
 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Pelo presente Instrumento particular, de um lado 

 

CONTRATANTE: Portador dos dados informados no momento do cadastro e arquivados em nosso 
banco de dados, identificado por login, e-mail, CPF ou CNPJ e senha, doravante chamado de 
ALUNO, CLIENTE ou simplesmente CONTRATANTE. 

 

CONTRATADA: ALCANCE CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº  
41.183.459/0001-55, com sede na Avenida Felipe Salomão, nº 650, Austin, Nova Iguaçu – RJ, 
doravante denominado CONTRATANTE”, têm entre si, como, o justo e contratado que segue. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1 - O Objeto deste contrato é a prestação de serviços educacionais, na modalidade de ensino a 
distância, em conformidade com a legislação aplicável com este contrato e o regimento interno da 
CONTRATADA comprometendo-se as partes a cumpri-lo, sempre com base na boa-fé e no 
equilíbrio contratual. 

A CONTRATADA disponibilizará o acesso à CONTRATANTE do curso online adquirido através do 
sítio eletrônico da CONTRATANDA ou qualquer outro meio disponibilizado para compra e venda dos 
cursos na qual gerencia em até 3 dias úteis para pagamentos realizados através de boleto bancário 
e de forma imediata após aprovação do pagamento realizado através de cartão de crédito, débito 
bancário ou PayPal. 

1. O presente curso é adquirido na modalidade pessoal, individual e intransferível; 
2. O Curso ficará acessível durante o período escolhido pelo CONTRATANTE, conforme 

oferta disponibilizada pela CONTRATADA; 
3. Após este período, o acesso às aulas do curso é bloqueado, sendo necessária nova 

aquisição para novo acesso às aulas do curso bem como ao suporte e arquivos dele. 
4. Durante o período estipulado, o CONTRATANTE, poderá ver e rever as aulas quantas 

vezes quiser. 

1.2 - Os cursos estarão disponíveis por 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, através da plataforma 
disponibilizada pela CONTRATADA, salvo os períodos de indisponibilidade em razão de problemas 
técnicos ou necessidade de atualização de sistema. 

1.3 -   A CONTRATADA declara deter todos os direitos autorais sobre os cursos vendidos, isentando 
a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade, neste particular. 

1.4 - Ao firmar o presente contrato, o CONTRATANTE e seu responsável legal/financeiro concordam 
em submeterem-se aos ditames das fontes legais atinentes à matéria, declarando que tem, portanto, 
conhecimento da abrangência das relações ora ajustadas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FORMATO DOS CURSOS 

2 - A CONTRATADA, comercializa cursos no formato de Cursos Online, sendo necessário que 
o CONTRATANTE providencie acesso à internet para acesso aos cursos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3 - O valor do curso será aquele constante na oferta de aquisição do mesmo. 

3.1 - O CONTRATANTE, deverá no ato da compra escolher a forma de pagamento mais adequadas 
de acordo com as descritas no sítio da CONTRATADA. 

3.2 -   Estão inclusos nos valores previstos no item 3.0, os tributos incidentes sobre a operação, os 
quais serão recolhidos pelo contribuinte, assim definido na legislação. 

3.3 - O presente contrato não confere ao CONTRATANTE, exclusividade, podendo a 
CONTRATADA comercializar o mesmo curso com terceiros. 

3.4 -  Eventuais descontos oferecidos pela CONTRATADA, por meio de cupom não são 
cumulativos, ainda que com outras campanhas que estejam sendo realizadas no mesmo período de 
validade do cupom. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA, sob este contrato: 

4 - Cumprir o objeto Contratual com a melhor técnica aplicável a trabalhos desta natureza, com 
zelo, diligência e rigorosa observância às prescrições legais; 

4.1 – Prestar suporte didático ou administrativo através de seus professores e funcionários em 
relação as dúvidas dos alunos durante o período de vigência de cada curso adquirido; 

4.1.2 – O suporte será prestado através da caixa de diálogo de Dúvidas, ao final de cada aula para 
suporte didático, bem como através de e-mail (alcancemilitar.rj@gmail.com).  

