ou site. 
O não atendimento de tais regras deve ser encaminhado diretamente à B2MAMY 
e à Plataforma Digital, para a melhor resolução do problema; 

c. Disponibilizar previamente à Plataforma Digital que realiza a venda, embalagem 
e/ou qualquer outro item essencial para envio de produtos comprados pelo site 
da Plataforma Digital, com o objetivo de oferecer uma boa experiência ao cliente 
que optou por receber o seu produto em casa; 

d. Os produtos da CONTRATANTE disponíveis na Plataforma da Plataforma Digital 
devem, necessariamente, estar disponíveis previamente no espaço físico “Lab 
Store” da B2MAMY, localizado na Casa B2Mamy Wishe, na Rua Mateus Grou, 
576 – Pinheiros – SP – São Paulo; 

e. Os produtos da CONTRATANTE comprados através da Plataforma 
www.b2mamylabstore.com.br, com opção de entrega em domicílio, serão 
entregues pela própria Plataforma Digital ou por terceiro, no prazo escolhido pelo 
cliente da CONTRATANTE no ato da compra online; 

f. O pagamento das compras feitas pelos clientes da CONTRATANTE ocorrerão 
através do próprio site www.b2mamylabstore.com.br;   

g. Receberá o valor das vendas, já descontada a remuneração da Plataforma, 
sempre após 04 (quatro) semanas da data da compra pelos Clientes. Os 
pagamentos serão realizados toda primeira segunda-feira após o período de 04 
(quatro) semanas; 

h. Autoriza, desde já, que a Plataforma Digital suspenda, temporariamente, o 
repasse dos valores de compras que tenham sido objeto de chargeback os quais 
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ficaram retidos pela Plataforma Digital até que a mesma ou adquirente verifique 
o motivo que originou o chargeback; 

i. Antenderá e concordará com os Termos de Uso da Plataforma Digital, assim como 
a sua Política de Privacidade; 

2.5.1.1. A CONTRATANTE fica ciente e aceita que, após a intermediação 
da venda via Plataforma Digital: 

i. Será descontada a taxa percentual de 25% (vinte e cinco por 
cento) sobre as vendas realizadas pela CONTRATANTE em cada 
transação que ocorrer no espaço físico ou online da “Lab Store”, 
sendo que este valor já contempla a taxa da adquirente e 
despesas com manuseio e logística. 

ii. A Plataforma Digital receberá pelos clientes finais o valor total das 
compras através da plataforma e repassará para a 
CONTRATANTE de forma automática, descontado o valor da 
remuneração da Plataforma Digital; 

iii. Caso a CONTRATANTE queira, por sua livre iniciativa, realizar 
desconto dos recebíveis, deverá comunicar a Plataforma Digital, 
que procederá com os trâmites junto à adquirente. Desde já fica 
estabelecido que a Plataforma Digital não receberá qualquer tipo 
de remuneração por conta do adiantamento de recebíveis e 
envidará os melhores esforços para que tais custos sejam os 
menores possíveis para a CONTRATANTE. 

iv. Na hipótese de a CONTRATANTE desejar alterar a sua conta 
bancária informada neste termo, deverá fazê-lo por escrito com 
antecedência 

j- Antenderá à solitiação da Plataforma Digital quanto à reposição regular de itens de 
estoque, conforme definição de estoque mínimo a ser definido entre as partes. 

k- É pré requisito possuir CNPJ para ingresso à LabStore e à LabStore Digital. 

2.6. A CONTRATANTE se responsabiliza pelos procedimentos de entrega no caso de 
retirada do produto pela modalidade “cross docking”, inclusive pelo armazenamento da 
mercadoria até a expedição para o consumidor. 

2.7. A B2MAMY fornecerá o monitoramento dos produtos expostos na Lab Store por 
meio de câmeras de segurança. 

 2.7.1. A B2MAMY não se responsabiliza pela quebra, perda, depreciação, 
desaparecimento, furto, roubo e avarias de qualquer natureza referente aos produtos 
expostos na Lab Store. 

