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Isenção de Responsabilidade para os Serviços de Consultoria Prestados por Mommy’s Concierge, LLC 

 

 

Mommy’s Concierge, LLC. (MCLLC) não fornece nenhum seguro de responsabilidade civil para proteção dos indivíduos, 

grupos, organizações, empresa, expectadores, ou outros que possam participar nos dias da prestação dos serviços de 

consultoria com a consultora.  

 

Em consideração à sua participação nos dias dos serviços de consultoria com a consultora, o indivíduo, grupo, 

organização, empresa, expectadores, ou outros, afirma aqui, liberar e para sempre isentar a MCLLC e seus funcionários, 

diretoria e empregados, conjunta e solidariamente, de toda e qualquer ação, causas de ações, reclamações e demandas 

por causa ou em razão de qualquer dano, perda ou lesão, que futuramente possa ser adquirida ou mantida, por participar 

nos dias da prestação de serviços de consultoria com a consultora. 

 

Essa liberação extende e se aplica, e também abrange e inclui, todas as lesões desconhecidas, imprevistas, inesperadas 

e insuspeitadas, danos, perdas e responsabilidade e as consequências daí resultantes, bem como aquelas que agora são 

divulgadas e conhecidas. As disposições de qualquer lei  estadual, federal, local ou territorial ou matéria estadual que 

isenta não deve se extender à reclamações, demandas, lesões ou danos que são conhecidos ou insuspeitos de existir 

neste momento, para a pessoa que executa tal isenção, são aqui expressamente renunciadas. 

 

Ao aceitar a prestação de serviços propostos por MCLLC, o cliente reconhece que ele/ela está consciente deste 

documento e concorda com os termos aqui descritos em sua totalidade em nome de seus herdeiros, executores, 

administradores e cessionários, para indenizar a MCLLC e seus funcionários, diretoria e empregados, conjunta e 

solidariamente de todas e quaisquer ações, causas de ações, reclamações e demandas para, sobre ou em razão de 

qualquer dano, perda ou lesão, o que futuramente possa ser adquirida ou mantida, por participar nos dias da 

prestação de serviços de consultoria com a consultora. 

 

É ainda entendido e acordado que dita participação nos dias do serviços de consultoria com a consultora não deve ser 

interpretado como uma admissão de qualquer responsabilidade e aceitação de assunção de responsabilidade pela 

MCLLC, seus diretores, funcionários, empregados, conjunta e solidariamente, por todos os danos e despesas para as 

quais MCLLC, seus diretores, diretoria e funcionários, tornar-se responsável, como resultado de qualquer suposto ato 

da atividade do participante. 

 
 
 
 


