
DE SERVICOS DE
E SERVICOS DE COMUNICAeAO MUL¶MiDIA

DAS PARTES

De um fad。, doravante de=O面nada PRIMEIRA CONTRATADA’ou Simplesmente蛙OVEDOR

DE埋草RNFT'聖v撃9咋ce臆de Va看or Ad商o舶do, Pcecoa ju輔ca ds direho p「tvedo言ne示a

no CNPJ sdb o n.O 31.134.994/0001-62’COm Sede na Rua Ce一・ Jos6 Justino, nO459 - Safa 206,

Bairro Centro' ma Cidade de SaoしOu「en印- MG’CEP 37.470-000一neSte atO, 「ePreSentada por

Seu Representanteしega=nfra-aSS nado.

E alnda, na qu訓dade de SEGUNDA CONTRATADA’ou SlmPlesmente OPERADORA SC町

RAIMAX INTERNET. pessoa jurieliea de di「eito privado言nscrita no CNPJ sob o n.o

O8"804.735/0001-80' ∞m Sede rra Rua Co「one看Jose Justino n〇・ 424, Bairro Centro, na Cidade

舶詳o 」。鵬n9d鵬・ C与P 37「4了〇二0001 neS晦at。一曲的「 SeU尺印唯治郎軸eしe的I
i nf「a-aSSl nedo.

E do outroぬdo, as PeSSOas fisieas e juridieas de direito pdblieo ou privado que venham a se

Submeter a este ine血mento medぬnte uma das fomas aifemativas de adesao descritas no

P「eSente Contrato・ dorava=te derominadas simplesme巾e CONTRATANTE, CLiENTE ou

ASSINANTE, noneadas e que圃cadas atraves de TERMO DE CONTRATACÅo ou outra forma

aItemativa de adesao ao p「esente instrumento.

CしAusuLA PR棚副RA - DAS CONSIDERA弱ES冊C因るE幽門NIC6ES

l.1. CONSiDERANDO QUE:

1.1.1" 7ERMO DE CON椎A丁ACAo, quando aqui refchdo, independente do ndmero ou

gchero em que seja mencienado, designe o instrumento (impresso ou eletrchieoys adesao
(P「eSenCiel ou online) a este ∞ntratO que determina o inicio de sue v屯encia, que O ∞mPtesta

e o aperfe時oa, Sendo parte indissociaveI e formando um s6 instrumento para todes os ns de

direito, Sem Prejuizo de out「as fomas de adesao previstas em Lei e ro p「esente Contrato. O

TERMO DE CONTRATAeÅo, aSSinade ou aderido eletron-Camente, O師ga o CLIEN惟aoo

te「mos e cond垂6es do presente Cont「ato, POdende ser aIte「ado atrav6s de ADITIVOS, desde

que devidamente assinados ou aderides eletronieamente por cada parfe.

1.1・2. PROVEDOR DE INTERNET e OPEFIADORA SCM, quando designados em co申nto,

Se「aO tratados neste inst田mento ∞mO CONTRATADAS.

1.1.3. Se碕OS de ∞neX台O鉦nfemet ou tamb6m int剛ados de se碕OS de acesso鉦rfemet

quando aqui referidos言ndependente do ntlmero ou g合nero em que S匂am mencionades,

designam servi os油jetos deste Cont「ato, eXeCutados exclusivamente pelo PROVEDOR DE

iNTERNET e consideradce por Lei, nOmaS regufamentares da ANATEL e do Ministerie das

Comuniea96es一∞mO tipi∞S “Servi os de Vator Adicionedo”, que naO Se COnfundem com

qua isquer das modalidades dos serviees de telecomunicac6es.

1. 1.4. Se碕OS de Comu面oa鈎o Mu鮪n硯a俗C肋quande aqui referidos言ndependente de

ndmero ou genero em que s匂am mencienados。 des泡nam es serv時os famb6m objetos deste

Contrato. executados exclusivamente pela OPEFIADORA SCM, que ∞mPreendem a oferta

de capacidade de t「ansmiss豹, emiss釦e recep9aO de informae6es mu剛冊a @nais de

audie, Video, dados, VOZ e OutroS).

1. 1.5・ Regisfros de Conex糾quando aqui 「efe而do言ndependente de ndmdro ou g合nero em

請i簿e o endere9O iP.u輔zado peio teminai
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Pa「a O enVio e 「ecebimento de pacotes de dados, dentre out「as info「mac6es que pe「mitam

iden飾Ca「 O terminaI de acesso u輔zado peIo CLIENTE

l・1.6・ Contrafo de Pemanencia・ quando aqui refe「ido' lndepe=dente do ntImerO Ou gene「O

em que seja mencionado, desjgna instr聞e=to aut6nomo, maS Vinculado ao presente

Contrato, P「OPOStO Para fomaliza「 a fideiiza9aO do CLIENTE po「 pe「iodo pfe-determinado,

tendo como ∞ntraPartida a ∞∩∞SSaO em favo「 do CLIENTE de dete「minados benef触os na

COntrata9aO dos serv鳴os (beneffoios validos exclusivamente durante o prazo de fideildade

COnt「atual)

1 - 1 ・7. fねstado個de Pequeno Porfe fPP〉, quando aqui referido言ndep飢dente do ntImero Ou

gene「O em que Seja mencionado’designa a prestado「a dos servieos de comunicaeao

multimidia com part煽pa9aO infchor a 5% (Cin∞ POr CentO) no me「cado nacionaI dos servi90S

de comuniQa9aO muitimidia (SCM).

1.1・8. A OPERADORA SCM se enquadra, Para tOdos os fins de direito, nO COnCeito de

Presぬdo憎く胎Pequeno PorIe岬PP), mOtivo peio quaI 6 isenfa de determinadas

Obrigac6es previstas no Regu!amento dos Servicos de Comunicacao Multimidia, aneXO

a Resolucao ANATEし61412013’bem como no Regulamento Ge「aI de Di「eitos do

Consumido「 de Servicos de TeIecomunica隼6es (RGC〉, aneXO a Resolu確o ANATEし

632/2014・ e ainda霊nq Regulamento de Gest約da Q鵬鵬細e do Servico de Com馴ni筋鱒o

Multimidia (RGQ-SC蘭)章aneXo a Resolucao ANAT軋574/2011, e ReguIamento de

Qualidade dos Servicos de TeiecomunicaG6es (RQUAL〉, aneXO a Resoiueao ANATE」

71712019,

鑑蕊驚讃嵩欝諜慧嵩欝藷欝鷲叢
he「del「OS elou sucesso「es.

cしÅusuしA SEGUN孤- DO OBJETO E COND峰eES ESPECiFIcAS

2・1" Constitui"se O申jeto do p「esente instrumento a presta9aO, Pe!o PROVEDOR DE

iNTERNET em favor do CLIENTE, dos Servicos de Conexao a internet (Servicos de VaIor

Adicionado), a Serem disponibiIizados nas dependencias do CLIENTE, de acordo com os

termos e condic6es previstas no presente Contrato, nO干ERMO DE CONTRATACÅo e

respectjvo PしANO DE S蛾VICO, ParteS integrantes e essenciais a celebracao do presente

inst調mentO" Para a disponib輔za9ao dos Servicos de Conexao a internet (Servieos de

Valo「 Adicionado) nas dependencias do CLIENTE, a OPERADORA SCM obriga-se a

PreStaeaO dos Servi9OS de Comunica鋒O IVIuItimidia (SCM), tamb6m oPjeto deste Cont「ato夢

de acordo com os te「mos e condie6es previs屯s no pれ巨Sente Cont昭to, nO TERMO DE

CONTRATA頭o e respectivo PLANO DE SERVICO, ParteS integ「antes e essenciajsさ

Ceiebra9aO do presente inst「ument○○

2.2. A presta9aO dos Servi9OS de Conexao alnte「net se「a rea=zada di「eta e exciusivamente peIo

PROVEDOR DE INTERNET・ O que naO 「eque「 quaIque「 autoriza9aO da ANATEL pa「a sua

COnSeCu9紺haja vista este servieo ser ∞nSide「ado, PO「 Lei e normas 「egulamenta「es da pr6p「ia

ANATEL e do M面St6rio das Comunica96es, ∞mO tfpico '‘Servゆde V貧lo「Adicionado”, que naO

Se COnfunde ∞m quaisqlle「 das modaIidades dos servi9OS de teIecomunicae6es.

2.3・ A presta9aO do Servi印de Comunica9aO Multlmidia (SCM) se庵「eaIizada dI「eta e

exclusivamente peぬO陣RADORA SCM, que Se eneentra devidame雨e autohada pa略tal,

∞nfo「me auto「iza9きo expedida pela Agencia Nacional de Telecomunjcae6es - ANATE」, nOS

temos do processo nO 53500.024078/2009やもAto Auto「izador n.O 2442, 1 9/04/2020 e TERMO

PVST/SPV No 312/201 0 ANATEし.

2.4. A p「esta9aO do Servi9O de Comunica

し幹

ult師dia (SCM) en∞nt「a-S
・〇、　　　　　　/　‾へ¥

SOb a 6gide da Le看
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n.o 9.472/97; do ReguIamento dos Servieos de Tele∞munica96es, aP「OVado pela ResoIu9aO

ANATEL =・O 73/98; do Regulamento dos Servi9OS de Comunica9aO MuItjmidia, aneXO a

ResoIuea。 ANATEL n.o 614/201 3; do Regulamento Geral de Di「eitos do Consum-do「 de Servi9OS

de Tele∞munica95es (RGC), aneXO a ResoIueao ANATEしn.O 632/2014; e demais no「mas

aplic急veiS.

2-5・ A qua嗣CaCaO COmPIeta do CしiENTE; O tipo’aS eSPeCifica96es e ca「acte「isticas dos servi9OS

Prestados; a ga「antia de banda cont「atada; OS Valo「es a se「em pagos peIo CLIENTE pelos

ServieQS de cQneXaQ a intemet- Servi?OS de comuniea9§O muItimidia, lnstaIagaQ, ativa街心

loca9aO de equipamentos e/Ou Out「OS Servi9OS POrventura COntratados de forma ∞njunta

(COMBO); bem ∞mO demais detalhes tecnicos e ∞merCiais, Se「aO de抽amente deslgnados no

TERMO DE CONTRATAeÅo e 「espectivo PLANO DE SERVICO.

2.6・ O Pし州O DE SERVICO ∞mP6e o TERMO DE CONTRA丁ACÅo, conStituindo partes

課諾え器諜認諾櫛等霊器霊豊蒜嵩認諾謹
juridica havida ent「e o CしIENTE e as CONTRATADAS, bem ∞mO fica automaticamente

詩誌器謀。蕊誰樽龍嵩簿言語藍悪罵「言罷嵩誌
OS軸S de di「eIt0.

2・7` Os servi90S de ∞neXaO a intemet e servi90S de comunica9aO muitjmidia (SCM) esta「ao

disponfveis 24 (Vinte e quatro) ho「as po「 dia, du「ante os O7 (Sete) dias da semana, a Pa血de

Sua ativae§o ate o t6「mino da relacao cont「atual aven9ada, 「eSSaIvadas as interrup96es

CauSadas po「 caso fortuito ou mctivo de fo「9a maior, dentre outras hip6teses e limitap6es de

「esponsa捌idades previstas neste instrumento

2・8. Quando da assinatu「a ou a∞ite elet「6ni∞ do TERMO DE CONTRATACÅ0, Ou Out「aS

formas de adesao p「evistas no p「esente Contrato, O CLIENTE decIa「a que teve ampIo e totaI

COnhecimento p「evio de todas as ga「antias de atendimento, COndie6es dos servi印S Ofertados,

Va10reS de mensaiidade, Crit色rios de ∞b「an9a, franquia de ∞nSumO dos servicos (Se fo「 o caso),

Velocidade maxima de downIoad e up10ad, garantia de banda e valo「es 「efe「entes aos planos de

SeN吟0S・

CIJiusuしA TERcEIRA _ DAS FORMAS DE ADESÅo

3.1- A adesao peio CしIENTE ao presente Cont昭to efetiva-Se alte「nativamente po「 meio de

quaisque「 dos seguintes eventos, O que OCOr「er Primej「O:

3. 1. 1. Assinatura de惟RMO DE CONTRATACÅo imp「esso;

3.1.2. P「eenchimento, aCeite on励e e/Ou confirma9aO Vla e-ma〃　de TERMO DE

CONTRA丁A9Åo elet「6nico;

3工3. Aceite e contra屯9aO efetuada mediante atendimento tele特nieo, at岡VeS da Cent輪l de

Atendimento Tele給nico disponibilizada pelas CONTRATADAS;

3 1,4. Pagamento pa「ciaI ou total via boIeto bancario, Ca「taO de c「色dito, CartaO de d6bito,

d色bito em ∞nta COrrente do CしiENTE, dep6sitO em Conta Co「rente das CON丁RATADAS, Ou

Outro meio id6neo de pagamentQ, de qualque「 valo「 「eIativQ.aQS ServiQOS dis閃nib巌adQS

Pelas CONTRATADAS.

3工5. Peroepeao, de qualque「 forma, dos servi9OS Objeto do presente Contfato.

3 2・ Com rela車O aS CONTRATADAS, SuaS O師g主婦es e 「esponsab輔ades inICIam efetivamente

閏圏
阜de「iu ao presente Contrato



eventos suprac鵬ldes, Saivo no tocante as fo「mas de adesao previstas nos itens 3.1.4 e 3工5

諾器豊譜器諾紫総統諾…盤謎盤嘉認許S)
CLAusuLA QUARTA葛DA PRESTA§Åo DOS S球V重婚DE CONEXÅO Å IN丁輔NET

4工　Na p「estaeao des servisos de conexao a intemet, O PROVEDOR DE INTERNET

dispon輔ieara ao CしIENTE um endere印IP mfemet ProfocoO que podefa ser dinami∞

(Var治veD, ou POdefa ser fixo 0nvar治ve帖a exclusivo c亜釦o do PROVEDOR DE INTERNET.

4. 1. 1. 1ndependente da fo「ma de disponibiI産a9aO do IP (励emet ProfocoO ao CLIENTE, eSte

ende「e印sempre sefa de propriedade do PROVEDOR DE INTERNET, Sendo que a

dispon制度a辞o do ende「e印IP mtemet F汽加co” nao const軸, de forma alguma, quaIquer

especie de cessao ou t「ansferencie desta propriedade.

4.1.2. O PROVEDOR DE INTERNET se reserva ro direito de aIterar, a qualquer momento, O

IP dlnami∞ (Variavery ou fixo (invar治vel) ∞dido ao CLIENTE‖ndependentemente de pfevie

comuniea辞O Ou ∞nSentimento do CLIENTE.

4.1.3. O PLANO DE SERVIeO especifi∝油e o tlpo de iP (Intemet ProfocoO dispon剛ieade peto

PROV昏DOR DE IN干巨RNE干ao CLIENT巨, Se firo ou dinamieo. Na omissao do PLANO D巨

SERVleO, Sefa considerado que o iP dispon剛izado 6 dlnamieo (Var治vel).

4.1.4. O CLiENTE tem conhecimento que o IP disponibilizado pelo PROVEDOR DE

INTERNET podefa ser utll吃ado, SimuItaneamente, POr Out「OS Clientes do PROVEDOR DE

INTERNET, atraVes de emprego da teen噂a MT件etwo鍬Adcifess 7南繭aJ珂eめt/

CGNA T pa〃fer G棺de Nefro凍Address 77初Sf緬o所

4.1 5. O Cし惟NTE declara plero ∞nhedmento que o PROVEDOR DE IN丁ERNET podefa

∞bra「 valer mensal adicjonei em funeao da dispo自制ieaeao de iP Fcko valido, devend。 O

無糖蒜鞠i,謹FovEDOR DE -N惟RNET do vakIT menSa-

4.2. A presta9aO de servisos ora contratados 6 de natureza indMdual e intransferivel, naO sendo

Perl輔da ao CLiEN丁E a cessfo ou venda total ou paroial desses serv時os a terceiros, a qua巾uer

tituIo que seja, Saiv。 em caso de pfevia e expressa autor吃a9aO do PROVEDOR DE iNTERNET.