2.8. A CONTRATANTE deverá cumprir as regras listadas abaixo, além das demais 
cláusulas previstas neste CONTRATO, para a cessão do espaço para amostra e venda 
de seus produtos na Casa B2Mamy: 

a) A CONTRATANTE derverá fornecer à Casa B2Mamy os detalhes sobre os produtos 
comercializados, além de informações adicionais solicitadas no cadastro; 
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b) Não é permitida a venda de produtos na Lab Store sem a prévia aprovação da 
B2Mamy; 

c) É obrigatório realizar o credenciamento e apenas permitir a entrada de pessoas 
devidamente identificadas; 

d) A CONTRATANTE deverá cumprir todas as regras de uso da marca B2Mamy para 
quaisquer divulgações a serem realizadas. 

2.9. A Casa B2Mamy é um espaço de trabalho e os membros têm o direito de circular e 
utilizar as dependências. Portanto, a CONTRATANTE deverá ter respeito, empatia e 
colaboração com os membros da B2MAMY. 

2.10. Após a cessão, a B2MAMY realizará uma vistoria do local, sendo certo que 
quaisquer danos verificados serão de responsabilidade da CONTRATANTE e deverão 
ser ressarcidos em até 03 (três) dias úteis. 

2.11. Não será permitido à CONTRATANTE: 

a) colar, furar ou pregar qualquer material nas paredes da casa, adesivar vidros, realizar 
qualquer momentagem, armazenamento ou cabeamento nos espaços comuns da casa, 
sem prévia autorização da B2MAMY; 

b) bloquear as saídas de emergência ou mover os extintores, segundo a Lei 
Complementar nº 1.257 do Estado de São Paulo; 

c) usar botijões de gás ou qualquer outro equipamento de uso que cause fumaça ou 
calor no ambiente; 

d) A decoração do espaço de exposição dos itens da Contratante deverá passar por 
verificação e autorização da equipe da B2Mamy responsável pela LabStore. 

2.12. A CONTRATANTE não poderá manter som ambiente na Lab Store, pois haverá a 
exposição de produtos de outros membros da Casa B2Mamy no espaço. 

2.13. Em caso fortuito ou força maior, a cessão do espaço para fins comerciais poderá 
ser alterada sem prévio aviso à CONTRATANTE, não resultando em violação do 
CONTRATO, nem gerando tal fato qualquer responsabilidade civil para a B2MAMY. 

2.14. A venda dos produtos da CONTRATANTE expostos na Lab Store será realizada 
exclusivamente por meio da plataforma online Plataforma Digital. 

 2.14.1. O CONTRATANTE informará por escrito para qual instituição financeira 
devem ocorrer os repasses das vendas (os dados bancários). 

 2.14.2. A B2MAMY não se responsabiliza pela cobrança e pelo repasse dos 
valores dos produtos. 

 2.14.3. As dúvidas sobre a plataforma online de venda serão direcionadas 
exclusivamente ao suporte de atendimento da Plataforma Digital. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

3.1. Qualquer relação contratual ou extracontratual havida entre a CONTRATANTE e 
terceiros, no interior do estabelecimento da B2MAMY, não gera a esta qualquer 
responsabilidade solidária ou sequer subsidiária, seja em face da CONTRATANTE ou do 
terceiro, sendo a CONTRATANTE a única responsável por quaisquer situações que 
envolvam seus produtos, sua equipe e pessoas por ela convidada.  

3.2. A CONTRATANTE é a única responsável pelas obrigações de natureza cível, 
criminal, trabalhista ou fiscal decorrentes de sua atividade, sendo certo que, caso a 
B2MAMY venha a ser indevidamente incluída em processo, seja administrativo ou 
judicial, por conta da atividade da CONTRATANTE, esta desde já se compromete a 
requerer a exclusão da B2MAMY do polo passivo. Independentemente da exclusão ou 
não, a CONTRATANTE irá indenizar a B2MAMY por todo e qualquer prejuízo que esta 
venha a experimentar, seja com custas, acordos, indenizações, honorários, etc., 
devendo reembolsar a B2MAMY em 5 (cinco) dias da notificação para tanto. 