4.2 - Cumprir todas as leis federais, estaduais e municipais pertinentes e vigentes, sendo a única 
responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa; 

4.3 - Fornecer certificado em PDF referente ao curso realizado para os participantes; 

4.3.1 - Os certificados serão emitidos ao final de cada curso, mediante a conclusão do mesmo pelo 
CONTRATANTE, respeitando o prazo mínimo de intervalo de 20 dias, contados a partir da 
data do último certificado emitido; 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

O CONTRATANTE obriga-se a: 

5 - Pagar o preço na forma e condições pactuadas; 

5.1 - É de responsabilidade do CONTRATANTE, o preenchimento correto de dados tanto de cunho 
financeiro, como para cadastro, tais como endereço, nome e numeração de documento, seja através 
de intermediadores ou no próprio sistema da CONTRATADA; 

5.2 - É de responsabilidade do CONTRATANTE, antes da aquisição dos cursos, a conferência de 
seu conteúdo disponível, bem como os itens disponíveis em cada treinamento. 

5.3 – É ainda de responsabilidade do CONTRATANTE, a conferência dos pré-requisitos dos cursos, 
sendo necessário cumpri-los, seja na aquisição de outros ou no conhecimento de sistemas, 
ferramentas, softwares para estudo e velocidade de conexão à internet mínima para acesso fluído 
as aulas. 

 



 

5.4 – Conforme estipulado na cláusula 1, a inscrição no curso é individual, pessoal e intransferível, 
sendo assim O CONTRATANTE, não poderá reproduzir, ou fornecer o conteúdo ou senha de 
acesso ao curso para terceiros alheios a relação comercial aqui pactuada ainda que a título de 
empréstimo, sob pena de responder, civil e criminalmente, perante a CONTRATADA e terceiros, nos 
termos da Lei n°9.609, de 19 de fevereiro de 1998, por violação da propriedade intelectual, devendo 
   o   uso   deste ser   feito   exclusivamente   em âmbito   privado,   pelo CONTRATANTE. 

5.4.1 – A cláusula 5.4, engloba ainda a restrição de toda e qualquer reprodução do curso adquirido 
pelo CONTRATANTE em locais públicos, ou privados que forneçam a possibilidade de mais de uma 
pessoa assistir o conteúdo, como salas de reuniões e auditórios. 

5.4.1.1 – Caso o CONTRATANTE, tenha interesse na exibição dos cursos nos termos restringidos 
na cláusula 5.4.1, o mesmo deverá adquirir junto a CONTRATADA licenças corporativas para 
grupos mediante pactuação de novo instrumento contratual; 

5.5 – O CONTRATANTE deverá usar os softwares ou sistemas nas mesmas versões ensinadas nos 
cursos, sendo de responsabilidade do aluno conferir as versões de cada software/sistemas 
ensinados nas especificações e bloco de "Versões Usadas", disponível na página do curso. 

5.6 – O CONTRATANTE, não poderá, na utilização do fórum de estudos, ou através de qualquer 
outro meio de atendimento ou suporte a dúvidas dos alunos fornecido pela CONTRATADA, no seu 
tratamento com os tutores, professores, auxiliares, ou qualquer outro funcionário da CONTRATADA, 
utilizar de termos ofensivos ou de baixo calão, sendo está uma hipótese de descumprimento 
contratual pelo CONTRATANTE, podendo ocasionar a rescisão do contrato por parte deste. 