4.2.1. O CしiENTE 「e∞befa de PROVEDOR DE INTERNE丁, aPds a atlVa9aO dos servisos

O時O do presente Contrato, a identifica9aO e Senha necess釦a a ∞neXaO a面e「net, naO

POdende em hipctese a喝uma ser a identifit治9aO/Senha transfe而da a te「cei「os e/ou expbrada

Para quaisquer fins ∞meroiais ou econ6mICOS.

4.2.2・ O CL惟NTE assume integral responsab=胸ade por si e por te「∞iros na u剛虚a9aO de sue

iden舶caeao e 「espectiva senha, Obrisando-se a honra「 os ∞mPromissos financeiros e旬ys

dai 「esuItantes. Nfo se「fb pem舶as conex es simuItaneasし脚立ando o mesmo c6digo do

器慧器認諾講富終葦諾d〇 〇時間航
CしÅusuLA QuINTA - DA PRES丁A嫌o DOS S旅VleOS DE COMUNleAeÅo MuしT鵬iDIA

5 1. Sao Deveres da OPERADORA SCM, dentre outros p「evistosmeste Contrato, em Lei ou nos

regulamentos ap"caveis:

5二1.1. Nos termos do Regulamento dog S遼瞳9S de Telecomunieae6es (Resolueao n.O

73/1998), Se「 a reSPOnSaVei peIa pres
鮮rvi9O de Comun ca9aO MuItimidia (SCM)bem ∞置e萄e的三



que se fize「em necessaries, independentemente da propriedade ou posse dos equipamentos

utiiieados para a prestaeao dos servieos, que deve「ao estar em confo「midade ∞m aS

determjna96es nomativas apiieaveis;

5. 1.2- Presta「 os Serviece de Comunica辞o Mu据mid-a Segundo as parametros de qualidade

PreVistos no Artigo 40 e incises do ReguIamento dos Servieos de Comunieaeao Mu博midia,

anexo a Resoiu9aO ANAT乱n.O 614佗01 3,

5.1.3, Mante「 em pleno e adequado funcionamento o Centro de Atendime巾O aO Cliente,

∞nforme reg「as impostas peia ANATEL a OPERADORA SCM em deco「「encia da sua

C胤5Sifica9aO COmO Presf甜o胎de Pe卵eno Perfe pe声動aterldendo e respondendo誌

「eclama96es e so幅ta96es do CLIENTE, de acord。 ∞m es PraZOS PreVistos neste Contrato;

5.1.4. Cumpri「 as ob「喝ac6es lhe outorgadas legaimente pelo Artigo 47 e incISOS do

Reguiamento dos Serviees de Comunica fro Mu柏midia, aneXO a Resolu9aO ANATEL n.O

61412013;

5.1.5. Soluciona「 as 「eclama96es do Cし旧NTE sobre p「oblemas e falhas nos servi印s

P「eStados, bem ∞rro fome∞「 eSClarecimento a reclama96es e dtIVidas do CしiEN丁E,

「essaivadas as excee6es e limita96es de responsab=胸ades previs4as emしei e neste

instrumento.

5・1 6・ Respeita「 e se submeter fielmente as c胎usulas e cond吟6es pactuadas neste Contrato.

5.2・ Nos temos do Regulamento dos Serviece de Comunieaeao MuItlmidie, aP「OVado pela

Resoiu9aO ANATEし614/2013, bem ∞nro de a∞rdo com a Lei n.O 12。965佗014 (Mar∞ Civil da

冊emet), a OPERADORA SCM deve略manter os dados cadast「ais e os Regist「os de Conexao

de seus Assirrantes peto p「azo minimo de Ol (um) aro.

5.2「「. A OPERADORA SCM observa「a o deve「 de ze廟“ est「hamente pele s剛O inerente aos

SerVIees de telecomuniea96es e pele ∞n醐idade quanto aos dados cadastrais e

infoma96es do CL惟NTE, SObretudo no que se refere aos registros de ∞neXaO amaZenados,

empregando para tanto todos os meios e tecnobgias necess書面as para assegu「ar o di「eito do

CLIENTE

5"2.2・ A OPERADORA SCM apenas toma略disponiveIS OS dados cadastralS e OS regist「os de

COneXaO, in∞rrendo em suspensao de sisile de tele∞muniea96es, quando solieitado

formalmente peIa autoridade judie治ria ou outra legaImente investida desses pode「es, e

quando determinada a ap「esenta9aO de informa96es refativas ao CLiENTE.

5,3. E p馴丁廟わa C)PERADORA SCM 「ealiear a ofe競a紬CL帽NTE des servi印S de

COmuniea9aO muItim 「die conjuntame巾e ∞m OutrOS Serv垂os de telecomunit渇96es e/Ou Se「V吟os

de valo「 ad雨。nado・ A p「esta9aO de servieos de forma conjunta pode胎ser feita di「etamente pela

OPEFIADORA SCM ou em parceria ∞m Outras emP「eSaS. Os dive「SOS Servゆおobjeto da oferta

諾蕊器官藍講説欄霊耀
PreSente Cont「ato.

5 3.1. Quando 「eal雇ada a cont「atacao ∞njunta de serviees de telecomuniea9des e/Ou

Servi9OS de vaior adicionedo (COMBO),肌depende巾e do formato cont「atuaI, aS

CONTFIATADAS deve「ao utii屯a「 a mesma data de 「e到uste para todos os se「viees

disponlb賄賂dos ao CLiENTE.

5.4. O CLiENTE reconhece como Direitos da OPERADORA SCM, alem de outres previstos na

Lei n.o 9 472/97, na 「eguiamenta9aO Pertinente e no Termo de Auto「時O Para a P「esta9aO do

Sem印de comuniea9aO mult面dia‥ (i) e「埋弊軍学申Pamentes e柵aest「Lltura que naO lhe

Perten9am, (ii) cont「atar com tercei「OS O d

Ou COmPIementares ao servi9O.



5.4. 1. A OPERADORA SCM, em q旧iquer caso, COntinuafa 「esponsavel perante a ANIATEL e

O CLiEN丁E pela presta辞O e eXeCueaO do servieo cont「atado,

5.4.2・ Para ∞nS航u庫o da sua rede de telecomuniea96es e para vislb=浸ar a prestaeao des

SerVIeC梅Objetoo deste Contrato, a OPERADORA SCM pode庵contratar a u航eaeao de

reou「SOS integrantes da rede de outra p「estadora dos servi9ce de comuniea9aO muItimidia ou

de outra prestadora de que吋uer outro servieo de tele∞munieae6es de inte「esse ∞Ietivo,

5.5" O Cし帽N手管reconhece que a OP巨RADORA SCM, Por Ser COnSide「ada uma伽esfado館

くね的uen○ Po「船佐P雷屈鵬鵬nSa如do側調同調enぬ曲s調e事鮨de q舶I迫a寄e p鴨Vist終

no ReguIamento de Gestao da Qua!idade do Servico de Comuれicacao Multimidia 〈RGQ-

SCM} anexo a ResoIu健o ANAT軋574/201 1, bem ∞mO dispensada do cumprimento das

metas de qualidade previstas no Regulamento de Q脚lidade dos Servieos de

Telecomunica96es (RQUAし), aneXO a Resolu辞o ANAT軋717I2019,

CLÅusuLA SEXTA葛DOS DIREITOS E DEV田海S DO CしIENTE

6.1. Sao Deveres do CL脂NTE, dentre out「os previstos neste Contrato, em Lei ou nos

「egulamentos ap”caveis:

6 1 1. Efetue「 os pagamentos devides em raz釦dos servi印s deco「rentes deste contrato, de

謹榊器詫謡諾認諾謹謹書雷M0
6.1・2. U圃iea「 adequadamente os serv吟os, redes e equipamentos reIatlVOS aO Servieo ora

contratado, ∞mu円ieando誌CONTRATADAS ua佃ueF eVentua【 anormaIidade observada,

devendo 「egistrar sempre o雨mero do chamado para suporte a eventuaI futura 「e班ma§ao

「eferente ao p「oblema ∞munieado;

6工3. Fomecer todas as infoma96es ne∞SSarfas a p「esta9aO des serv吟os o坤∋tOS deste

COntratO- e OutraS que Ve面am a ser solieitadas pe患S CONTRATA[IAS;

6.1.4. Providencぬr lecal adequado e inf「aest「血ra necessata a ∞汀eta instafa辞O e

funcienamento dos serviees, garantindo as CONTRATADAS ampIo a∞SSO at5 Suas

dependchclaS, a qua灼uer tempo言ndependentemente de aviso p「6vieL ou quaIque「 outra

ゆ「ma賦ade恒d雨al °u e細ud蘭aし

6〃1 4.1. A tftllle de面軸ra adequada a ser dispon酬izada peto Cし旧NTE,

∞mP「eende-se, maS naO se limita a: COmPutado「es, eSta96es de trabalho, rede el敏rit冶

∞mPativel e aterrada, bcai protegido do caler e umidade, dentre outros

equipamentos/mate「ぬis de infomatica e 「ede intema.

6工5- E de exclusiva 「espensa蝋dade do CLIEN惟a insta廟細ma皿te∩e§o, PrOte頓喰e

aterramento e胎trieo de toda sua rede intema, bem como dos equipamentos terminais de sua

ProPriedade.

6"1.6. Zeぬ「 Peほsegu胞n9a e integridade des equlpamentos das CONTRATADAS ou de

te「Ceiros sob sue 「esponsab“idade' instaledos em suas dependencias em 「azあda p「estaeao

dos servicos, reSPOndendo por eventuais danos, aVarfas, Perda, furto, roubo ou extravio

SOf「ides petos mesmos, COnSiderando serem tais equipame巾OS lnSuS∞tiveis de p飢hora,

arresto e outras medidas de execu9fb e 「essarcime巾O de ex屯ib“idade de terceiros pe「飢te O

Cし!EN丁E.

6.1.7　Cunp面as ob噂a96es岨e outo「ga飽s legalmente peb Artigo 4.O e事nCisos doR軸en掴es咽m精薄丁葛軸GCこ



anexo a Resolueao ANATEL 632/2014, quais sejam: (i) utiiizar adequadamente os se「viece,

equipamentes e 「edes de telecomunieae6es誹りrespeitar os bens pdblieos e aqueles voItados

a u航eacao do pdblieo em geral; (iiD ∞municar ds autoridades competentes面egulandades

O∞「ridas e atos lieitos ∞metides por Prestadora de servi印de telecomuniea96es; (iv) cumpri「

as obnga9 eS fi)cadas no ∞ntratO de presta鈎o do servi9O, em eSPeCial efetue「 pontualmente

O pegamentO 「eferente a sua presta辞o, Observadas as disposi96es reguぬmenta「es; (∨)

SOmente COneCta「 a rede da P「estadora teminais que possuam certifieaeao expedida ou

aceita pefa Anatel, mantendo-OS dentro das espec両ea96es t cnieas segundo as quais foram

Certificadas; (V0 indeniea「 a P「estadora por todo e quak]uer daro ou p「ejuizo a que der causa,

Por infnngencia de disposisao legaI, 「eguiamenta「 Ou contratual, independentemente de

qua巾uer Qutra SanCaO; e (vi) cQmuniear inrediatamente a sua PrestadQra: a) o roubo, furt。 Ou

ext「avie de dispositivos de acesso; b) a transferencfa de titufaridade do dispo鍋VO de aoesso;

e c) quak】uer aItera9aO das lnformae6es cadastralS.

6. 1.8‘ Pem暗さs pessoas des屯nadas peI急s CQNTRATARAS o ace so as depend会nc倫SQnde

estao nstalados os equipamentos disponibii浸ades e necessa os a p「estaeao dos servi9∞ e,

caso haja ut=度agao de equipamento(S) que nao esteja(m) devidamente certifroado(S) e

homoIogado(S), Permiti「 a retirada deste(S) equipamento(S) por parte dos funcionarios das

CO N TRATADAS.

6工9 Manter as caracteristieas dos equipame雨OS a Se「em uti陀ados, naO 「ea腔ando qua巾uer

mod鵬a踊O que desconfig即e a funCienalidade para a quaI foi homoIogado, SOb pena de

rescisao de pleno direito do p「esente instrumento e s両袖蚤o do CLIENTE as penalidades

PreMStaS em Lei e neste Contrato.

6・1.10. Dispo面b臨ear e rea陀ar manuten?急o em seus computado「es e esta96es de trabalho,

詣聾霊i露悪。o認諾謹嵩悲話請器謀議
imputafa 「esponsab掴dade por essa prote9aO.

6工1 1. Respeitar e se submate「屯elment患おcほusulas e cond頓ies pact腱das no p「esente

instrumento.

6工12. Zeler pela imagem e reputa9aO das CONTRATADAS, Sendo vedada a d血SaO Ou

Veicula9aO, Por qualque「 meie, de quak】uer menSagem Ou informacao inveridiea, difamat〔油a,

両面OSa Ou caluniesa, Ou que POSSa de qualquer maneira deneg面a imagem ou a reputa9aO

das CONTRA丁ADAS, Ou de quaisquer de seus s6cios.

6.2。 Os direitos do Cし旧NTE, a晦m daqueles estabelecidos neste Cont「ato, estaO 「eぬctonados

凸O ArtlgO 3.o e incisos do ReguIamento GeraI de Direites do Consumidor de Servi9。S de

Tele∞munica96es (RGC), aneXO a Resolu9aO ANATEL 632/2014, bem como ro Artigo 56 e

incisos do Regulamento dos Servieos de Comunieaeao MuItimidia, aneXO a Resolu9aO ANATEL

n○○ 614鮭013.

6.3. O CLIENTE devera ∞muniear imedfatamenteおCONTRA巾M〕AS. atrav6s de seus Servi9es

de Atendime巾O aO Cliente, qualquer p「Oblema que iden師Car nOS Se「V鳴os objetos deste

∞ntratO, registrando sempre o ntlmerO do chamado para sllPOrte a eVentuaI futura recle「na9aO

referente ao p「Oblema ∞munieado.

6.4. Considerando as politicas de uso ace胎Vel da面e「n(軋Sao Obricac6es do CL旧NTE:

6.4.1. Respeitar as leis de natu「eza cive1 0u Criminal aplieaveis ao servieo言ncIusive, maS naO

Se limitando, aS leis de seguran9a, COnfidencia=dade e propriedade intelect鶴a上

一一二　一〆　　　　-



assumindo, Sem autOriza9aO, a identidade de out「o c=ente;

6.4.3. Nao p「ejudica「言ntencionalmente, uSua「ios da lnte「net at「av6s de desenvolvimento de

ProgramaS, Virus, aceSSO naO auto「lZado a computadores, altera96es de arquivos, PrOgramaS

e dados residentes na 「ede e u帥zaeao de “cookies’’, em desacordo ∞m aS leis e/ou ∞m aS

meIho「es praticas de me「cado;

6.4・4. Nao divulgar p「QPagandas ou anuncia「 P「Odutes e servi9OS at「aV6s de co「reio elet「6nico

ぐmaIa direta’: ou “spam"), SaIvo mediante p「さvia solicita9aO dos destinata「ios quanto a este

tipo de atividade.

