TERMO DE CIÊNCIA “REVENDA” – ANEXO II
CÓDIGO: _____________________
Pelo presente “Termo de Ciência”, apresentado em 02 (duas) páginas, DECLARO que todas as
cláusulas contratuais - do “Contrato Particular de Parceria Comercial” assinado entre esta empresa
(CONTRATADA) e a Mult Tecnologia Eireli, CNPJ nº 38.038.006/0001-20 (CONTRATANTE), - foram
devidamente esclarecidas as quais frisamos as principais no presente documento.
A CONTRATADA está ciente de:
- Que não poderá conceder descontos, abatimentos ou dilações nem agir em desacordo com as
instruções da CONTRATANTE sob risco de rescisão contratual.
- Que os contratos comercializados pela mesma são de exclusiva propriedade da CONTRATANTE e
que a CONTRATADA terá direito a remuneração sobre o mesmo, na forma estipulada no Contrato
firmado entre as partes, enquanto perdurar o mesmo, e que dezembro é mês de reajuste deste.
- Que os termos do Contrato firmado entre as partes e todas as informações comerciais e financeiras
deverão ser tratadas com sigilo e responsabilidade de forma a proteger a detentora da base de
dados a que a CONTRATADA passará a ter acesso (SERASA EXPERIAN).
- Que a CONTRATADA atuará de forma não exclusiva e que não há limite de área de atuação desde
que respeitado o Contrato firmado entre as partes, e seus anexos, na íntegra.
- Que as consultas deverão ser efetuadas conjuntamente com a tabela (ANEXO I) de forma a se
avaliar os custos de cada uma delas e se evitar consultas que possam vir a onerar a CONTRATADA
e a base de clientes por ela administrada de forma indesejável.
- Que o login e senha de acesso ao sistema, da qual tomou conhecimento no ato da assinatura do
contrato, estará protegido de forma segura se responsabilizando pela segurança do mesmo e de
que a CONTRATADA será a responsável pela abertura de novos logins com acesso a base
administrada pela SERASA EXPERIAN.
- Que analisei, entendi e concordei com as cláusulas “Da Remuneração” bem como “Do Uso da
Marca” e da terminantemente proibição da quarteirização de serviços.
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- Que farei as inclusões / exclusões pela internet e que a base negativada deixará de existir no caso
de cancelamento deste contrato, independentemente do motivo ou de quem deu causa ao
cancelamento, já que a negativação está atrelada ao contrato firmado entre CONTRATANTE e a
SERASA EXPERIAN, conforme normas da mesma.
- Que fica terminantemente proibido a CONTRATADA comercializar os serviços e/ou produtos:
a) De empresas que se dediquem à manutenção de dados cadastrais, entidades de proteção
ao crédito ou entidades que prestem serviços de informação, de cobrança, de advocacia, de
investigação particular, de recursos humanos e assemelhados.
b) De outro distribuidor da SERASA EXPERIAN.
c) Da SERASA EXPERIAN.
- Que compromete-se a manter sigilo sobre todas as informações comerciais ou técnicas, bem como
documentação correlata, de qualquer forma, fornecidas pela CONTRATANTE e/ou SERASA
EXPERIAN, referentes ao cumprimento deste contrato, inclusive as relativas aos detentores de
senhas do serviço de consulta, e a não revelar tais informações, sob qualquer pretexto, salvo quando
requisitadas pelos órgãos governamentais competentes e pelo Poder Judiciário.
_______/________________________de _______

________________________________________________________
CONTRATADA
CONTRATADA (Razão Social):
CNPJ nº:

TESTEMUNHAS:

1- __________________________________________

2- __________________________________________
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