CONTRATO DE PRESTAC O DE SERVICOS DE COMUNiCAeAO MULTIMiDIA
DAS PARTES
De um lado, RAllVIAX INTERNET LTDA, PeSSOa ju「idica de di「eito p「ivado言nscrita no CNPJ
SOb o n.O O8.804.735/0001‑80, COm Sede na Rua CeしJos6 Justino, nO 424, Bairro Centro, na
Cidade de Sao Lou「enco/MG, CEP 37.470‑000, =eSte atO, rePreSentada po「 seu Rep「esentante

Lega=nfra‑aSSinado, do「avante denominada simpIesmente como CONTRATADA;
E do out「o iado, aS PeSSOaS軒sicas e jurid‑caS de di「eito p脚ico ou privado que venham a se
Submeter a este instrumento mediante uma das fo「mas aIternativas de adesao desc「itas no

Presente Cont「ato, doravante denominadas sImPiesmente CONTRATANTE, CしiENTE ou

ASSINANTE, nOmeadas e qua嗣cadas at「aves de TERMO DE CONTRATACÅo ou out「a
fo「ma aItemativa de adesあao p「esente inst「umento.

CしÅusu」A PRIMEIRA ‑ DAS CONSiDERACOES INiCIAIS E DEFINIC6ES

l.1. CONSiDERANDO QUE:
1.1.1. TERMO DE CONTRATA9Ao, quando aqui 「ef軸do言ndependente do n心mero ou
g色ne「O em que Seja mencionado, designa o instrumento (imp「esso ou eietr6nico) de adesao
(PreSenCiaI ou oniine) a este ∞nt「atO que determina o inicio de sua vigencia, que O ∞mPieta
e o ape「fei90a, Sendo parte indissociaveI e fomando um s6 inst田mentO Pa「a tOdos os軸s

de dj「eito, Sem P「ejuizo de outras fo「mas de adesao p「evistas emしei e no presente

Cont「ato. O TERMO DE CONTRATACÅo, aSSinado ou adendo eIetronicamente, Ob「Iga O
CLIENTE aos temos e condi96es do p「esente Cont「ato, POdendo se「 aiterado at「av6s de
ADITiVOS, desde que devidamente assinados ou ade「idos eletronicamente po「 cada parte.

1 ‑1.2. SeM印s de Comunica鈎o Mu〃inidねrsCMらquando aqui 「eferidos言寄dependente do
ntlme「O Ou gene「O em que Sejam mencionados, designam os servi9OS Objetos deste

Contrato, que ∞mP「eendem a oferta de capacidade de transmissao, emissao e re∞P9aO de
info「mae6es multimidia (Sinais de audio, Video, dados, VOZ e OutrOS),

1.1.3・ Cont伯tO de Pemanencfa, quando aqui 「efe「ido, independente do ntlmerO Ou gene「O
em que s匂a mencionado, designa instrumento aut6nomo, maS Vincuiado ao presente
Cont「ato, P「OPOstO Para formaIiza「 a fide=zaeao do CLIENTE po「 periodo pfe‑determinado,

tendo como cont「apartida a concessao em favo「 do CLiENTE de dete「minados benef触os na
COnt「ata9aO dos servi9OS (beneficios validos exciusivamente durante o p「azo de fideIidade
COnt「atuai).

1工4. fねstado伯de Pequeno Porfe rm, quando aqui refe「ido言ndependente do ndme「o
Ou genero em que Seja mencionado, designa a p「estado「a dos servi90S de ∞munica9aO
muItimidia ∞m ate 50.000 (Cinquenta mii) acessos em servi90 (assinantes).

1.1.5. A CONTRATADA se enquad「a, Para todos os fins de diseito, nO COnCeito de

P鳩s也do帽de Pequeno Porfe rm, motivo peio qua1 6 isenta de dete「minadas
Ob「igac6es previstas no Regulamento dos Servi9OS de Comunicac尋o Multimidia,

anexo a Resolucさo ANATE」 614/2013タbem como no ReguIamento GeraI de Di「eitos do

Consumido「 de Servicos de Telecomunicae6es (RGC), aneXO a Resolucao ANATEL

632I2014, e ainda, no ReguIamento de Gestao da Qualidade do S
Comunicacao Muitimidia (RGQ‑SCM), aneXo a Resolu§aO ANATEL 5.