CLÁUSULA SEXTA – DO DIREITO DE TRANSFERÊNCIA DO CURSO 

6 - O CONTRATANTE, na hipótese de compra do curso em e-mail pessoal, poderá pelo prazo 
improrrogável de 07 (sete) dias a ser contado da data de aquisição do curso, transferir a posse, 
direitos e obrigações previstos neste instrumento a terceiros. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS EMISSÃO DOS CERTIFICADOS 

7 – Os certificados de conclusão de curso serão emitidos apenas de forma online em formato 
PDF; 

7.1 – A emissão dos certificados apenas será realizada após o aluno completar 100% de 
visualização em cada curso, ou após aprovação mediante provas, avaliações, exercícios ou projetos 
finais caso o curso possua, respeitando o prazo mínimo de intervalo de 20 dias a partir da data 
do último certificado emitido; 

7.1.1 – O nome impresso no certificado será o mesmo do cadastro, sendo de inteira 
responsabilidade do CONTRATANTE em preencher corretamente seu nome no sistema da 
CONTRATADA; 

7.1.2 – Poderá ser cobrado pela emissão de novo certificado em caso de divergência dos dados 
cadastrados pelo CONTRATANTE; 

7.2 – A “carga horária” contida no certificado emitido, será a mesma constante na descrição do 
curso adquirido, estando em conformidade com as diretrizes de EAD no país; 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA E RESCISÃO 

8 - O direito de acesso ao curso (s) adquiridos (s) pelo CONTRATANTE, se dará durante o 
período estipulado na oferta do curso e aceitação do aluno conforme disposto no item 1.2 deste 
instrumento; 

8.1 -    O CONTRANTE poderá cancelar o presente instrumento sem qualquer ônus, no prazo 
máximo de 7 dias da liberação do curso, assim como determina a lei. 

8.2 -    O presente instrumento, será considerado rescindido pelo CONTRATANTE, em caso de 
compartilhamento do acesso do curso com terceiros, conforme dispõe o item 5.4 deste instrumento; 

8.2.1 – Em caso de violação do item 5.4 deste instrumento, será aplicada multa correspondente a 10 
vezes o valor do curso adquirido pelo CONTRATANTE; 



 

8.3 -      O presente instrumento, será considerado rescindido pelo CONTRATANTE, em caso de 
compartilhamento do acesso do curso com terceiros, conforme dispõe o item 5.4, bem como na 
hipótese prevista no item 5.6 deste instrumento; 

 

CLÁUSULA NONA – DOS DIREITOS DE USO DE IMAGEM 

9 - A CONTRATADA poderá utilizar as avaliações realizadas pelo CONTRATANTE sobre o 
curso oferecido pela ALCANCE CURSOS PREPARATÓRIOS em campanhas publicitárias enviadas 
por e-mail ou no sítio da CONTRATADA. 

9.1 – O CONTRATANTE, autoriza utilizar sua imagem no sítio da CONTRATADA quando fizer 
algum comentário ou avaliação dos cursos; 

9.2.1 – O aluno poderá solicitar a não utilização de sua imagem, sendo necessário que 
expressamente manifeste seu desejo através de comunicado com a contratada através do e-mail 
alcancemilitar.rj@gmail.com. 

9.2.2 – A CONTRATADA deverá expressamente responder o e-mail, dando o visto na solicitação do 
CONTRATANTE, sob pena de não validação da comunicação sobre o desejo de não ter sua 
imagem utilizada 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10 - Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro, para dirimir todas as dúvidas ou litígios 
resultantes da execução do Presente, com expressa renúncia a qualquer outro pelas Partes, por 
mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justas e acordadas, as Partes, CONTRATANTE e CONTRATADO declaram-
se cientes das cláusulas acima citadas, e afirmam o cumprimento às exigências e formalidades 
legais. 

 

Termos de Uso 

Estes termos de serviço regulam o uso deste site. Ao acessá-lo você concorda com estes termos. 
Por favor, consulte regularmente os nossos termos de serviço. 