6.4.5・ Nao acessa「 contetldos imp「6p「ios ou硝citos, Ou entaO, naO u輔za「 a intemet para fins

imp「6p「ios o両lieitos. segun如a legisla9aO Vigente.

6.5. Em cump「imento‾a exigencia prevista no Artigo 3.o言nciso XV町do Regulamento GeraI de

Direitos do Consumidor de Servi90S de Telecomunit冶96es (RGC), aneXO a ResoIu9aO ANA丁EL

632/2014, O CL惟NTE, neSte atO, de maneira p「evia, iivre e exp「essa, ateSta Sua Plena

COn∞rdancia quanto ao recebimento de mensagem de cunho publicifa「io em sua esta辞o m6vei,

nada tendo a recIamar, Seja a que tf帥O fo「.

cしÅusuしA SET胴A鵜DÅ FRANQUIA DE OONSu肌O

7.1. No PLANO DE SERViCO ofertado ao CLiENTE pode「a have「 a p「evISaO de Franquia de

Consumo, que COnStitui uma =mita9aO de transfe「encia (t「afego〉 em bytes dent「o de um

determinado periodo・ Uma vez esgotada a Franquia de Consumo, O CしIENTE froa「a suieito a

reducao de veIocIdade ou a uma cob「an9a P「OPO「CionaI ao ∞nSumO adicIOna=n∞「rido, O que

Sefa antecipadamente previsto no PLANO DE SERVICO.

7.1.1. A F「anquia de Consumo 6 contab帖zada mensaimente peio sistema da OPERADORA

SCM, ∞me9ando no dia lO a晦o血aI de cada mes, Ou de acordo com outro pe「iodo p「evisto

ne TERMO DE CONTRATACÅo.

7.1.2. Quando ocorrer a ext「apola9aO da Franquia de Consumo, e tendo o CL!ENTE optado

no PUINO DE SERVleO peia 「edueao da velocidade cont「atada, eSta 「edueao oco「re「a

automaticamente. Neste caso, POde「a o CLiENTE, alte「nativamente, OPta「 Peia continuidade

da slla Velocidade inicial (COm a conSequente ∞bran鍵P「OPO「Cional ao ∞nSumO adicionaI

inco面do), devendo, Pa「a tal, entrar em COntatO COm a OPERADORA SCM atrav6s de sua

Central de Atendimento Telef∂nico.

7.1.3. Quando oco汀er a eXt「aPOla9aO da F「anquia de Consumo, e tendo o CLiENTE optado

no PIANO DE SERVieO pela cobran9a P「OPOrCionai ao consumo adlCiona=nco「「ido, eSta

∞branga adicional ocorre「a automatieamente. Neste easo, POde踏　o CLIENTE,

altemativamente, OPta「 Pela 「edueao da veIocidade contratada, devendo事Para taI, ent「a「 em

COntato COm a OPERADORA SCM at「aves de sua Centra看de Atendimento TeIef∂niCO.

7.1.4. Nos termos do Artigo 80, Pa「agrafo tlnico, do Regulamento GeraI de Direitos do

Consumido「 de Servi90S de Teiecomunica96es (RGC), aneXO a Resoiu9aO ANA丁Eし

632/2014, a OPERADORA SCM nao esta ob「igada a info「ma「 ao CLIENTE, quando oco「「e「,

que Q Seu COnSumQ eSta P「dximo a atingi「 a franquia cont「atada.

cしÅusuしA O寒TÅVA - DO PしANO DE SERVleO

8. 1. Cada Plano pode「a se「 diferenciado peios seguintes paramet「os: (i) veIocidade u帥Zada; (ii)

VOlume de trafego de dados maximo pe「mitido誹i† ho「ま「io de u輔za9aO同V〉 tempo de u輔za9aO;

(V)血aIidade da utiliza9aO; 〈vi) existencia餌/n

貯叩u-a葦詳POn噂:



de ende「e90 1P (/ntemet Protoco州XO Ou dinamico; (Viii) vaIores a paga「; (ix) tipo de tecnoIogia

emP「egada na p「esta辞o dos servi9OS; (×) quaisque「 outros fato「es ou parametros que venham

a ser fixados a c「it6「io das CONTRATADAS

8.2. As CONTRATADAS se reservam o d融o de cria「・ mOdifitar e/Ou eXCluir Planos de Servieo

a qualquer tempo- a Seu exCIusivo crit釦o’Sem P画面ro dos direiくOS garantjdos ao CしIENTE

Pelas normas regulat6「ias e pela legis-a9aO aPlicave- as 「e-ac6es de consumo,

藍。謡器器親藩…認諾謹言雑読謎認諾
(PreSenCial ou elet「6nico), POdendo ainda ocor「er esta alte「a9aO atraV6s de outras fdrmas de

adesao p「evistas no presente Cont「ato. Nao se「ao pe「mitidas altera96es no PLANO DE

SERVICO solicitadas po「 ciientes que nao estejam em dia ∞m SuaS Ob「iga96es

8.2・2" Em caso de alteraeao do PLANO DE SERVIeO que resu愉「 na reducao dos valores

PagOS aS CONTRATADAS, fica o CLiENTE sujeito a multa p「evista no Con毎ofo de

露仰∂n6ncfa, CaSO assinado pelo CLl馴TE, de acordo com a data em que fo昭8OIic胎da

a reduca〇・ bem como p○○po「ciona看mente a reducao ve「ificada,

8.3. O PIano de Servi9O disponibilieado ao CL-ENTE, nOS te「mOS do Artigo 63 do ReguIamento

dQS Servisos de Ccmunica鋒Q Multimidia・ aneXO a Resolu9aO ANATEL nO 614/2013,

Ob「igato「iamente, deve「a ∞nter‥ (i) velocidade maxima, tantO de downioad quanto de up10ad,

disponive同o ende「e90 ∞ntratado, Para OS皿XOS de comunicacao o「iginado e te「minado no

te「minal do CL脂NTE, reSPeitados os c「ite「ios estabe-ecldos em regulamenta辞o especifiea川)

VaIor da mensalidade de cada servi9O’(lii) c「ite「ios de ∞b「anea; e (iv) franquia de consumo de

t「afego, qUando aplicavel;

8・3. 1. A16m de conte「 ob「igator霊amente OS dados previstos no Artiso 63 do Regulamento dos

Se面9OS de Comunicaeao Multimidia, aneXO a Resolu9あANAT軋nO 614/2013, O PUENO DE

SERVleO tamb6m dispo「a sobre‥ (i) a disponibiljza9aO de endere90 IP (/nfemet Profoco掴xo

Ou Va「iavel; (ii) a ∞ntrata蜜O COnjunta ou nao de outros servi9。S de telecomunicae6es e/ou

Servieos de valor adieionado; (iii) vaIo「 do co日Sume eXeede時em easo de contrata9aO SOb

franquia de consumo; (iv川mites e garantia de banda; (∨) dentre out「as especifjca96es dos

Servi9OS COnt「atados peIo CLIENTE;

窪認諾器龍葦驚喜認諾謂蒜慧,謹豊; COnStafro
8・4 1・ Os PIanos de Servi9OS Ofertados peIas CONTRA-RADAS estarfo djsponfvejs no

Seguinte ende「e9O eIet「6nico: WWW. raImaX.COm. br.

8.4・2. A OPERADORA SCM, POr enquadra「-Se nO COnCeito de Prestado「a de Pequeno Porfe

(PPP)・ en∞雨a=Se isenta de dispon榔zar na slla pegina mecanismos de compara9aO entre

OS Planos de servi9OS.

CLÅusuLA NONA - DO CONTRATO DE PERMAN宣NCIA

9"1・ Caso seja do interesse do CLl馴TE se vale「 de dete「minados beneficios ofertados

Peias CONTRATADAS’a Crit6rio excIusivo das CONTRATADAS, O CLIENTE deve「5

PaCtuar COm aS CONTRATADAS’Sepe「adamente, um Confねto 《允Peman6nciaタ

documento em que seI.aO identificados os beneficios conced!dos ao CしI酬TE (Validos

exClusivamente durante o p旧ZO de fidelidade contI.atua!) e, em COnt昭Pa嗣a, O叩ZO de

fidelidade cont「atua! que o mesmo deve略observar, bem como as pena-idades apiicaveis

ao CLIENTE em caso de rescisao contratuaI aれteCipada事tota- ou pa「ciai.

9"1.1. Q CしIENTE decla輪e reconhece se夢臆facuItado∴aQ meSmO OP鵬的anteS da

軒



9・2・ Os beneficios concedidos pelas CONTRATADAS pode「尋o co「responder a descontos

れaS menSalidades dos servicos de conexao a inte「net, naS menSaiidades dos servi9OS de

comuniea鱒o multi面鵬, descontos ou isengao na9 menSa璃dades da l○○aeao dos

equipamentos utiiizados nos servjeosl descontos ou isencao dos vaio「es

correspondentes a instalacao ou ativaeao dos servieos, dentre out「os, a eXclusivo crit6rio

das CONTRATADAS.

9.2・1, Os beneficios porventura concedidos pe看as CONTRATADAS ao CLIENTE serao

V創idos excIusivamente durante o p「azo de fidelidade cont「atuaI.

9"3" O Co庇rato de Pemanencねexplicitara a f6「muIa e os c「it6「io§ que Se略O u輔zados na

apura§aO do vaior da muIta a ser paga pelo C」旧NTE as CON丁RATADAS, em CaSO de

「escisao antecipada事total ou parcia!,

9"4"　Uma vez completado o prazo de fideIidade contratuaI, e uma VeZ renOVada

automaticamente a vigencia do presente contrato, O Cし旧N丁E perde庵automatlcamente

direito aos beneficios antes concedidos peias CONTRATADAS. Mas, PO「 Out「O lado, naO

estara sujeito a nenhum prazo de fjdeiizae尋o cont「atuaI, POdendo rescindir o presente

COntrato, Sem nenhum 6nus e a qualquer momento.

9・4.1' A co∩ee§SaO de outro§ beneficjos ou a pror鳩ga節O dos be鵬鵬i機a知ais e,

COnSequentemente, a eXtenSaO do p「azo de fideIidade contratuaI, Se for interesse de

ambas as partes, deve略se「 objeto de novo Contrato de Permanencia, em SePa「ado.

9・5. O C」IENTE reconhece que a suspensao dos servi印S a pedido do pr6prio CしIENTE!

Ou POr inadimplencia ou infracao cont「atuai do CL旧NTE, acar「eta automaticamente na

SuSPenSaO da vigencia do p「esente inst「umento e do Co加rato de Pemanencねpo「

Periodo identico’de modo que o pe「iodo de suspensao nao e computado para efeitos de

abatimento do p「azo de fidelidade contratuaし

CしÅusuLA DEc間A輸DA SUSP削SÅo DOS S輔V[9OS

lO工O CLIENTE adimpIente pode reque「er a suspensao, Sem 6nus, da p「esta9aO dos servI90S

Objetos deste Cont「ato, uma dnica vez, a cada pe「iodo de 12 (doze) meses, Pelo prazo minimo

de 30 (t「inta) dias e maximo de 120 (∞nto e Vinte) dias, mantendo a possib棚ade de

「estabeiecimento, Sem 6nus, da p「esta9aO dos serv吟os cont「atados no mesmo endere9O.

10.1.1. Em hip6tese alguma have「a a con∞SSaO do pedido de suspensao dos servieos em

face de CL旧NTE inadimpIente, Ou que naO eSteja em dia com quaisque「 de suas obriga96es.

Pa「a o acatamento do pedido de suspensao dos servieos, O CしiENTE inadimplente te「急que

rea舵a「 o pagamentQ de tQdas as pend合ncias血ancei「as existentes, bem comQ 「egula巾za「

todas suas ob「iga96es ∞ntratuais.

10.1.2. O prazo de suspensfo dos servi90S Objetos deste Contrato, naO u帥Zado pe10

Cし旧NTE, naO Sera Cumulativo de um ano para out「0. Ou seja, e direito do CしiENTE requere「

no maximo, POr uma血ica vez, dentro do pe「iodo de 12 (doze) meses, a SuSPenSaO dos

Serv垂os, Pelo p「azo mfnimo de 30 (trinta) dias e maximo de 120 (cento e vinte) dias.

10.1.3. O p「azo para atendimento do reque「imento de suspensあou 「estabelecimento do

Servi9O 6 de 24 (Vinte e quatro) ho「as a ∞nta「 da soiicita9aO do CLiENTE, devendo o

CLIENTE, em quaIquer hip6tese, estar Plenamente em dia ∞m SuaS Ob「iga96es cont「atuais.

10. 1.4. Findo o prazo de suspensao fo「malmente 「eque「ido pelo CLIENTE, autOmaticamente,

OS Servisos oPjetos deste Contrato se「ao 「eativados, naO havendo ‾necessidade de

COmunica9aO Pelas CONTRAIADAS ao‾　CLiEN丁E, Sendo tamb6m 「eativadas

autOmaticamente aS ∞b’an9aS lnerentes a/pr勘帯嵩OS ∞ntratades

祐　　　　1。



1 0.2. O CL旧NTE pode「a requere「 o 「estabelecimento dos servieos objetos deste Contrato antes

do t6rmino do prazo de suspensao lnicialmente soiicitado.

1 0〃2・ 1 CasQ Seja feita a sQlieitaeaQ de restabelecimento dQS ServieQS O鴎etQS deste Cont「atQ

em perfodo infcho「 ao iniciaImente solicitado a tituio de suspensao, naO POdefa o Cしi削TE,

POsteriormente a 「eativaeao, dent「O do mesmo pe「fodo de 12 〈doze) meses, requere「 nOVO

Pedido de suspensao dos servi9OS em rela9aO aO Periodo de suspensao nao u輔Zado.

1O"3・ As CONTRATADAS poderao suspende「 parciaimente os servicos o助etos deste

Cont「ato, em CaSO de inadimplencia ou infracao contratuaI do CLI削TE, desde que

notifique o CLIENTE por escrjto, e-maiI ou mensagem de texto, COm antecedencia minima

de 15 (quinze) dias acerca da suspensao dos servicos, devendo esta notificacao conter os

Seguintes eIementos: (i) os motivos da suspensao; (ii) as 「egras e prazos de suspensao

parcial, total e resci…aO do contrato; (iii) o vaIo「 do d6bito e o mes de referencia; e (iv) a

possib補dade do regすstro do deb耽o em sistemas de proteeao ao c晦dito, ap6s a rescisao

do contrato.

10・3"1・ Para fins do presente contrato a suspensao parciai ca「acterjza-Se Peia reduc蚤o

da veiocidade cont「atada, Pa「a uma VeIocidade equivalente a 256 KbDS.

10"3・2" Somente depois de reguIarizados os pagamentos pendentes (incluidos a multa,

atuaIiza(泊O mOne飴ria e juros de mo「a〉, e/Ou regu獲arizada qualque「 outra infracao

Contratua!, 6 que os servicos oPjetos deste Coれt「atO SeraO reStabeIecidos pelas

CONTRATADAS" O restabelecimento dos servicos ocorre「a no prazo maximo de 48

(quarenta e oito) ho「as, a COnta「 da quitaeao dos d6bitos pendentes (incluidos a multa,

atualiza§aO mOneta「ia e ju「OS de mora) e/ou da regula「izaeao da infracao cont「atual,

10置3"3・ O periodo de suspensao motivado por descumprimento contratual ou por

inadimpIencia do CL旧NTE, naO enSejara qualquer esp6cie de compensa9aO, rePa「aCaO

Ou indenizacao ao C」IENTE, O que eSte COnCorda e reconhece.