3.3. Quaisquer prejuízos materiais ocasionados pela CONTRATANTE (ex. danos ao 
estabelecimento, a equipamentos de usuários do espaço, eventuais danos a honra 
objetiva da B2MAMY) serão ressarcidos pela CONTRATANTE, na forma da lei, sem 
prejuízo de eventual responsabilização legal.   

3.4. A CONTRATANTE desde já concorda ser a única responsável pelos danos causados 
por sua equipe, fornecedores, etc., que por ela tenham acesso às dependências da 
B2MAMY, ressarcindo e indenizando tudo quanto for demonstrado.   

3.5. A CONTRATANTE exonera a B2MAMY de qualquer responsabilidade resultante de 
algum envio postal ou pacotes recebidos em nome da CONTRATANTE ou contraídos 
com relação a isso. A B2MAMY não se responsabiliza por qualquer atraso, extravio ou 
avaria eventualmente verificados nas correspondências entregues a CONTRATANTE, os 
quais, presumir-se-ão, até prova em contrário, serem de responsabilidade dos Correios, 
portador ou transportador que entregou a carta e/ou mercadoria.   

3.6. A B2MAMY não terá nenhuma responsabilidade com relação a CONTRATANTE por 
razão deste contrato em caso de impossibilidade de, ou atraso em, no cumprimento de 
suas obrigações ou na continuidade de seus negócios por atos, fatos, omissões ou 
acidentes além de seu controle, incluindo, mas não se restringindo, a greve, falha de 
um serviços público ou de uma rede de transporte, caso fortuito, guerra, dano doloso, 
doença, cumprimento de qualquer lei, norma ou resolução administrativa ou judicial, 
acidente, incêndio, inundação, tormenta ou inadimplência de fornecedores ou 
subcontratados. O dever da B2MAMY para cumprir com suas obrigações será suspenso 
durante o tempo que for necessário para que desapareça o acontecimento de força 
maior. A B2MAMY notificará a CONTRATANTE tão rápido quanto seja razoavelmente 
possível sobre o acontecimento do fato que originou a força maior e proporá uma 
alternativa adequada (se houver) para solução.   

3.7. A B2MAMY não se responsabiliza por qualquer tipo de ato ilícito cometido dentro 
do seu estabelecimento por terceiros que importe em prejuízo para a CONTRATANTE, 
especificamente no que tange ao furto ou roubo de moeda corrente, joias, ouro, ou 
qualquer outro bem de valor comercial ou afetivo.   
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7.8. Nos termos do art. 393 do Código Civil, estará isenta de penalidade a parte que 
deixar de cumprir com alguma obrigação contratual em razão de caso fortuito ou força 
maior, incluindo-se, mas não se limitando a prejuízos acarretados por quedas de energia, 
vazamentos e manutenções em geral decorrentes de atos não previstos ou de difícil 
previsão. 

 

CLÁUSULA QUARTA – CONFIDENCIALIDADE 

4.1. O presente Contrato e toda informação, conhecimento e/ou dados, sejam eles 
técnicos ou não, tangíveis ou em formato eletrônico, que no curso da execução do 
presente Contrato tenham sido ou venham a ser revelados pelo ou à B2MAMY e 
CONTRATANTE, serão considerados informações confidenciais.  

4.2. Todo o conteúdo da B2Mamy, da Casa B2mamy e o modelo de negócio como 
aceleradora (inovação e recorte do target de mães empreendedoras, suas 
nomenclaturas, materiais e metodologias) são de propriedade intelectual da B2Mamy, 
portanto, não podendo ser divulgado ou replicado sem prévia autorização. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1. As Partes declaram que conhecem os objetivos sociais umas das outras e se 
comprometem a zelar pelo nome das empresas de forma a manter imaculadas 
tais empresas, promovendo todas as condutas comuns e inerentes às atividades das 
Partes especialmente quanto ao trato social, apolítico e ecologicamente correto. 

