INSTRUMENTO PARTICULAR DE CERTIFICAÇÃO
De um lado, COMSCHOOL, com sede à Avenida Paulista, 2006, 18º andar, na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ sob o nº 17.816.363/000100, doravante denominada CERTIFICADORA; e de outro, ______________________
_____________________________, residente na ___________________________________________
____________________________na cidade de ______________________, estado de ______, inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF) sob o nº ________________________, responsável pelo site
na internet www.___________________________ doravante denominada CERTIFICADA, e em conjunto
denominadas Partes, neste ato representadas na forma dos seus respectivos contratos/estatutos sociais
ou documentos de identidade, resolvem celebrar este Convênio que se regerá pelas seguintes cláusulas
e condições:
1. A CERTIFICADA trabalha em empresa que utiliza a rede internet para negócios, compromete-se a
inserir no site de sua responsabilidade, acima identificado, um selo cujo formato e características serão
fornecidos pela CERTIFICADORA, com hiperlink apontando para página da CERTIFICADORA.
1.2 A CERTIFICADA deverá ter atendido às aulas em instituições credenciadas pela CERTIFICADORA,
concluído curso e recebido diploma/certificado conforme as regras de cada uma dessas instituições.
2. As empresas CERTIFICADAS terão em seu site o selo com formato e características pré-determinadas e
fornecidas exclusivamente pela CERTIFICADORA.
2.1. A CERTIFICADA fica obrigada a excluir do seu site o selo a que se refere o item 1, imediatamente
após a rescisão deste convênio.
3. Sem prejuízo do estabelecido neste Convênio todos os direitos e obrigações inerentes ou decorrentes
das operações, negócios e serviços próprios de cada uma das signatárias, segundo o seu segmento de
atuação específico, serão por elas exercidos e/ou cumpridas isoladamente, inclusive perante os órgãos
públicos e de defesa dos consumidores.
3.1. A CERTIFICADA obriga-se a excluir a CERTIFICADORA do polo passivo de quaisquer discussões
judiciais que possam advir dos procedimentos por ela adotados em relação a seus consumidores e
terceiros do seu relacionamento comercial ou não.
3.2. Igualmente, a CERTIFICADORA obriga-se a excluir a CERTIFICADA do polo passivo de quaisquer
discussões judiciais que possam advir dos procedimentos por ela adotados em relação a terceiros do seu
relacionamento comercial ou não.
4. Este convênio não constitui qualquer forma de prestação de serviços de uma parte a outra e apenas
um acordo operacional para benefício mútuo, razão pela qual não será devida nenhuma remuneração
por qualquer uma das partes.

5. As signatárias desenvolverão suas atividades isoladamente, não representando este convênio
qualquer acordo que possa, por qualquer meio ou forma, criar direitos e obrigações pecuniárias de uma
parte para com a outra, seja a que título for.
5.1. Desde que se faça necessário regular aspectos particulares e próprios referentes às operações e
atividades comerciais de cada uma das signatárias, serão formalizados, entre estas, instrumentos em
apartado, sem vínculo com este Convênio.
6. A CERTIFICADA declara expressamente ter lido e estar de pleno acordo com todas as cláusulas e
condições do presente Convênio e, ainda, que está ciente e concorda que, não poderá ser-lhe exigida
qualquer tipo de indenização, a qualquer título, inclusive aquelas decorrentes de perdas e danos e
lucros cessantes, em virtude de ter agido como aqui estabelecido.
7. Este convênio é celebrado por prazo indeterminado, podendo ser rescindido por qualquer das partes,
mediante aviso escrito com prova de recebimento com 30 (trinta) dias de antecedência.
8. As partes elegem o foro de São Paulo - SP, com expressa renúncia a qualquer outro por mais
privilegiado que seja, para a solução de litígios que possam advir do presente Convênio.
E por estarem assim justas e contratadas firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente
com as testemunhas que também o subscrevem.

São Paulo, ______ de ________________ de ______

________________________________________
COMSCHOOL

___________________________________________
CERTIFICADA

TESTEMUNHAS:

Nome:__________________________________

Nome:__________________________________

Endereço: ______________________________

Endereço: ______________________________

RG: ___________________________________

RG: ___________________________________