10"4" Transco「rjdos 3O (trinta) dias do inicio da suspensao pa「cia看, e Pe「maneCendo o

Cし賀削丁烏∴副職∴扇t鵬cao　働e in急俳調p晴れGi急　的　きれf脂G豹　的調t融的し　p〇億e幅o　急s

CONTRATADAS, a Seu eXclusivo crit6rio, OPtar Pela suspensao total dos servicos objetos

deste Contrato, independentemente de qualquer notificacao ou comunicacao previa ou

POsterior ao C」!ENTE,

10"5. Transco「ridos 30 (trinta) dias da suspensao totaI, e Pe「manecendo o CL!ENTE em

Situa鈎o de inadimplencia ou infraeao contratual, POde略o as CON干RA干ADAS, a Seu

exclusivo cri章erio, Optar Pela rescis呑O de pieno direito do presente instrumento,

independentemente de quaIquer notifica辞o ou comunicaeao ao CLIENTE, hip6tese em

que o CLIENTE fica「急s山eito as penalidades previstas emしe盲e no presente inst「umento,

POdendo as CONTRATADAS vaIeトSe de todas medidas judiciais e/Ou eXt喝judiciais e,

inclusive, ut醒ar-se de medidas de restricfo ao cr6dito e/Ou ProtestO de titulos.

10,5.1. Uma vez rescindido o presente iれSt「umentO, aS CONTRATADAS deverao

encaminha「 ao CしIENTE, nO P「aZo maXimo de 7 (Sete) dias, COmP「oVante eSC「ito da

rescisao事infol’mando da possibilidade do rogistro do d6bito em sistemas de protecao

ao c「edito, POr menSagem eietr6nica ou cor「espondencia, nO田timo endere9O do

CL!ENTE constante de sua base cadastral,

10・6. Em caso de atraso no pagamento pelo CしiENTE de qualquer qせantia devida as

議精読a嵩糟晋詑霊豊薄業器:管…宝器話語議書
suspensos os servicos de manutenc壷b「estados peias CONTRATADAS no ambito deste

杵∴博



Cont「ato (Seja manutencao de equipamentos, Seja manuten§aO dos pr6prios servi§oS de

inte「net), bem como suspenso o atendimento a quaIquer solicitacao do C」IENTE, a

exemplo de solicitacao de mudanca de endereco, tranSfe「encia de titularidade, upgrade

(aumento de velocidade〉, downg「ade (reduc蚤o de ve!ocidade), dentre outras; O que

PreVaiece「急ate a efetjva e totai regularjzacao, Pelo CLiENTE, dos vaIores devidos as

CONTRATADAS.

CしÅusuu¥ DEc剛A PRIM馴RA - DO AT削D看MEN丁O AO CしI削丁E

出土　As CONTRATADAS disponibilizarao ao Cし1ENTE um centro de atendimento

teief6nico gratuito’ mediante chamada de te「minaI fixo ou m6vel, nO Periodo

compreendido ent「e as O8 (Ojto) e 20 (Vinte〉 horas, eXclusivamente nos dias血eis, de fo「ma

a possi間船「 eventuais recIamae6es, Pedidos de info「mac6es e solicita§6es relativas aos

Servj?OS COれtratados.

1 1.1.1" Centro de Atendimento Telef6nico pode「a ser acessado pelo CL!ENTE at「av6s

dos n血meros: (35) 3339-2440,

11.2. Todas as inte「ae6es ent「e o CL悟NTE e o Cent「o de Atendimento das CONTRATADAS

se庵o g「avadas e mantidas ate o prazo de 90 (noventa dias). durante o quai o CLIENTE pode「急

requerer a c6pia do contetldo das g「ava96es.

1 1.2. 1 ・ A disponi闘zacao das c6pias das gravap6es teie総nicas oco「re「台no prazo m細mo

de lO (dez) dias a conta「 da so!icita9aO do CしIENTE, e a disponibiliea9aO da c6pia de cada

grava9aO POde「a se「 fracionada em mais de um a「qulVO eIet「6ni∞.

1 1.2.2. As inte「a96es porventu「a feitas entre Tecnjcos das CONTRATADAS em campo e

O CしIENTE nao se「ao gravadas, naO eStando as CONTRATADAS c○mpe"das a g「avar este

tipo de intera9aO.

11 2.3　Em caso de descontinuidade da chamada feita peIo CLIENTE ao cent「o de

atendimento telefonico, aS CONTRATADAS deve掻o 「etomar a ligaeaO aO CLIENTE, Salvo

nos casos de falta de educa9aO Ou ∞mPOrtamentO Ofensivo do CLIENTE, Situa96es de

t「Ote Ou enganO, e Chamadas o「iginadas po「 C6digo de acesso com rest「ieao de

jden輔ca9呑0.

1 1.3. O CLI削TE pode胎obter no ende「e9O elet「6ni∞ WW.「aimax.∞m.b「 todas as informae6es

relativas as CONTRAIADAS, tais ∞mO O endere90, telefones de atendimento, ho「arios e dias

de atendimento ou funcionamento. E mais, diante do 「efe「ido ender鉾o eletr6面co, O CしIENTE

POde「a obte「 todas as informa96es refe「entes aos Planos de Servi9OS Ofertados pelas

CONTRATADAS ,

1 1.4. As soIicita96es de repa「o, 「eCIamae6es, reSCiSaO, soiicita96es de se「vj90S e Pedidos de

informa96es deve「ao se「 efetuadas peio CしiENTE perante as CONTRAIADAS atraves da

Cent「aI de Atendimento Telefonico disponibilizada pelas CON丁RATADAS. Sendo que, Para Cada

atendimento do CL惟NTE, Se胎gerado e dispo「亜湘Zado ao CL惟NTE um雨mero sequencial de

P「OtOCOio, COm data e ho「a.

11,5, No atendimento do CLIENTE, aS CONTRATADAS se comp「ometem a observa「 os

Seguintes prazos, de acordo com o tipo de solicita辞o ofetuaqa pelo CLI削TE, a Sabe「:

11,5,1. Em se tratando da instaぬc負o dos servj9OS, aS CON干RA干ADAS se

comp「ometem a observar o prazo de instalacao previsto no TERMO DE

CON丁RATACÅo, reSSa!vado o dispo頭P no item 12,1 deste Contrato e ressaIvadas as

帝∴幡



11"5・2" Em se tratando de solicitacao de rescisao cont「atua看peIo C」IENTE, que Se

da「台　necessariamente com intervencao de atendente, aS CONTRATADAS se

COmPrOmetem a dar efeitos imediatos a solicitaeao de rescis尋o. Sendo que, neSte

CaSO, tratando-Se de CしIENTE sujeito a fideiidade contratua!, fica o CLi削TE sujeito

automaticamente as penaIidades previsfas no Co庇昭toくねA卵肋anenCia.

11"5・3・ Em se tratando de soIici屯cao de hist6rico de demandas, que devem se「

armazenados peia OPERADORA SCM pelo prazo minimo de O3 (tr合s) anos ap6s o

encaminhamento final da demanda, eStaS devem se「 ap「esentadas ao Cし漢ENTE no

P輪ZO m款imo de 72 (Setenta e融as) h捌as暮COntados a parti「 da respectiva

SoIic旺a9各○○

11.5・4. Em se tratando de solicita9aO de reparo dos servicos, aS CONTRATADAS se

COmp「Ometem a reg山ar睦-!o no prgL±e m亘ximo de O5 (cincQ) d亘as頓ei§, a COnt包r do

Seu reSPeCtivo recebimento, reSSalvadas tamb6m as excee6es e limitac6es de

「esponsabiI竃dade previstas em Lei e neste inst「umento;

11.5・5" Em se t「atando de reclamac6es e pedjdos de informac6es do CL!ENTE, aS

CONTRATADAS se comprometem a soiuciona-1as no p「azo maximo de O5 (cinco〉

dias dteis, a COnfar do seu respectivo recebimento, reSSalvadas tamb6m as excee6es

e Iimjta頭es de responsabilidade previ§taS em Lei e ne§te instwmento;

11"5・6"　Outras so!icitac6es de servicos ap「esentadas pelo CLiENTE as

CONTRATADAS, naO eSPecificadas nos itens =.5,1 a ll.5.5 acima, SeraO atendidas

Pelas CONTRATADAS no pra王O m急xino de lO (dez) dias dteis, resSalvadas tamb6m

as exce96es e Iimita96es de responsab描dade previstas em Lei e neste inst「umento,

11.6" Os p「azos estipulados nos itens acima pode「ao sofrer aItera申ves, naS Seguintes

hip6teses: (i) caso o C」看剛TE nao disponibilize Iocai e/Ou COmPutadoresIestae6es de

trabaiho adequadas para a instaiacao dos servi9OS; (ii) caso o CLIENTE nao permita o

acesso pelas CONTRATADAS ao IocaI de instalacao dos servi9OS; (iii) em caso de eventos

fortuitos ou de fo「ea maio「, COmO instabilidade cIjmatica, Ohuvas, de5cargaS atmOS俺ricas,

greves, dentre out「as hip6teses; (iv) em caso de atrasos deco「rentes de cuIpabilidade de

te「ceiros, COmO atraSOS na entrega dos equipamentos necessarios, Ou meSmo a naO

COnt「ataeaO Pelo C」IENTE de servicos compIementa「es; (V) outras hip6teses que nao

exista cuipab師dade das CONTRA干ADAS.

11 7. A OPERADORA SCM, PO「 enquadra「Se nO COnCejto de Prestadora de Pequeno Porte

(PPP), eSta isenta da dispor亜刷za9るo de setor de atendimento p「esencia上

作& A OPERADQRA SCM教1 Q「 enquad「貧r-Se nO co鵬eito de Prest貧do「a de Peq鵬nQ PQ鵬

(PPP), eSfa desob「igada de criar mecanismos de atendimento via inte「net, devendo apenas

CQnSta「 na Sua Pagina na intemet um mecanismo de contato disponivel a todos os assinantes.

CしÅusuしA D巨C棚A SEGUNDA - DA INSTALA§Åo DOS S輔V19OS

12・1. Antes de procedida a instaia辞O e ativaeao dos servi9OS, aS CONTRATADAS i「ao ver桶Car

a existencia de viabiiidade tecnica quanto ao endere?O de mstalaeao discriminado no TERMO

DE CONTRATACÅo, Ou em Out「O fo「ma de adesao ao p「esente Cont「ato. Havendo viab舶ade

謙A手A謎警al#祭器誓‖芯器。嵩霊a#謹蒜悪霊霊
neste instrumento. Nao havendo viab棚ade胎cnica, O P「eSente inst「umento se「a rescindido de

PIeno direito, Sem nenhum 6nus ao CLiENTE.

12.2. Havendo viab嘱de tecnica, aS ′繭〒融恥DAS efetua手動a instala辞O e ativarfro os

園圏
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instaIa96es intemas de redes Iocais feitas pelo CLiENTE. Sendo impiementada pelo CLIENTE

uma 「ede VVI-fi, Ou caSO O equipamento disponib硝zado por qualque「 das CONTRATADAS

Pemita ∞neX6es VVI-Fi, esta OOneXaO deve「a ser necessariamente criptog「afada, Sendo de

「esponsabiiidade do CLIENTE a gua「da da senha correspondente, Sendo vedada, em quaique「

hip6tese, a CeSSaO, dispor満潮za9aO Ou COmPa圃hamento pelo CLIENTE da senha elou dos

servi9OS Objeto deste Cont「ato, PO「 quaique「 meio, a te「Ceiros est「anho a presente relacao

COnt「atual.

12葛2"1. Caso restar constatado, POr qualquer meio, que O CL旧NTE es恰realizando a

CeSSaO, disponibilizaeao ou compa巾Ihamento dos servi9OS em favor de terceiros,

mesmo que de fo「ma nao one「osa, O C」看ENTE fica細るob「igado ao pagamento de uma

mensalidade adiciona看para cada compartilhamento constatado, desde o pe「iodo da

COnstataCaO" Caso nao seja possivel constatar o n心mero de compartilhamentos

efetuados pe看o CLIENTE. este devera pagar as CONTRATADAS, nO mini叩o1 01 (叫m)

謀諾d霊a認盤芋窺詐菩○窪等t寵篤一語-e-繋ぎ捲誓言
CONTRATADAS a rescisao de pleno direito deste Contrato, bem como fica o C」IENTE

Sujeito as penalidades p「evistas em Lei e neste instrumento, inciusive no tocante a

Sua dendncia a ANATEしdevido a p屯tica de crime em telecomunicac6es, nOS te「mOS

do Artigo 183 da 」ei 9.472/97.

12.2.2. E de responsa軸dade exclusiva do CLIENTE as instaia96es intemas de redes

10cais, Ou rede Wi証, caSO impiementadas peIo CL惟NTE, aSSim　∞mO quaisque「

P「Oblemas, danos ou atos硝Citos cometidos at「aves destas 「edes Iocais ou rede Wi-Fi.

12.2.3. Em caso de implementa辞O Peio CLiENTE de instaIa96es intemas de 「edes Iocais,

Ou 「ede Wi・巾, fica o CuENTE, neCeSSariamente, Ob「igado a cadastra「, COnt「Olar e iden緬Car

OS uSua「ios que estejam u輔Zando simultaneamente os servisos o勘eto deste Cont「ato, de

modo a permitir que a OPERADORA SCM cumpra, de fato, tOdas as exig台ncias

「eIacionadas a gua「da dos regist「os de conexao p「evista tanto no Regulamento dos

Serv時os de Comunicaeao Multimidla (anexo a Resolu9aO ANATEL 614/201 3), quanto na

しei n.O 12.965/2014 (Ma「CO C梱da lnte「net〉.

12.3. Em caso de solicita9aO Peio CLiENTE de altera辞o no ende「eeo de instaIaeao, eSta

aItera辞O fica condicIOnada a disponib胴ade e via七両dade tecnica para a instala9きO e ativa9aO

dos servi9oS Perante O nOVO Ioca=ndicado. Havendo disponibilidade e viab鵬ade t6cnica, O

CLIENTE fica 「esponsavel pelo pagamento da taxa p「evista na cIausula 1 7. 1 3 deste instrumento,

relativa a aItera辞o do ende「e90 de instaIaeao dos servi90S.

12.3.1. inexistindo disponibilidade ou viab補dade tecnica no novo endereco, e Optando

O Cし惟NTE peia rescisao antecipada do contrato, fica o mesmo sujeito a mu愉P「eVista

no Contrato de Pe朋anencia, CaSo aSSinado pelo Cし!ENTE, de acordo com a data do

画弛oせe提Se鳴季〇 〇°鴫は癌

CしÅusuLA DEc脚A T駅C勘RA - DA INT輔RUPCÅo DOS S球VICOS

13.1, O CしIEN丁E reconhece que os servieos poderao se「 interrompidos ou deg「adados,

de manei「a programada ou nao, O que naO COnStitui inf「a9aO ao PreSente inst「umento ou

hip6tese de rescis尋o contratuai.

13・2■ Em caso de inte「「upcao ou degrada鈎o programada, independentemente do periodo

que pe「durar a respectiva interrupeao ou degradacao p「Ogramada, O CL帽NTE reconhece



13.2・1" Considera-Se interrupcao ou degradacao programada aque看a oueto de aviso ao

CLIENTE com no minimo 24 (Vinte e quatro) ho「as de antecedencia夢PO「 eSC「ito, e.mail

Ou menSagem de texto,

13・3" Em caso de inte「rup辞o ou degrada辞o nao programada, aS CONTRATADAS deveI.aO

resSarci「 ao Cし1削TE o vaIor propo「cional ao ndmero de horas ou fraeao supe「ioI. a 30

(trinfa) miれutOS ininterruptos, O que deve oco富「e「 mediante desconto a ser concedido ate

na 3a (terceira) mensalidade subsequente ao respectivo evento. Em caso de interrupcao

Ou degradacao nao programada言nfe而Or a 30 (trinta) minutos ininte「ruptos, O CしIENTE

「econhece n尋o te「 direjto a nenhum desconto’reSSarCimento, ComPenSaCaO, rePara確O

Ou indeniza9aO.