5.2. O presente Contrato não gera entre as Partes qualquer vínculo ou obrigações além 
daquelas previstas neste instrumento, sendo cada Parte responsável por suas 
respectivas relações contratuais e legais, devendo a CONTRATANTE, em caso de dano, 
ressarcir a B2MAMY por quaisquer prejuízos que eventualmente venha a sofrer por ato 
ou omissão da CONTRATANTE, incluindo, mas não se restringindo, a honorários 
advocatícios, indenizações, custas processuais, etc.  

5.3. Fica pactuado entre as Partes a inexistência de vínculo trabalhista, sociedade, 
representação ou ainda, dependência entre uma e outra, excluídas assim quaisquer 
obrigações previdenciárias e encargos sociais, não havendo entre B2MAMY e 
CONTRATANTE qualquer tipo de relação de subordinação.    

5.4. O CONTRATANTE, por si, sua equipe e pessoas por ela convidadas, obriga-se a 
observar com rigor a convenção e regulamento do imóvel que abriga e ao qual se 
submete a B2MAMY, sob pena de arcar com as multas que forem aplicadas pelas 
infrações porventura cometidas, sem prejuízo das penalidades previstas no presente 
contrato.   

5.5. Fica expressamente proibida a utilização do espaço para fins ilícitos e outros que 
violem a moral e os bons costumes ou, ainda, que venha a prejudicar ou comprometer 
a imagem da B2MAMY perante a sociedade ou os poderes públicos.   

5.6. Responderá a CONTRATANTE, no âmbito administrativo, civil, penal, trabalhista e 
fiscal, por suas atividades, realizadas nas instalações da B2MAMY ou fora delas, sendo 
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também única e exclusivamente da CONTRATANTE a responsabilidade por toda e 
qualquer questão que venha a surgir no desenvolvimento de seus negócios.   

5.7. O(a) CONTRATANTE compromete-se a utilizar todos os sistemas operacionais 
fornecidos pelo B2MAMY conforme e nos termos da legislação brasileira, inclusive todo 
e qualquer sistema de armazenamento físico ou virtual, respondendo exclusivamente 
por ilícitos que venha a cometer dentro do estabelecimento da B2MAMY.   

5.8. Todo e qualquer equipamento de propriedade do(a) CONTRATANTE e que seja 
utilizado nas dependências da B2MAMY deve possuir os pertinentes registros dos 
softwares instalados.   

5.9. A CONTRATANTE responderá pelas perdas e danos decorrentes de avarias nos 
móveis e equipamentos da B2MAMY, quando utilizados por ela, sua equipe e pessoas 
por ela contratadas, com exceção do desgaste natural decorrente do uso. A 
CONTRATANTE também não poderá realizar qualquer alteração nas salas, estação de 
trabalho, móveis ou equipamentos fornecidos pela B2MAMY, sob pena de arcar com os 
custos para o restabelecimento dos referidos ambientes e equipamentos.   

5.10. O patrimônio da CONTRATANTE, bem como o dos seus sócios, não se confunde 
com o patrimônio formado pelo endereço comercial da B2MAMY, sendo vedada a 
utilização do endereço desta como domicílio fiscal inclusive.   

5.11. É de exclusiva propriedade da B2MAMY todos os objetos, utensílios e 
equipamentos presentes no endereço desta, não podendo ser penhorados em processos, 
de qualquer natureza e em quaisquer órgãos, que porventura o CONTRATANTE venha 
a responder.   

5.11. Fica expressamente estabelecido entre as PARTES que a cessão contratada, 
objeto do presente instrumento, não gera qualquer vínculo de exclusividade da 
B2MAMY perante a CONTRATANTE. 

5.12. Fica expressamente vedada a transferência dos direitos provenientes deste 
contrato a terceiro, a qualquer título, bem como a subcessão, cessão ou empréstimo 
total ou parcial, de qualquer destes direitos, sob pena de rescisão contratual.   

5.13. A Contratante deverá firmar com a B2Mamy e Plataforma Digital o termo de 
compromisso composto com o objetivo de melhor operacionalizar a agenda de eventos 
da LabStore. 

5.14. A entrega e retirada de mercadorias deverá ser realizada pela Contratante 
mediante agendamento prévio com a equipe da LabStore, e que por sua vez ocorrerão 
em dias pré determinados.  