Acesso ao site 

Para acessar o conteúdo deste site poder ser solicitado ao usuário algumas informações pessoais 
como nome, e-mail e outros. Se acharmos que as informações não são corretas ou verdadeiras, 
temos o direito de recusar e/ou cancelar o acesso a qualquer tempo, sem notificação prévia. 

Restrições ao uso 

Você só poderá usar este site para propósitos permitidos por nós. Você não poderá usá-lo em 
qualquer outro objetivo, especialmente comercial, sem o nosso consentimento prévio. Não associe 
nossas marcas a nenhuma outra. Não exponha nosso nome, logotipo, logomarca entre outros, 
indevidamente e de forma a causar confusão. 

Propriedade da informação 

O conteúdo do site não pode ser copiado, distribuído, publicado, carregado, postado ou transmitido 
por qualquer outro meio sem o nosso consentimento prévio, a não ser que a finalidade seja apenas 
a divulgação. 

Hyperlinks 

Este site pode conter links para outros websites que não são mantidos ou relacionados à nossa 
empresa. Não somos responsáveis pelo conteúdo destes links. O usuário assume completamente o 
risco ao acessar estes hyperlinks. 

 

 



 

Comentários 

Ao postar algum comentário ou depoimento em nosso site você autoriza a publicação do mesmo em 
qualquer lugar que desejarmos, a fim de cooperar com a divulgação de nossos produtos. 

 

Aviso legal 

A informação obtida ao usar este site não é completa e não cobre todas as questões, tópicos ou 
fatos que possam ser relevantes para seus objetivos. O uso deste site é de sua total 
responsabilidade. O conteúdo é oferecido como está e sem garantias de qualquer tipo, expressas ou 
implícitas. O conteúdo deste site não é palavra final sobre qualquer assunto, e podemos fazer 
melhorias a qualquer momento. 

Você, e não a nossa empresa, assume o custo de qualquer serviço, reparo ou correção necessários 
no caso de qualquer perda ou dano conseqüente do uso deste site ou seu conteúdo. 

Você entende que nossa empresa não pode e não garante que arquivos disponíveis para download 
da Internet estejam livres de vírus, worms, cavalos de Tróia ou outro código que possa manifestar 
propriedades contaminadoras ou destrutivas. 

Limitação de responsabilidade 

A EMPRESA, SUAS FILIAIS, AFILIADOS, LICENCIANTES, PROVEDORES DE SERVIÇO, 
PROVEDORES DE CONTEÚDO, EMPREGADOS, AGENTES, ADMINISTRADORES E 
DIRETORES NÃO SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUALQUER DANO EVENTUAL, DIRETO, 
INDIRETO, PUNITIVO, REAL, CONSEQUENTE, ESPECIAL, EXEMPLAR OU DE QUALQUER 
OUTRO TIPO, INCLUINDO PERDA DE RECEITA OU RENDA, DOR E SOFRIMENTO, ESTRESSE 
EMOCIONAL OU SIMILARES MESMO QUE A EMPRESA TENHA ACONSELHADO SOBRE A 
POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. DE NENHUMA FORMA A RESPONSABILDIADE COLETIVA 
DA EMPRESA E SUAS FILIAIS, AFILIADOS, LICENCIANTES, PROVEDORES DE SERVIÇO, 
PROVEDORES DE CONTEÚDO, EMPREGADOS, AGENTES, ADMINISTRADORES E 
DIRETORES EM RELAÇÃO A TERCEIROS (INDEPENDENTE DO TIPO DE AÇÃO, SEJA POR 
CONTRATO OU QUALQUER OUTRO). 

Indenização 

Você vai indenizar e isentar a Empresa, suas filiais, afiliados, licenciantes, provedores de serviço, 
provedores de conteúdo, empregados, agentes, administradores e diretores (referidas agora como 
Partes Isentas) de qualquer violação desse Termo de Uso por você, incluindo o uso do Conteúdo 
diferente do expresso aqui. Você concorda que as Partes Isentas não têm responsabilidade ou 
conexão com qualquer violação ou uso não autorizado e você concorda em remediar toda e 
qualquer perda, dano, julgamento, prêmios, custo, despesas e honorários advocatícios das Partes 
Isentas ligadas a violação. Você também indenizará e isentará as Partes Isentas de qualquer 
reivindicação de terceiros resultantes do uso da informação contida neste site. 