13.3.1・ O CLIENTE reconhece que, Para fazer jus ao desconto (ressarcimento)

estabeIecido no presente instrumento’O meSmO dever台entra「 em contato com o Centro

de Atendimento ao Cljente disponibi!izado pelas CONTRATADAS visando a abertura de

um chamado (OCO「renCia), O que deve ser feito pelo CLl削TE imediatameれte aP6s a

ConStaねcao da interrupcao ou degradacao nao programada, mOmentO em que Se略

gerado pelas CONTRATADAS um n血me「o de protocoIo。

13・3葛2. O tempQ de inte皿pcao Qu degrada鎖o naQ PrOgramada, Para efeitQS de

descontos (ressarcimentos), Se「急COmPutado a parti「 da efetiva abertura do chamado

(OCOrrenCia) peIo Cしl削TE jun章o ao Centro de Atendimento ao C!iente disponibiIizado

pelas CONTRATADAS,

13"4. A responsa師dade das CONTRATADAS 6 Iimitada ao desconto (「essa「cimento)タnaO

Sendo devido peias CONTRATADAS nenhuma ou章ra compensacao, repa「a9ao Ou

indenizacao adicionaし

13"5・ As CONTRATADAS nao serao obrigadas a efetua「 o desconto (ressa「cimento) ao

CLIENTE’CaSO eVidenciada quaiquer das seguintes hip6teses:

13"5"1. 1nterrup辞o ou degradacao decorrente de fatos atribuidos ao p「6prjo CLIENTE

Ou tereeiros’PO「 erroS de ope「a9aO do Cし旧NT巨, faIhas em qualque「 equipamento do

Cし1馴TE ou de te「ceiros, Ou Outra Ci「cunstancia que nao seja da responsab朋ade

exclusiva das CONTRATADAS;

13.5・2" Inte「調peao ou degrada§aO decorrente de caso fortuito ou fo「ca maior;

う3・5・3・ Em caso de furto, roubo, Perda’eXt輪Vio ou danos a equipamentos ou

inf輪estrutura do CしiENTE ou das pr6prias CONTRATADAS;

13"5"4" Na hip6tese do CLiENTE nao entrar em contato com o Centro de Atendimento ao

Cliente disponibilizado pelas CONTRATADAS, Visando a abe血ra do chamado

(ocorrencia) relacionado a eventua漢inter「up9aO Ou degradacao;

13.5"5・ Outras hip6teses j急estabeIecidas emしei ou no p「esente instrumento.

cLÅusuLA D巨CIMA QUARTA - PROcED間削丁OS DE CONTES丁AqAo DE D主副TOS

14工A contesta9aO de debito encaminhada pelo CLIENTE as CONTRATADAS via no揃ca9aO

Ou atraV6s da Cent「al de Atendimento Teie給ni∞' em 「elaeao a qua-quer ∞b「anea feita peias

CONTRATADAS, Se「急Objeto de apu「a9着O e Ve「師ea蜜o a∞「ca da sua p「ocedencia.

14・2. O CLIENTE te「急o prazQ m急XImO de O3 (t「さs) anos da data da cobranea, Para reailZar a

COntestagaO de debito pe「ante as CONTRA丁A

14・2.1・ A partir do recebimento

CQNTRATADAS te「ac) O PraZQ maXl

de debito feito pelo CLIENTE, aSd’a葦雷OSt∵ 5



14.2.2. O debito ∞nteStado deve胎te「 sua ∞b「an鱒suspensa, e Sua nOVa InClusao fica

COndicionada a devida comprova辞o da presta9aO dos servI9OS O助etos de questienamento,

junto ao CしiENTE, ou da apresenta9fo das raz es peほs quals a ∞nteSta辞O foi ∞nSide胞da

jmprocedente pelas CONTRATADAS,

14.2.3. Send。 a contestaCaO aPenaS ParCia上ou seja, em re堕O aP飢aS a uma Parfe da

∞b「an9a encaminhada peles CONTRATADAS, fica o CLIENTE obrieado ao pagame巾O da

quantia in∞面QVerSa sob pena de incor「er nas penalidades decorrentes do atraso no

PagamentO Previstas em Lei e neste Contrato.

14.2.4. As CONTRATADAS cientificarfo o CしiENTE dd 「es冊ado da ∞nteSta9aO do debito.

14"2・4〃1. S飢do a ∞nteSta9aO julgada pro∝idente, OS Vale「es ∞nteStados serao

retificados sendo encaminhado ao CLIEN丁E um novo documento de ∞bran9a ∞m OS

VatoreS ∞「rigid6s, Sem que Seja feita a apliea鈎o de qua佃uer encargo morat6rio (muIta e

ju「OS) ou atualizaく浮O mOnetaria.

14.2.4.2. Caso o CしIENTE ja tenha quitade o documento de ∞bran9a ∞ntestado, e Sendo

a ∞nteSta9aO julgada prQCedente, aS CONTRATADAS se comprometem a cQnCeder na

fatura subsequente um c「色dito equivalente ao valer pago indevidam飢te.

14.2.4.3. Sendo a ∞nteSta9aO julgada imP「OCedente, OS VatoreS COnteStados nao se「ao

「e緬cados e a ∞nta Or向inal devefa ser paga peb CLiENTE, aCreSCentando-se es encargOS

mQrat6ries (muIta e jurQS) e atual噂O mOnet餌a.

CしÅusuしA DEcIMA QulNTA - DA ANAT軋　　∴

15工Nos temos do ReguLamento anexo a Resolueao ANATEL n.O 614俄013,何ca infomado

neste ∞ntrato que infoma96es regulatchas e legisfativas norteadoras da presta9aO de servieo

de　∞munieacao muItimidia objeto deste instrumento podem ser ext「aidas no site

<httD‥l/www.anatehaov.br> ou na Central de atendimento da ANATEしPe10 n.O 1 331 e 1332, que

funciena de segunda a sexta-feira, nOS dies血eis, das 8h as 20h, Ou a活da pessoalmente nos

Seguintes endere9OS:

15.1.1. Sede:

End.: SAUS Quadra O6 BIQ∞S C, E, Fe H

CEP: 70.070-940 - B「as掴a - DF

Pabx (55 61) 2312-2000

CNPJ: 02.030.715.0001-12

1 5. 1.2. Correspondencfa Atendimento ao Us眠緬o-

Assessoria de ReLa96es ∞m O Usuario - ARU

SAUS Quadra O6,馴oco F, 2O anda「, B「as帥a - DF, CEP: 70.070-940

Fax Atendimento ao Usuarie: (55 61) 2312-2264

15.1.3, Atendimento Documental - Biblfoteca:

SAuS Quadra O6, Btoco F, T6「「eQ B「ast胞- DF, CEP: 70.070-940.

CLAusuしA DEc州A SEXTA - DOS EQUIPA聯ENTOS

16`1. As CONTRAllADAS pode庵O dispon bil虚a「 ao CLIENTE equipamentce para re∞ber os

Servises, tais ∞mO rOteado「es, mOdens, ONUs, 「ePetido「es, dentre out「OS, a tituto de comodato

ou tocaeao, O que Sefa ajustade pelas partes atravds do TERMO DE CONTRATAeÅo, devendo

O CLIENTE, em quaiduer hip6tese, mante「 e guerda「 OS equipamentos em perfeito estado de

COmO Se Seu fosse. A lden緬CaeaO

葦嵩C剛e ∞::



equipamento, Se「aO P「eVistos no TERMO DE CONTRATACÅo e/ou na O「dem de Servi9O de

instaia9aO.

16.1・1・ O CLl馴TE 6 pienamente respons短ei pela gua「da dos equipamentos cedidos

ao mesmo a t師lo de comodato ou loca乾O, devendo, Para tantO, ProVidencia「

ate「ramento e protecao ei6t「ica e contra desca「gas atmosf6ricas no IocaI onde os

equipamentos estiverem instaIados e’inclusive, retirar os equipamentos da corrente

e16trica em caso de chuvas ou desca「gas atmos悔「icas’SOb pena do CLIENTE pagar as

CONTRATADAS o valor de me「cado do equipamento.

16.1.2" O CLIENTE se compromete a u軸za「 os equipamentos cedidos a tituio de

ComOdato ou locacao血ica e exclusivamente para os fins ora contratados, Sendo

Vedada a cessao, a quaique「 titu!o, gratuita ou one「osa, dos equipamentos para

te「ceiros estranhos a presente reia鋒O COntratuai; e ainda, Sendo vedada qualque「

altoracao ou inteんen9aO nOs equipamentce, a quaIquer titulo.

16"1・3. Os equipamentos cedidos a t請ulo de comodato ou locacao deve「ao ser u剛Zados

Peias CONTRATADAS dnica e exclusivamente no endereco de instalaeao constante no
T駅MQ DE CQNTRATA髄Q, Sendo vedadQ aQ CLIENTE 「emover飴equipamentos pa「a

看oca! diverso, SaIvo em caso de p「6via auto「iza鈎o por escrito das CONTRATADAS.

16・1"4" O CLl馴TE reconhece se「 o血ico e excIusivo responsavel pela gua「da d∞

equjpamentos cedidos a節tulo de comodato ou営oca乾o. Portanto, O CLIENTE deve

indenizar as CONTRATADAS peio va看or de me「cado dos equipamentos, em CaSO de

furto, roubo, Pe「da, eXtraVIo’aVarias ou danos a quaIquer dos equipamentos, bem como

em caso de in6rcia ou negativa de devo!ucao dos equipamentos.

16・2' Ao final do contrato言ndependentemente do motIVO que enSejou sua rescisao ou termino,

fica o CL惟NTE obrigado a restituir as CONTRATADAS os equipamentos ∞didos a tituIo de

寄O調O寄at〇 〇両Q筋きるQ,亀爪嘘e鳴くQ eStadQ de usQ e cQnSe「VaきるQ, nQ摩博之Q de負胎48 (qua剛ta e

Oito) ho「as. Verificado que quaIquer equipamento enco両ra-Se aVariado ou imp「estavel para uso,

Ou em CaSO de furto, roubo, Perda, eXt「aVio ou danos a quaIquer dos equipamentos, deve「a o

CLiENTE pagar as CONTRAIADAS o vaior de me「cado do equipamento.

16.2・1. Oco「rendo a 「eten時O PeIo CLiENTE dos equipamentos ∞didos a tituIo de comodato

Ou bCa9aO, Pe10 PraZO SuPe「fo「 a 48 (qua「enta e oito) ho「as do te「mino ou 「escisao do

COnt「atO’fica o CLIENTE obrigado ao pagamento do valor de mercado do equipamento. E

ainda, cafa tamb6m ob「igado ao pagamento da multa penai prevista na Clausuia 20.1 deste

instrumento, Sem P「句uizo de indeniza辞o po「 danos supiementares.

16し2.2. Em即a焼er das鴫cteses p「evistas nQS鯨ens antecedentes, fica観tQriz急do as

CONTRAIADAS, i=dependentemente de p「6via no緬ca9aO, a emissao de um bo獲eto e/Ou

dupIIcata, bem como qualque「 outro titulo de credito, COm VenCinento血ediato, Visando a

∞bran9a do valo「 de mercado do equipamento e das penaIidades cont「atuais, quando

aplicaveis. Nao 「ealizado o pagamento no prazo de vencimento, ficam as CONTRATADAS

autorizadas a levar os titu10S a P「OteSto, bem como encaminhar o nome do CしIENTE aos

6rgaos de prote9急O aO C「6dito, mediante p「6via notifica9aO; Sem Prejuizo das demais medidas

judiciais e extrajudiciais cab「veis

16・3. As CONTRATADAS pode「ao, a qualque「 tempo, a SeuS eXCIusivos c「ite「ios, diretamente

Ou atraVeS de rep「esentantes, devidamente iden緬cados, funcio鵬緬os seus ou nao, P「O∞de「

exames e visto「ias nos equipamentos de sua propriedade que es庵o sob a posse do CしiENTE,

E ENCARGOS MO良A丁



絶品詳言詫言s葦諾嘗主監誌品(諜品薄治言語言誤器
tamb6m a perjodicidade de cada pagamento, a fo「ma, aS COndic6es e as datas de

VenCimento respectivas,

17・2. PeIos servicos de comllnicacao multim軸a, O Cしi冨NTE paga「a a OPERADORA SCM

OS Valores pactuados no TERMO DE CONTRATACÅ0, Onde se consta略o tamb6m a

Periodicidade de cada pagamento, a forma, aS COれdi§6es e as datas de vencimento

res pectivas,

17・3. O TERMO DE CONTRATACÅo discrimina「急os vaIores que se「ao pagos po「 cada

Servi雪o a cada empresa, SeParadamente, haja vista serem servieos de natureza ju「idica

totalmente distinta, e COm rePerCuSS6es tributa「ias distintas.

17"3・1. No TERMO DE CONTRATACÅo consta「尋ainda o valor a ser pago pelo C」IENTE

em deco「「encia dos servi§OS de ativaeao ou instaIacao’bem como o valo「 a ser pago

em virtude da loca9aO de equipamentos (Se for o caso), eIou peIa disponib描Zaeao de IP

Fixo v創ido, dentre out「os,

需謹告謹詩誌i謹話器葦蕊認諾器豊誌認諾
CartaO de c「edito ou d6bito de titula「idade do CLiENTE ou de tercei「os, d色bito em conta corrente

do CLIENTE ou out「a modaiidade de pagamento, ∞nfo「me informado no TERMO DE

CO N T RATACÅ0.

17.4.1. No caso de ut=iza9aO de cartao de c「色dItO Ou debito cujo tituia「 6 te「∞Ira PeSSOa, O

CLIENTE deciara possuir auto「iza鈎o da pessoa tituIar do cartao, Sendo de sua exciusiva

「esponsa軸dade a u踊Za9きo e ve「acidade das info「ma96es prestadas, Sqa nO ambito civ㊦l,

Seja no ambito c「iminaI.

霊気豊蒜器謹議露盤謹鑓嵩豊島詩誌盤「…
a vista ou pa「celado.

17.4.3. E facuitado ao CLiENTE alte「ar a modalidade de pagamento prevista no TERMO DE

CONTRATACÅo. para tanto, deve「a entrar em ∞ntato COm a Cent「ai de Atendimento ao

Asslnante dispor庇湘zada peIas CONTRAIADAS, COm anteCed台ncia m緬ma de 1 5 (quinze)

dias dteis・ A aite「a9aO naO Su巾fa efeitos em reia9aO a COb「an9aS, lan縛mentos ou o「dens de

PagamentO ja emiくidas pelas CONTRATADAS.

嵩謹器譜諾諾霊常盤豊g臆盤薄CLI ENTE serao rea圃os
17.5-1 As CONTRATADAS 「ealiza「ao apenas Ol (uma) tentativa de ianeamento do vaior a

Se「 CObrado no cartao de credito ou d6bito info「mado pelo CL惟NTE. Em caso de recusa do

CartaO de c「6dito ou debito, aS CONTRAIADAS pode「ao. a seu dnico e exclusivo c面6「io,

iniciar os procedimentos de suspensao dos servi9OS, nOS termOS dos itens lO.3 e l O.4 deste

instrumento.