Marcas registradas 

Marcas e logos presentes neste site são propriedade da empresa ou da parte que as 
disponibilizaram para a empresa. A empresa e as partes que disponibilizaram marca e logo detém 
todos os direitos sobre elas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informação provida pelo usuário 

Você não pode publicar enviar, apresentar ou fazer conexão a esse site qualquer material que: 

você não tenha o direito de postar, incluindo material de propriedade de terceiros defenda atividade 
ilegal ou discutir a intenção de fazer algo ilegal; seja vulgar, obsceno, pornográfico ou indecente não 
diga respeito diretamente a este site; possa ameaçar ou insultar outros, difamar, caluniar, invadir 
privacidade, perseguir, ser obsceno, pornográfico, racista, assediar ou ofender; busca explorar ou 
prejudicar crianças expondo-as a conteúdo inapropriado, perguntar sobre informações pessoais ou 
qualquer outro do tipo; infrinja qualquer propriedade intelectual ou outro direito de pessoa ou 
entidade, incluindo violações de direitos autorais, marca registrada ou direitos de publicidade; violam 
qualquer lei ou podem ser considerados para violar a lei; personifique ou deturpar sua conexão com 
qualquer entidade ou pessoa; ou ainda manipula títulos ou identificadores para encobrir a origem do 
conteúdo promova qualquer empreendimento comercial (exemplo: oferecer produtos ou serviços em 
promoção) ou que engaje de qualquer forma em uma atividade comercial (exemplo: realizar sorteios 
ou concursos, expor banners patrocinadores e/ou solicitar bens e serviços) exceto que 
especificamente autorizado neste site; solicitar fundos, divulgações ou patrocinadores; inclua 
programas com vírus, worms e/ou Cavalos de Tróia ou qualquer outro código, arquivo ou programa 
de computador destinado a interromper, destruir ou limitar a funcionalidade de qualquer software ou 
hardware de computador ou telecomunicações; interrompa o fluxo normal da conversa, faça com 
que a tela “role” mais rápido que os os outros usuários conseguem acompanhar ou mesmo agir de 
modo a afetar a habilidade de outras pessoas de se engajar em atividades em tempo real neste site; 
inclua arquivos em formato MP3 desobedeça qualquer política ou regra estabelecida de tempos em 
tempos para o uso desse site ou qualquer rede conectada a ele; ou contenha hiperlinks para sites 
que contenham conteúdo que se enquadrem nas descrições acima. 

Mesmo sem a obrigação de fazê-lo, nossa Empresa reserva o direito de monitorar o uso deste site 
para determinar o cumprimento desse Termo de Uso assim como o de remover ou vetar qualquer 
informação por qualquer razão. De qualquer forma você é completamente responsável pelo 
conteúdo de seus envios. Você sabe e concorda que nem a Empresa ou qualquer terceiro provendo 
conteúdo para a Empresa assumirá qualquer responsabilidade por nenhuma ação ou inação da 
Empresa ou referido terceiro a respeito de qualquer envio. 

Segurança 

Toda senha usada para este site é somente para uso individual. Você é responsável pela segurança 
de sua senha (se for o caso). A Empresa tem o direito de monitorar a segurança de sua senha e ao 
seu critério pode pedir que você a mude. Se você usar qualquer senha que a Empresa considere 
insegura, a Empresa tem o direito de requisitar que a senha seja modificada e/ou cancelar a sua 
conta. 