17.5.2. Caso as CONTRAIADAS selam, nO踊Cadas pela emp「esa cont「atada do cartao de

Cfedito do C」IENTE ou do terceiro, de que o pagamento foi contestado e estornado, aS

CONTRATADAS poderao, a Seu tIni∞ e eXCiusivo c「ite「io, iniciar os pro∞dimentos de

SuSPenSaO dos servi9OS, nOS termOS dos ItenS l O.3 e l O.4 deste inst田mentO.

17,6 Os lan9amentOS do d6bito na

data de vencimento info「mada no T TRA丁ACÅo ,

¥韓 回国



1 7.6工As CONTRATADAS 「ealizarao apenas Ol (uma) tentativa de laneamento do d色bito na

COnta ∞rrente info「mada peio CしiENTE. Em caso de impossib嗣ade de reaIiza9aO do debito

na conta corrente, aS CONTRATADAS pode「ao, a Seu tlnico e exclusivo crit6rlO言niciar os

PrOCedimentos de suspensao dos servi9OS, nOS te「mOS dos itens lO.3 e lO.4 deste

inst「umento.

17.7. FICa「急a eXClusivo c「i胎「io das CONTRATADAS a 「ealiza9aO de novas tentativas de

lan9amentO das cob「an9aS Objeto do presente Contrato no cartao de c「6dito ou d6bito infomado

Peio CLIENTE' e/Ou na COnta ∞「「ente informada peIo CLiENTE. TalS tentativas de lan9ame=to

SaO COnSide「adas como mero p「OCedimentO de ∞branea assegu「ado cont「atualmente, naO

COnfigurando nova弟o ou aite「a9aO ∞ntratua=acita em 「ela9aO aS datas de vencimento

Pactuadas o「iginalmente, bem como nao rep「esentando nenhuma esp6cie de tolerancla qUantO

as infrae6es contratuais po「 parfe do CLIENTE ou 「entInCia de di「eitos po「 parte das

CO N TRATADAS.　一

17"8" O boleto de cobranca sera entregue ao CLIENTE com antecedencia minima de 5

(cinco) dias da data de vencimento, POdendo esta entrega ocarrer fisicamente, POr e-mail,

at「av6s de aplicativo ou mediante disponib航zacao na Centra! de Atendimento ao

Assinante na internet, a Crite「io das CONTRATADAS. O nao recebimento do documento

de cobranGa Pelo CしIENTE nao isenta o mesmo do devido pagamento. Nesse caso, O

CLiENTE deve略, em ate 48 (qua「enta e oito〉 ho「as antes da data de vencimento, COntatar

as CONTRATADAS pela sua Central de Atendimento ao Assjnante, Pa「a que Seja orientado

COmO Proceder ao pagamento dos valores acordados ou retira「 a 2a (Segunda) via do

documento de cob「an§a.

器器慧器警霊黒ぎ嵩墨黒霊詳謹認諾諾蒜蒸器鴇
SCM, Ou a quaiquer pessoa ou emp「esa distinta da p脂sente 「ela9aO CO面atual

農吉富譜。謹言誤認a霊菩嵩篤詳説謹言認諾嵩…課
DE IN丁ERNET, Ou a qualquer pessoa ou emp「esa distinta da p「esente 「ela9aO COntratuaI.

17.1 1。 Havendo atraso no pagamento de quaIque「 quantia devida as CON丁RA丁ADAS, nOS

te「mos deste contrato, O CしIENTE se「a ob「igado ao pagamento de: (i) multa morat6「ia de

2% (dois po「 Cento) sobre o valor devido; (ii) co「re§aO mone略ria apurada segundo a

Variacao do IGPMIFGV, lNPC ou IPCA, Sendo utiiizado aquele que meiho「 recompo「 as

Perdas infIaciona「ias, desde a data do vencimento at6 a data da efetiva quita好O; e (iii)

juros de mora de l% (um po下cento) ao mes, Calcuiados p′O船舶同職e, desde a data do

VenCimento at6 a data da efetiva quitacao; (iv) out「as penalidades previstas em Lei e no

PreSente Contrato, Sem Prejuizo de indenizaeao po「 danos suplementa「es,

17,12, Os valores relativos a este contrato serao anualmente reajustados, COm base na

Variacaa do IGPM/FGV, lNPC ou IPCA, Sendo ut掴zado aqueie que meIho「 recompor as

Pe「das inflacionarias.

17,13. Adicionalmente, O CLIENTE fica略obrigado ao pagamento de taxas, de acordo com

OS Valores constantes no site das CONTRATADAS (Cabendo ao CLIENTE ce鵬fica卜Se

PreViamente jLInto aS CONTRATADAS do vaIor vigente na 6poca), COrreSPOndentes aos
Seguintes servi9OS:



17"13"2・ Manuteneao ou troca de equipamentos, CaSO algum destes eventos tenha sido

CauSado po「 ac負o ou omissao do pr6p「io CLIENTE;

17・13`3・ MobiIiza§aO de胎cnicos ao Iocal da instalacao e constatado que nao existiam

falhas nos servicos oPjetos deste Contrato, Ou que eStaS falhas e「am decorrentes de

e「ros de operaeao do CL!削TE, Ou P「oblemas na pr6pria infraestrutura e equipamentos

do CしiENTE ou de terceiros; Ou OutraS hip6teses de visita improdutiva;

17"13・4` Retirada de equipamentos’CaSo O CL旧NTE tenha ante「iormente negado o

acesso das CONTRATADAS as suas depend全ncias;

17・13・5" Outros servicos pontuais ou recorrentes que venham a se「 executados peias

CONTRATADAS e que n尋o estejam compreendidos no ambito do presente Contrato, Ou

que foram execufados em decor「encia de acao ou omissao cuiposa ou doiosa do

Pr6p「io CLIENTE e/ou de terceiros,

17.14. Pa「a a ∞b「anea dos vaiores descritos neste ∞nt「atO, aS CONTRA丁ADAS pode略o

PrOVidenciar emissao de boieto banc釦o e/Ou dup=cata, bem ∞mO, em CaSO de inadimplemento,

ProteStar O referido tituio ou incluir o nome do CLl削TE nos 6「gaos restritivos de c「edito, tais

∞mO O SERASA e o SPC, mediante p「evia no珊ca辞o.

17. 15. As parfes decIaram que os vaIo「es mensais devidos peio CL!ENTE as CONTRATADAS

SaO 「eCOnhecidos como ”quidos, certOS e eXigiveis em caso de inadimpIemento, POde=do se「

∞nSiderados tituios executivos extrajudiciais, a enSeja「 execueao fo「9ada, nOS te「mOS da

legisla9aO ProCeSSuaI civil.

17.16‘ Na eventualidade da alte「a9aO e/ou imposi9釦de obrigaeao tribut如a que ac「es9a O Vaior

dos servi9OS a Se「em COnt「atados, O CLI削TE desde ja ∞nCO「da e autorlZa O rePaSSe dos

respectivos vaio「es, O帥gando-Se Pe10S reSPeCtivos pagamentos.

17. 1 7. Na hip6tese de ser re∞nhecida a in∞nStitucionalidade, naO incidencia ou qualque「 outra

foma de desone「aeao de Ol (um) ou mais t「ibutos indiretos recolhidos peIas CONTRATADAS,

O CLIENTE desde ja autoriza as CON丁RATADAS a ressa「cir/recupe「a「 este(S) t「ibuto(S)

「ecolhidos lndevidamente言ndependentemente de sua ciencia ou manifestaeao exp「essa ulte「io「

neste sentido.

17.18. A OPERADORA SCM se compromete a Qbservar, nQ tocante aQ documentQ de ∞bran錨,

OS requisitos p「evistos no Artigo 74 do Regulamento Geral de DireltOS do Consumidor de

Servi9OS de Telecomun cae6es (RGC), aneXO a Resolu9aO ANATEL 632/2014, ∞m eXCe9aO do

inciso Vili do 「efchdo Artigo, que a OPERADORA SCM esta dispensada por enquadraトSe nO

COnCeito de Prestadora de Pequeno Porte (PPP).

CしÅusuLAL DEc間A O汀AVA _ DA VIGENCIA E RESCISÅo

簑遣手籍嵩認諾謹護薫謹書叢嵩
Pe「iodos iguais e sucessivos, Segundo as mesmas clausulas e condic6es aqui

deteI’minadas (「essalvados os beneficios, que SaO v軸dos excIusivamente durante o p昭zo

de fidelidade cont「atual), Salvo em caso de manifestacao formaI por quaIque「 das partes,

em sentido cont「各rio, no PraZO de at6 3O (trinta) dias antes do termino contratual.

18.1・1・ Optando o CしIENTE pela rescisao, tOtal ou parcia!, do presentG contrato, anteS

Con寄贈書o de

20



18・1.1.1" Considera-Se resCisao pa「ciaI a redu貰O da veIocldade contratada, a

reducao da franquia contrafada (Se fo「 o caso), a redueao dos servicos cont「atados,

Ou quaIque「 out「a alteracao contratuai que acarrete na redu好o dos vaio「es pagos

pelo CしiENTE as CONTRATADAS,

18.1・2- Uma vez comp!etado o p輪zo de fideIidade cont富atua!, e uma VeZ renoVada

automaticamente a vigencia do presente cont「ato, O CしI馴TE pe「de「a automaticamente

direito aos beneficios antes concedidos peIas CONTRATADAS・ Mas, POr Out「o Iado, naO

estafa sujeito a nenhum prazo de fideIizacao contratual, POdendo 「escindi「 o p「esente

contrato, Sem nenhum 6nus e a quaiquer momento.

18〃1"2・1. A concessao de outros beneffoios ou a prorrogacao dos beneffeios atua竃s e.

conSequentemente, a eXtenSaO do prazo de fidelidade contratuaI, Se for inte「esse de

todas as partes, deve略se「 obje書o de novo Contrato de Pe「manencia. em separado.

18・2・ Oco「rendo quaisquer das hip6teses adiante elencadas, gera「a aS CONTRATADAS a

facuIdade de rescindi「 de pIeno di晦ito o presente inst「umento’a qua-que=empo,

mediante pr6via notificaeao ao Cし旧NTE’reCaindo o CしIENTE nas penaiidades previstas

em Lei e neste Contrato:

18・2"1. Descumprimento peIo CLiENTE de quajsquer clausuIas ou condi96es previstas

neste Contrato, emしei ou na regulamenta§aO aPlicaveI;

18"2・2・ Pe「maneれCia do CLIENTE em situacao de inadimpiencia ap6s 30 (t「inta) dias de

SuSPenSaO tOtal dos servi9OS,

18.2〃3・ Se o CL旧NTE for submetido a determinaGaO judiciai章Iegai ou regu!amentar que

impeca a prestacao de servico, Ou ainda no caso do CLIENTE se「 submetido a

ProCedimento de insoIvencia civil事Ou ainda, recuPera辞O judicial, eXt画udicial, falencia,

interven§aO, Iiquidaeao ou dissoIucao de sociedade’bem como a configuracao de

Situa鈎o pr6-faIimentar ou de pfe_insoIvencia, inciusive com tituIos vencidos e

PrOteStados ou a§6es de execu§aO que ComPrometam a SOIidez financeira da pessoa

fisica ou ju「idica,

1 8 3. Pode「a ser rescindido o presente Co=t「ato, naO cabendo indeniza9aO Ou 6nus de quaiquer

natu「eza de parte a parte, naS Seguintes hjp6teses:

18.3工Em caso de 「escisao do cont「ato reailZada po「 CLIENTE nao sujeito a問eljdade

COnt「atua上

1 8‘3・2- MedIante dete「mina9aO iegaI, decisao judiciaI ou po「 dete「minaeao da ANA丁EL;

18.3.3. Em de∞「「台nCia de ato emanado pe10 Pode「 P心biico Competente que altere ou

disponha sob「e a veda9aO e/Ou inviab朋ade do servi9O.

18.3.4. Po「 ∞mum a∞rdo das partes, a quaIquer momento, mediante temo po「 esc「ito,

「edigldo e assinado peias partes na presen9a de duas testemunhas;

18.3.5. Em v亜ude de caso fortuito ou fo「鱒maior, desde que a causa que o「iginou o caso

fo血ito ou fo「9a maio「 Perdure por um pe「iodQ_型Perio「 a 30 (trinta) dias ∞ntados da data de



1 8|3.6. Em virtude do afetamento ou inte「「upeあtempo「aria dos servi9OS Se PrO-ongar pelo

Pe「了odo ininterrupto de 30 (t「inta) dias.

18.4. A rescisao ou extin9aO do presente ∞ntratO PO「 quaIque「 modo, aCaneta「a:

18.4. 1. A imediata inte皿P辞O dos servi9OS ∞nt「atados, bem ∞mO a CeSSa9aO de todas as

Obriga96es contratuais antes atribuidas as CONTRATADAS.

18.4.2. A perda pe10 Cし旧NTE dos direitos e presta96es o「a ajustadas, desobrlgando as

CON丁RATADAS de quaisquer ob「iga96es 「eiacionadas neste instmmento.

18.4.3. A obr-ga9釦do CLIENTE em devoIve「 todas as informa96es, documenta9aO

tecnica/∞merCial, bem ∞mO OS equipamentos ∞didos em ∞mOdato ou loca9aO, SOb pena

de ∞nVers豹de obriga9fo de faze「 em perdas e danos, bem como na sujei9aO do CL惟N〒E

as penaiidades previstas emしei e neste Contrato

18.5. As CONTRATADAS se reservam o direito de rescindir o presente ∞ntrato, Sem P「ejufzo

das demais san96es previstas neste instrume=tO e em le主CaSO Seja iden珊cado qualquer p「atica

do CLI削TE no扇va a te「撚i「9S. Seja eIa volu∩ta「ja ou involuntaria, POdendQぬmbem画esSe caSO,

disponib姉za「 a qualquer tempo as autondades ∞mPetenteS tOda e qualque「 info「maeao sobre o

CLIENTE' 「eSPOndendo o CLIENTE c-Vil e penalmente pe10S atOS P「aticados.

18.6" Em caso de inviab鵬ade t6cnica do servi印superveniente a ∞nt「ataeaO, Seja entre a

COntrata9aO e a efetiva instala9aO do servi9O, Seja posterio「mente a instalacao do servi90, fica

facuItada as CONTRAIADAS a rescis負o do presente Cont「ato, Sem quaisquer 6nus ou

Penalidades, devendo, Pa「a taらCOmunica「 ao CLIENTE ace「ca da rescisao cont「atuai com no

minimo 30 (trinta) diaS de ante∞dencia, Pa「a que O CLIENTE tenha tempo habii de locaIiza「 no

mercado outra(S) emp「esa(S) capaz(es) de atend台-1o.

CLÅusuしA DEc胴A NONA - DAしIMITAeÅo DE RESPONSABILiDADE

19.1. Sefa de responsab描dade do CL旧NTE os eventuais atrasos ou danos decorrentes da

inadequacao da infraestrutu「a necessa「iaタde sua p○○priedade, Para a ativaeao dos

Se「Vicos contratados neste iれSt「umentO置

19"2・ Se「各　de responsabilidade do CLI馴TE os eventuais danos ou prquizos,

COmProVadamente causados aos equipamentos de propriedade das CONTRATADAS ou

de terceirce’bem caso de perda, eXtraVio, dano, aVa「ias’fu巾O Ou roubo dos equipamentos

de propriedade das CONTRATADAS ou de terceiros,

19・3・ Os servieos oPjetos deste cont「ato prestados pelas CONTRATADAS nao incluem

mecanismos de seguranca I6gica da rede intema do Cし旧NTた, Ou de qualquer computado「

Ou maquina u軸zada pelo CしIENTE, Sendo de responsabi看idade deste a preserva辞o de

SeuS dados, aS reSti鳴6es de acesso e o controIe de vioIacao de sua rede.