É proibido usar qualquer serviço ou ferramenta conectada a este site para comprometer a 
segurança ou mexer com os recursos do sistema e/ou contas. O uso ou distribuição de ferramentas 
destinadas para comprometer a segurança (exemplo: programas para descobrir senha, ferramentas 
de crack ou de sondagem da rede) são estritamente proibidos. Se você estiver envolvido em 
qualquer violação da segurança do sistema, a Empresa se reserva o direito de fornecer suas 
informações para os administradores de sistema de outros sites para ajudá-los a resolver incidentes 
de segurança. A Empresa se reserva o direito de investigar potenciais violações a esse Termo de 
Uso. 

A Empresa se reserva o direito de cooperar totalmente com as autoridades competentes ou pedidos 
da justiça para que a Empresa revele a identidade de qualquer pessoa que publique e-mail, 
mensagem ou disponibilize qualquer material que possa violar esse Termo de Uso. 

AO ACEITAR ESSE ACORDO VOCÊ ISENTA A EMPRESA DE QUALQUER CONSEQUÊNCIA 
RESULTANTE DE QUALQUER AÇÃO DA EMPRESA DURANTE OU COMO RESULTADO DE 
SUAS INVESTIGAÇÕES E/OU DE AÇÕES TOMADAS RESULTANTES DE INVESTIGAÇÕES 
TANTO DA EMPRESA QUANTO DAS AUTORIDADES DE JUSTIÇA COMPETENTES. 

 

 

 

 

 



 

Política de Privacidade 

Todas as suas informações pessoais recolhidas, serão usadas para o ajudar a tornar a sua visita no 
nosso site o mais produtiva e agradável possível. 
 A garantia da confidencialidade dos dados pessoais dos utilizadores do nosso site é importante 
para a ALCANCE CURSOS PREPARATÓRIOS. 

Todas as informações pessoais relativas a membros, assinantes, clientes ou visitantes que usem o 
ALCANCE CURSOS PREPARATÓRIOS serão tratadas em concordância com a Lei da Proteção de 
Dados Pessoais de 26 de outubro de 1998 (Lei n.º 67/98). 

A informação pessoal recolhida pode incluir o seu nome, e-mail, número de telefone e/ou tele móvel, 
morada, data de nascimento e/ou outros. 
O uso dos materiais, informações, e-books, planilhas ou qualquer outro conteúdo da ALCANCE 
CURSOS PREPARATÓRIOS pressupõe a aceitação deste Acordo de privacidade. A equipe do 
ALCANCE CURSOS PREPARATÓRIOS reserva-se ao direito de alterar este acordo sem aviso 
prévio. Deste modo, recomendamos que consulte a nossa política de privacidade com regularidade 
de forma a estar sempre atualizado. 

A ALCANCE CURSOS PREPARATÓRIOS trará, em seus comunicados, newsletters, ofertas e 
mensagens publicitárias enviadas por e-mail a opção de cancelamento do envio deste tipo de 
mensagem. A solicitação será atendida no tempo mínimo necessário para sua execução. 

Sob nenhuma circunstância a ALCANCE CURSOS PREPARATÓRIOS divulga ou comercializa 
informações pessoais ou dados cadastrais de seus clientes e usuários a terceiros. 

Para maiores informações sobre nossas políticas de privacidade, contate-nos através do email: 
alcancemilitar.rj@gmail.com. 

 

Os anúncios 

Tal como outros websites, coletamos e utilizamos informação contida nos anúncios. A informação 
contida nos anúncios, inclui o seu endereço IP (Internet Protocol), o seu ISP (Internet Service 
Provider, como o Sapo, Clix, ou outro), o browser que utilizou ao visitar o nosso website (como o 
Internet Explorer ou o Firefox), o tempo da sua visita e que páginas visitou dentro do nosso website. 

Caso você tenha alguma dúvida, fique à vontade para nos enviar um email,  

Nos vemos na sala de aula :) 

ALCANCE CURSOS PREPARATÓRIOS 