19"4" As CONTRATADAS, em hip6tese a!guma, Se「aO reSPonSaVeis por qualque「 tipo de

indenizacao devida em vi血de de danos causados a te「Cei「os’incIusive aos 6rgaos e

「epar鴫6es p血bljcas Fede「ais, Esぬduais e Municipais e suas auta「quias, danos estes

decorrentes de info「mac6es veiculadas e acessos reaIizados peIo C」IENTE atrav6s dos

servi9OS Objeto do presen章e Contrato, inc看usive po「 multas e pena!idades impostas peio

Poder P劇olico, em face da manutenc尋o, Veiculaeao e hospedagem de qualquer tipo de



19・5・ O CL帽NTE 6 inteiramente responsaveI peloこくi〉 conte地o das c○municae∂es e/Ou

informac6es transmitidas em decorrencia dos servicos oPjeto do presente Cont「ato; e (ii)

uSO e Publicacao das comunicac6es eIou info「ma§6es atrav6s dos servicosく凋eto do

presente Cont「ato.

19"6" As CONTRATADAS n蚤o se responsabiiizam po「 quaisque「 danos re-acionados a

a!gum tipo de p「Ograma eXtemO’Ou aque!es vulga「mente conhecidos como virus de

informatica’Por falha de ope「acao por pessoas nao autorizadas, afaque de hackers,

crackers’at嵐que de negacao de servicos’falhas na lnternet事na infraest「utura do CLIENTE,

de ene「gia e16t「ica’ar COndicionado’eIementos radioativos ou elet「ostaticos, PO-uentes

Ou Out「OS aSSemeihados, e nem Pe!o uso’instalac尋o ou atendimento a programas de

COmPutado「 e/ou equipamentos de terceiros’Ou ainda por qua-quer outra causa em que

れaO eXista culpa exciusiva das CONTRATADAS.

19・6|1. As CONTRATADAS nao se 「esponsab舵am peIa garantia de funcionamento dos

PrOg「amaS e Servioos u珊zados pe!o C」IENTE quando do acesso a intemet, a eXemPIo

daqueles que dependem de sistemas e viabiIjdade tecniea de tereeiros, tais como二redes

SOCiais’aPlicativos, Streamings, menSageiros, VOIP, jogos onIine, P「ogramas P2P,

dentre outros.

19・6"2" As CONTRATADAS nao se responsabiIizam pela impossib朋ade do CLIENTE

acessar paginas na rede internet que estejam fora do a「, eIou inope「antes, elou

SObrecarregas po「 volume excessivo de usuarios efou conex6es simu胎neas.

19"6〃3. As CONTRATADAS n各o se respoれSabiIizam e nao garantem o funcionamento de

equipamentos, Servicos’Sistemas ou conte心dos ilegais, imorais ou “piratas”, aSsim

COnSiderados como aqueles produzidos e comerciaIizados sem a homo-ogac蚤o da

ANATEL e dos demais 6「gaos competentes, e/Ou que Sejam responsaveis por vejcuIar

COnte的o autoral sem autoriza§ao dos respectivos auto「esltitulares, eIou que vioiem,

direfa ou indiretamente, qualquer no「ma Brasiieira ou inte「nacionaI,

19"7・ Caso as CONTRATADAS sejam acionadas na justica em acao a que deu causa o

CしiENTE, eSfa se obriga a requerer em juizo a imediata inclusao de seu nome na lide e

exc!usao das CONTRATADAS書§e COmPromefendo ainda a repa隠r quaisque「 despesas ou

6nus a este tituIo,

19.8. O C」iENTE se compromete a nao p「oceder quaIquer tipo de repasse,

comerciaIizaGaO, disponibiIizaeao ou t「ansferencia a terceiros, SQja a que titulo fo「, dos

議欝。露盤‡監霊豊麗認誤記露語瑞慧霊蒸器
COntratados em nome de pessoas fisicas, Ou Vice e ve「sa, independentemente de haver

岩盤盤露盤嘉:露盤g鴇寵議薄欝Stinta daquela

19"9・ Este instrumento de cont「ato n尋o se vincuIa a nenhum outro tipo de servico, meSmO

que seja feita a contrata§aO de foma co巾unta de servicos de teiecomunicac6es, Sendo

certo que quaisquer novas obrigac6es ou ajustes ent「e as partes somente poderao se

estabeIece「 mediante a assinatu「a de novo inst「umento especifico。

19・10" A guarda dos Registros de Conexao do CリENTE 6 uma o帥ga§aO imposta a

OPERADORA SCM・ nOS fe「mos do Regulamento dos Servieos de Comunica?aO

Muitimidia, aneXO a ResoIucao ANATEしn○○ 614/2013, bem como nos te「mos da Lei n,O

12■965/2O14" Portanto’a guarda dos registros de conexao’em hip6tese alguma, POde「急

Ser COnSiderada como ato師cito ou infra§aO CO重昭如a看po「 parte da OPERADORA SCM.

19・1O.1" Quando solicitada a dispo血i重

Registros de Conexao do CしIENTE了O

OPERADORA SCM dos dados e

uer-do :帯封曲芸



esta disponibitizaGao Sera CumPrida peia OPERADORA SCM independentemente da

aquiescencia do C」!ENTE, naO Se「a ConSiderada quebra de sigilo, e a OPERADORA

SCM nao poder各ser responsabiIizada por cumpri「 um deve「 Iegai・

19・11. As CONTRATADAS se eximem de quaIque「 responsabi!idade por danos eIou

Prejuizos efou pela pratica de ativjdades e condutas negatjvas pelo CL帽NTE, danosas

eIou描citas, atraV6s da utiliza辞O dos servicos oPjetos do presente Cont「ato,

19・12・ As CONTRATADAS n尋o se 「esponsab冊zam por quai§quer eVentuais danos

OCO「ridos no equipamento do CLiENTE ou das CONTRATADAS, decorrentes ou nao do

uso da conexao, inc!uindo_Se OS motivados por chuvasタ　desca「gas e!6tricas ou

atmosfericas夢Ou Peio nao ater'amento ou ProteCao el鏡巾ca do Iocal onde se encontra

instalado o equipamento" Da mesma fo「ma, aS CONTRATADAS nao se responsab冊Zam

por danos indiretos ou incidenfais eIou insucessos comerciais, bem como peIa perda de
receitas e iucros cessantes.

19・13" As Partes reconhecem e aceitam que a extinc蚤o ou a limit的ao de responsab描dade

p「evistas neste inst「umento constituem fato「 determinante para a contrataeao dos

Servicos, e fo「am devidamente consideradas por ambas as partes na fixa9aO e

quantifica辞o da remune「aeao cob「ada pelos servicos.

19"14, As CONTRATADAS nao se responsabi‖za略o pelas t「ansa96es comerciais

efetuadas de fo「ma on伽e pelo CLIENTE perante terceir°S. As transac6es comerciais

efetuadas por interm6dio dos se「vicos oPjetos deste Contrato se「ao de intei「a

「esponsab掴dade do CしIENTE e do te「ceiro.

19.15. O C」IENTE, nOs te「mOS daしegisIacao B「asiIei「a, reSPeita「各os direitos autorais dos

SOftwaros, hardwa「es, marCae, tecnologias, nOmeS, Pl.OgramaS, Servi9OS, Sistemas e tudo

o mais que, POrventura, Venha a ter acesso atrav6s do servico o「a contratado,

「espondendo diretamente perante os tituIares dos di「eitos ora refe「idos peias perdas,

danos, luc「os cessantes, e tudo o mais que porventura lhes venha a causar, em raZaO do

uso indevido ou iIegal daqueles direi書os,

19,16. O CL!ENTE reconhece que a veiocidade de conexao a inte「net depende de fatores

aIheios ao controle das CONTRATADAS, que n尋O POSSuem nenhuma responsabilidade, a

exempio: (i) da capacidade de p「OCeSSamento do equipamento do pr6prio CL看ENTE, bem

ComO dos softWa「eS e aPlicativos nele instalados; (ii) da veIocidade disponivel aos demais

equipamentos que integ「am a rede mundiaI (intemet); (iii) do n血mero de conex6es

simu胎neas no domio描O庵ede do CL脹NTE; 〈iv) do n血me「o de acessos simuItaneos a

dete「minado site, Servidor ou recurso na intemet; (V) condi§6es cIimaticas, Ou OutraS

hip6teses de caso fortuito ou fonga maior; (Vi) da forma de conexao do CしIENTE a

ONUIModem disponibiiizado pelas CONTRATADAS, mOrmente Se Via conexao fisica (cabo

de rede) ou Wi「eless; (Vii) dentre outros fatores,

19.16.1. O CしIEN丁E reconhece que, na afel.i9aO Ou medlcao da veloc!dade de conex尋o

a lntemet, devera utiIizaトse do So楕wa鳩di§POnibiiizado pela EAQ (Entidade Aferidora

da Quaiidade) da ANATEL ou outro sistemalsite indicado diretamente pelas

CONTRATADAS, devendo ainda observa「 as seguintes exigencias: (i) possui「 um

navegado「 de web atuaiizado; (ii) instaIa「 e ativa「 o JavaschPf em seu computado「; (iii)

ativa「 os Cookies do seu navegador; (iv) nao executap durante o teste, OutroS

SO挺wares, rotinas, ProCeSSOS, PrOgramaS eIou aplicativos; (V) 「eaiizar os testes em

equipamento diretamente conectado ao cabo de rede (e cabo de rede Iigado diretamente

ao modemIONU〉, devendo tambem desconectar todos os outros eqtIipamentos que

(W拘Fj); (Vi) nao acessa「,

鴨名　24



19"16・2・ O C山ENTE reconhece tamb6m que os testes de velocidade de conexao a

lntemet podem sofrer inte而e胎ncias de diversos fatore蛤alheios a qualidade dos

Servieos prestados pelas CONTRATADAS. a exempIo, mas naO Se iimitando a

Problemas na rede local’Servido「es de des軸O, PrOblem舶白眼COnfigura鈎o do

C○mPutado「 Ou Oquipamento do CLIENTE　〈uso da mem6ria RAm, F緬朋〃,

COnfiguraG6es do P「otocoIo TCP, ProCeSSamento da CPU, etC) caracte「isticas intesnas

e par蹄culares de cada equipamento do usu釘io, eXis晦neia de conexao remota (W岬e

OutI.aS COneX6es simultaneas葛

19"16・3" O CLIENTE reconhece que a execu辞o dos testes fora das condic6es previsfa宙

na clausula 19"16・1 acima e, em desconformidade com as inst「uc6es do fabricante do

Software da EAQ, naO Se略consjderada v副ida para aferie蚤o da velocidade de conexao

aInte「net.

19.17. A responsab聞dade das CONTRATADAS reIativa a este Contrato limita「-Seii aos

danos diretos, desde que devidamente comprovados, eXclulndo-Se danos indiretos ou

incidentais e/ou insucessos comerciais, bem como pe「da de receitas e Iucros cessantes,

CauSados por uma Pa巾e a outra, Em quaIque「 hip6tese, a reSPOnSabiIidade das

CONTRATADAS es飴Iimitada incondicionalmente ao va!or tota=ixado no presente

instrumento, TERMO DE CONTRATACÅo e respectivo PしANO DE SERVICO.

19"18" As CONTRATADAS emp「eenderao sempre seus meIhores esfo「cos no sent紬o de

mante「 OS ServiGOS Objctos deste Contrato permanentemente ativos, maS, COnSiderando重

Se aS CaraCte「isticas funcionais, fisicas e tecno16gicas u輔zadas para a conexao, naO

garante a continuidade dos servi9Os que POde略o ser interrompidos por diversos motivos,

Sem que向is inter叩Pe6es ∞nStituam inf昭鈎O COntratual ou motivo para a rescisao

COnt「atual, tais como: (i) interrupeao ou falha no fomecimento de ene喝ia pela

COnCeSSion緬a p血師Ca em qualquer ponto de suas insta看ae6es e da rede; (ii) faIhas em

equipamentos e instala§6es; (iii) rompimento pa「cja! ou totai dos meios de rede; (iv)

motivos de fo「ea maio「 tais como causas da natureza, Chuvas, temPeStades, descargas

atmosfe「icas, ca書を§tれDfes e outros previstos na legjsfacao.

19・19葛As CONTRATADAS nao se responsabilizam peia interrup9aO dos servieos po「

motivos causados pela acao direta de terceiros em que nao tenham tido qua!quer

COn請bui鈎o, nem Pe!as interrupc6es motivadas po「 problemas de∞「renteS do mau uso

da conexao pelo CLIENTE ou ainda peIo mau funcionamento ou erro de configuraeao do

equipamento que recebe a conexao.

19.20, O CLIENTE tem conhecimento de que os servicos pode略o ser afetados ou

temporariamente interrompidos em decorrencia de ato emanado pelo Poder P心輔co

Competente, mo「mente Pela ANATE」 que altere ou disponha sobre a vedaeao e/Ou

inviabi‖dade do servico, a quaIquer tempo, independenfemente de aviso p「evio, Ou

qualquer outra formaiidade judiciai ou ext喝judiciai, naO Cabendo as CONTRATADAS

qualquer 6nus ou penalidade.

CLÅusuしA VIG卓SIMA - DAS P割賦L事DADES

20・1" No caso de descumprimento pelo CLIEN丁E de qualque「 cIausula ou ob「igaeao

ajustada neste Contrato, fica o CLl岳NTE automaticamente s申eito ao pagamento de muIta

Penal compensat6「ia no importe equivalente a 30% (1師nta DOr Centol da soma de todas as

mensaIidades previstas no TERMO DE CONTRATACÅo e no p」ANO DE SERVICO

(COnSiderando todo o pe「iodo de vi facultando-Se ainda as

isao de pleno di「eito do presente



CLAuSuLA VIG巨S棚A PRIM日RA - DA POL汀lCA髄PRIVACIDADE, TRATA朋削TO DE

DAロOS E CONFIDENCIALIDADE

21 1 As CONTRATADAS- POr Si・ SeuS rePreSentanteS- PrePOStOS, e emP「egados, ge「enteS Ou

P「OCurado「es' Ob「igam-Se a manter a p「ivacidade e ∞n的encialidade sobre quaisque「 dados

PeSSOais do CL旧NTE info「mados no ato de ∞lebra辞O do p「esente ∞nt「atO, e demais

informa96es ∞nfidenciais ∞letadas em de∞rrenCia dos servi90S O助eto do presente

instrumento- Salvo se a u郡za9aO e/ou divulga9aO dos dados pessoais do CしIENTE e das demais

informa96es ∞nfidenc-ais fo「 expressamente autorizada po「 Lei e/Ou Pelo presente instrumento.

21.1工Para血S do p「esente contrato- a eXP「eSSaO iiinforma96es Confide=Ciaisi- sign桶ca toda

e qualque「 informe9aO Ve「baI ou esc面a, tangiveis ou no formato eiet「6nico, Obtida direta ou

indi「etamente peias CONTRAmDAS em fun9aO do p「esente cont「ato- bem ∞mO informa96es

Sigi10SaS re看ativas ao neg6do juridico pactuado.

21 ・1.2. Para師S do presente ∞ntrato, a eXPreSSaO "Dados Pessoais" significa todos os dados

de ide=輔CaeaO PeSSOaI informados pelo CL!ENTE no ato de celebra9aO do presente contrato,

bem como dados ∞letados em decor「encia dos servisos objeto do presente ∞ntrato, que

tomam possfve=de晒ca「 o Cし惟NTE言ncIuindo mas nao se limjtando a nome ∞mPleto,

nacionalidade, estado c時PrOfissao’data de nascime=tO, e-ma" CPF, e=de「eco, ende「eco

IP’dent「e out「os, nOS te「mOS da Lei nO■ 13.709/2018 (Lei Ge「al de P「ote9aO de Dados

Pessoais).

21-2・ O CLIENTE 「e∞nhece再a「a tOdos os軸s de dj「eito- que alem dos dados pessoajs do

CLIENTE informados no ato de ceiebra9aO do presente contrato, aS CONTRATADAS ∞Ieta「ao

uma s6「ie de informa96es 「eiacionadas aos servi9OS P「estados po「 fo「ea do presente

ins血mento. a sabe「: (i)endere90 1P dispon剛zado pelo PROVEDOR DE INTERNET ao

CL惟NTE; (ii) regist「OS de ∞neXaO; (iii〉 informa96es de conexao, inciuindo mas nao se =mitando

a tags一∞Okies, Pixels e mem6ria cache dos servido「es; (iv) comunica96es havidas entre o

CLIENTE e as CONTRATADAS at「av6s do Centro de Atendimento ao Cliente,

21.3. As CONTRATADAS se comprometem a ut般a「 os dados pessoais do CLiENTE e demais

informa96es coletadas nos te「mos do item 21.2 acima, Para aS Seguintes finalidades, COm aS

quais o CLIENTE exp「essamente deciara te「 pieno ∞nhecimento e ∞nCO「dallCla aO ade「i「 ao

PreSente ∞ntratO, Seja atrav6s de TERMO DE CONTRATACÅo (PreSenCia1 0u eletr6ni∞) ou

Out「aS fomas de adesao previstas no presente Contrato‥ (i) para cump「imento de obrigaeao

Iega1 0u reguiat6「ia言nclujndo mas nao se limitando a manuten9aO dos dados cadast「aiS e OS

Regist「OS de Conexao do CLIENTE pe10 PraZO minimo de Ol (um) ano, nOS te「mOS do

ReguIamento dos Serv19OS de Comunicacao Muitimidia (anexo a Resolu9aO ANA丁EL 614/2013)

e d負しe面o 12・96与I2014 (鵬「QQ Civ掴a冊e「鵬t); e a鵬剛船場如d急g昭VaC約da銅的錐烏s d°

Cし惟NTE pa「a o Centro de Atendimento ao Cliente disponibilizado pelas CON丁RARADAS, Pelo

P「aZO minimo de 9O (noventa) dias, nOS termOS do Regulamento Geral de Di「eitos do Consumido「

de Servi9OS de Tele∞m面Ca96es (anexo a ResoIueao ANATEL nO. 632/2014); (ii) para o

t「atamento e uso compa刷hado de dados necessarios a execu蛤o de po欄CaS P的licas p「evistas

em Ieis, dec「etos e reguiamentos do Poder Pdblico, ANATEL, Ministe「io da Ciencia, Tecnoiogia,

lnova9aO e Comu両cae鋸s (MCTiC) ou qualque「 out「o 6「g細pdb"co- autarquia ou autoridade

FederaL EstaduaI ou Municipal; (iii) pa「a o fiel cump「imento ou execu9aO de quaISquer di「eitos

Ou deve「es inerentes ao presente ∞ntratO, Ou de pro∞dimentos preIiminares relacionados ao

Presente ∞ntratO; (iv) para o exe「Cicio 「eguia「 de direitos em processo judiciaI「 administ「ativo ou

a「bitral; (V〉para a p「OteCaO do c「edito (incIuindo medidas de　∞bran9a judiciais ou



fraude ou a p「atica de quaisque「胸tos; (Vli) para envia「 ao CL旧NTE qualquer comunica9aO Ou

no輔ca9aO PreVista no p「esente contrato

21"4 Ao aderir ao presente cont「ato, SQja atrav6s de T駅MO DE CONTRATACÅo

(PreSenCial ou eIetr6nico〉 ou out「as formas de adesao previstas no presente Cont「ato, O

CL旧NTE expressa e livremente consente com a reaIjzacao peIas CONTRATADAS da

COieta de info「mac6es relacionadas ao ende「eco IP u醐zado peIo CしIENTE, bem como dos

dados reIativos a conexao e outras informac6es, incIuindo mas nao se Iimitando

aねgs’COokies’p扉etse mem6ria cache dos servidores, Para fjns de producao de

「elat6「ios estatisticos ace「ca dos acessos reaIizados pelo C」IENTE a diversos Iinks e

Sites・ Ou ainda, Para fins de otimizar a velocidade de tr卸ego das informac6es nos diversos

Iinks e sites acessados pelo CLIENTE’bem como pa「a out輪s finalidades voltadas para

ievantamento’an釦Se, tratamento e me!ho「ia dos servicos prestados ao CLl馴TE.

21.5. As CONTRAmDAS nao compart"ha「ao, nem tamPOu∞ fo「nece「看o a te「ceiros os dados

PeSSOais do CLIENTE edemais i=fo「ma?6es ∞一etadas pelas CONTRATADAS, SaIvo

nas hlP6teses p「evistas a segui「: (i〉 pa順seus representantes, PrePOStOS, emP「egados, gerenteS

Ou P「OCuradores- bem ∞mO Para ParCeiros ∞me「Ciais e te「ce ros q=e P「eStem Servi9OS Ou

t「abalhem em nome das CONTRAmDAS巾Clu活do p「evISaO COntratual de deve「 de manuten9aO

da ∞nfidenciaiidade das info「ma96es por esses paroei「os e te「cei「os誹i) pa「a cumprimento de

Ob「iga9aO legaI ou regulat6「ia同ii) para a dISPOn酬iza9aO em 「aZfo de quaique「 ordem, dec「eto,

despachQ, decisaQ Ou regra emjtida pQr qualquer 6rgao judieia=egislativo ou executivQ que
imponha tal disponibiliza9aO; (iv) pa「a o exe「c触o e defesa de quaisque「 di「eitos das

CONTRATADAS, a Seu eXCiusivo criterio, incluindo no ambito de p「ocessos judiciais,

adm面St「ativos ou a「bitrais; (V) para o ∞mPa刷hamento de dados necess釦os a execu9aO de

POIiticas pdblicas prev-StaS em leis, decretos e reguIame=tOS do Pode「 PdbllCO, ANATEし,

Minist6「io da ClenCia, Tecnoiogia巾0Va9fb e Comunjca96es (MCTIC) ou qualquer outro 6「gao

Pdbli∞, autarquia ou auto「idade Federal, Estadual ou Municipal; (Vj〉 para o fieI cump「imento ou

ex∞u9aO de quaisque「 di「eitos ou deveres ine「entes ao p「esente cont「ato, Ou de p「o∞dimentos

PreIiminares 「eiacionados ao presente cont「ato, OU de medidas de cobran9a judICiais ou

extr到udiciais.

21・6" Ao ade面ao presenfe contrato, Seja at輪v6s de TERMO DE CONTRATAeÅo

(PreSenCial ou eletr6nico〉 ou outras formas de ades釜o previstas no p「esente Contrato, O

CL!ENTE declara ter pieno conhecimento e conco「dancia quanto a coieta,

armazenamento, utiiiza9aO e/Ou COmPartiIhamento dos dados pessoais do C」旧NTE e

demais info「mac6es relacionadas aos servi§OS PreStados por fo「ea do presente

inst「umento, Pa調as finaIidades previstas nos itens 21.3, 21,4 e 21,5 acima; SendoねI

anuencia condicao indispensavel para a p「esta§aO dos servicos oPjeto do presente

instrumento, nos termOS P「eVistos no Artigo 9o, §3o, da Lei nO. 13.7O9/2018 (Lei Ge「ai de

Prote§aO de Dados Pessoais),

21.7. Fica assegu「ado ao CしIENTE, a quaIquer momento, SOlicita「 pe「ante as CONTRATADAS

infoma96es sob「e seus dados pessoais e demais informae6es coletadas po「 for鍵dos servi9OS

Objeto do p「esente instrumento, a aite「a辞O e ∞「「e9aO de seus dados pessoais e a exciusao dos

SeuS dados pessoais dos servidores das CONTRAIADAS, 「eSSalvado as hip6teses em que as

CONTRATADAS fo「em ob「igadas a mante「 os dados do CしiENTE po「 fo「9a de p「evisao

COnt「atuaI, legai ou 「eguIat6「ia

21‘8・ As CONTRATADAS mante「ao os dados pessoais do CLI,EN丁E e demais info「ma96es

COletadas em servidores de seu data center ou de teroei「os cont「atados, a C「胎「IO dnico e

excIusivo das CONTRATADAS, PeIo p「azo de Ol (um) ano, aP6s o te「mino ou extin9aO do

PreSente COnt「atO, independente do motivo que ensejou a rescisao ou t6「mino cont「atuaI.

Podendo este p「azo se「 amp=ado, em CaSO

「egulamento, decreto ou legisは9aO aPli儀v
頓頗0, alte「a9aO Ou detemina9aO POr aIgum



21.9 Sem preju了zo do disposto nos itens acima, a P「ivacidade e ∞n朋enciaIidade deixam de se「

Ob「igat6rias’Se ∞mP「OVado documentalmen(e que as info「ma96es relacionadas aos dados

PeSsoais do CLIENTE e demais info「map6es ∞letadas: (i) Estavam no dominio p心bli∞ na data

Ceiebra9aO do p「esente Contrato; (ii) Tomaram-Se ParteS do dom面o pdbIico depois da data de

Celebra鈎O do presente ∞ntratO, PO「 raZ6鎚naO at「ibuiveis a a鈎O Ou Omissao das

ParteS; (iii〉 Foram 「eveladas em razao de qualquer o「dem, decreto, despacho, decisao ou 「eg「a

emitida po「 quaique「 6「gao judiciaI, legisIativo ou executivo que imponha taI

revela9aO- (iv) Foram reveiadas em 「azao de soIicita9aO da Agencia Nacionai de

TeIe∞munica96es - ANATEL. ou de quaIquer outra auto「idade investida em poderes pa「a ta上

CしÅusuLA VIG巨S剛A SEGuNDA - DAS DISPOSI鈎ES FINAIS管TRANSITORIAS

22 1 ・ As disposi95es deste Contrato, SeuS Anexos, TERMO DE CONTRATACÅo e 「espectivo

PしANO DE SERVICO 「efletem a integra dos entendimentos e a∞「dos entre as partes ∞m

relagao ao objeto deste Contrato, PreVale∞ndo sobre entendimentos ou propostas ante「10「eS-

escritas ou ve「bais.

22.2. As ∞ndie6es apresentadas neste inst「umento pode「ao sof「er aite「a96es, SemPre que aS

CONTRATADAS entenderem necessarias pa「a atualiza「 os servl印S Objeto do presente

Cont「ato, bem ∞mO adequaトSe a futu「as disposi96es legais ou 「eguIamenta「es

22.3. O∞汀endo alte「ae6es na Lei ou em qualque「 「egulamento apiicaveI aos servI印S Objeto

deste contrato, aS ParteS reCOnhecem que estas alte「a96es, a Parti「 de suas respedivas

Vig台nCias言n∞rPOram-Se autOmaticamente ao p「esente inst「umento, PaSSando a constitui「 di「eito

Ou dever do CLIENTE ou das CONTRATADAS, COnfo「me o caso,

22.4. O nao exe「cfcio pelas CONTRATADAS de quaISque「 direitos que lhes sejam outo「gados

pe!Q Presente CQntratQ, Qu ainda, SuaS eVentuajs tQleratcias ou demQraS quanta a infra手6es

COnt「atllais por parte do CL惟NTE, naO importa「a em ren血cia de quaisque「 de seus di「eitos,

novaeao ou perdao de divida nem altera9aO de clausulas ∞ntratuais e/Ou direito adquirido, maS

胎o somente ato de me「a libera=dade.

22・5. Se uma ou mais disposie6es deste Cont「ato vie「 a se「 ∞nSiderada inv創da, =egai, nuIa ou

inexequivel, a qualquer tempo e por qualquer motivo, tai vicio nao afeta「a o 「estante do disposto

neste mesmo instrumento, que ∞ntinua「a v釦do e se「a interp「etado como se tai p「ovisao

inv割ida, ilegaI, nuIa ou inexequivel nunca tivesse existido.

22・6・ As Clausulas deste Contrato que, PO「 Sua natureZa tenham ca略te「 pe「manente e cont了nuo,

especialmente as relativas a confidencia腫ade e responsab閥ade, Subsistirao a sua reseisao ou

temino言ndependente da 「azao de encer「amento deste Contrato.

22.7. As partes ga「antem que este Cont「ato nao vioia quaisque「 Obriga96es assumidas pe「ante

te「Cei「os.

22・8. As CONTRATADAS poderao, a seu exC山Sivo critE涌o, COnSidera「 imp「6pria a utiiiza9aO do

Servieo pelo CLIENTE. Caso oco「「a esta hip6tese, O CLIENTE sefa previamente no揃cado e

devefa sanar prontamente o uso inap「op「iado do servi9O, SOb pena de rescisao do presente

COntratO e imposi9aO da multa contratuaI prevista na cほusula 20.1 deste cont「ato, Sem P「ejuizo

da incidencia de demais penaIidades previstas emしei e neste Contrato

22.9. E facultado as CONTRATADAS, a SeuS eXClusivos c「ite「ios, a ∞SSaO tOtai ou parcial do

PreSente inst調mentO a terCei「os, Independentemente do consentimento do CLIENTE, POdendo

terceiros assuml「 tOta1 0u Pa「Cialmente os direitos e deveres at「ibuidos as CONTRATADAS.

心a弛m e credibilidade das CO



O descumprimento desta c胎usula podera aca「「etar, a Cril色「io das CONTRATADAS, na 「eScjsao

de plenQ di「eitQ do p「esente ∞nt「atQ, Sem qualque「命nus as CQNTRATADAS, ficando o

CLIENTE sujeito as penaIidades previstas em Lej e neste inst「umento.

22.11. O CLIENTE reconhece que a Central de AtendimentQ dispQnibilizada peias

CONTRATADAS e o面∞ meio apto a 「egist「ar reciama96es quanto aos servi9OS COnt「atados,

bem como o師co meio at「av6s do qual o Cし拒NTE pode soiicitar qualque「 tipo de providencia

qLIantO aOS Servi9OS Contratados" SendQ taXativamente vedada a u軸ZaeaQ de quaisquer meios

de acesso pdbIico, tais como a inte「net ou redes de reiacionamento, Para regist「ar reciama96es,

C舶CaS Ou SOlicita96es quanto as CONTRATADAS ou quanto aos servi9OS PreStados pelas

CONTRATADAS"　Q descump「imentQ desta cIausuIa podera aca汀eta「, a C碓irio das

CONTRATADAS, na reSCisao de pleno direito do presente cont「ato, Sem quaIquer 6nus as

CONTRATADAS, fieando o CしIENTE sujeito as peFlaIidades previstas em Lei e neste

害譜露語揺「碧慧謹欝詰詳芋篭誌慧霊芸悪霊器
conco「dancia previa e po「 esc「ito das CONTRATADAS.

CLÅusuしA ViG巨SIMA TERCEIRA _ DO FORO

23"1. Pa略di「imir quaisque「 d血vida重o両itigios decorrentes interp「etaeao ou cump「imento

deste contrato, Ou CasOS Omissos do p「esento cont「ato, fica eIeito o foro da Coma「ca de

SaoしeureneoIMG要eXeluindo-se qualque富outro賢POr mais priviiegiado que seja,

S呑O Louren9O/MG, 15 de setembro de 2020,
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