し常

1・1"6. A CONTRATADA, a胎m de se「 uma Presねdo帽de Pequeno Porte /PPP), POSSui
menos de 5,000 (Cinco mil) acessos em servico (assinantes), mOtivo pelo qua看es屯
dispensada do cumprimento de diversas outras ob細igac6es previstas no Regulamento

dos Servieos de Comunicacao lVluItimidia, aneXO a Resoiucao ANATEL 614/2013, bem
como no ReguIamento Geral de Direitos do Consumidor de Servi§OS de

Telecomunicac6es (RGC), aneXO a Reso!ucao ANA丁E」 632I2014.

黛試議書諜露語詳説艦こ謹書詳論置誓言諾丁器票
C略usulas adiante estabelecidas, Ob「igando‑Se PO「 Si, SeuS herdei「os e/ou sucessores,

CしÅusu」A SEGUNDA ‑ DO OBJETO E CONDIC6ES ESPEC面CAS
2.1. Constitui‑Se Objeto do p「esente instrumento a p「estac尋o dos Servi9OS de

Comunica§aO Muitimidia (SCM) peIa CONTRATADA em favor do CLIENTE, Visando a
interligacao de determinados pontosIlocais estipulados no T駅MO DE CONTRATACÅo,

書誌認諾お蒜藍驚喜話語篭ぷ譜謀講書詳霊謹t;
essenciais a celeb「a§ao do presente instrumento,

2.2. A p「esta辞o do Servico de Com…ica9aO Muitimidia (SCM) se「a 「eaIizada di「etamente pela
CONTRAIADA, que Se encont「a devidamente auto「izada para tal, COnfo「me autoriza9aO

expedida peIa Agencia NacionaI de Teiecomunica96es ‑ ANATEL, nOS termOS do processo nO
53500.024078/2009‑91, Ato Auto「izado「 n.O 2.442, de 19/04/201O e TERMO PVST/SPV NO

312/201 0 ANATEし.
2.3. A p「esta9aO do Servi9O de Comun ca9aO Mu博midia (SCM) encontra‑Se SOb a egide daしei
n.O 9.472/97; do ReguIamento dos Servi90S de Telecomunicae6es, aProVado peia Resolu辞o

ANTEしn.O 73/98; do ReguIamento dos Servisos de Comunica9aO MuItimidia‑

aneXO a

ResoIu9aO ANATEL n.o 614/2013; do Regulamento Geral de Di「eitos do Consumidor de

Servi9OS de Teiecomunica96es (RGC), aneXO a Resoiu9aO ANATEL n.O 632/2014; e demais
normas aplicaveis.
2.4. A qua楠Ca9aO COmPIeta do CしIENTE; O tipo, aS eSPeC胴ca96es e ca「acte「isticas do servi9O
a ser p「estado; OS Valo「es a se「em pagos peIo CLIENTE peIos servi9OS de comunicacao
multimidia言nstaIa9aO, ativa健O e/Ou locaeao de equipamentos; bem como demais detalhes

tecnicos e comerciais, Se「fo detidamente designados no TERMO DE CONTRATACÅo e

respectivo PUINO DE SERViCO.
2.5. O PしANO DE SERV!CO comp6e o TERMO DE CONTRATACÅo, ∞nStituindo partes

詣諾意詫言請託諾欄t器霊蕊誌器詫嵩莞藷欝
juridica havida entre o CLIENTE e a CONTRATADA, bem como fica automaticamente

詩誌結語窪豊誤認龍難詰講書謹書器豊栄
todos os fins de di「eito,

2.6. O serv時o de comunica9aO multimidia (SCM) esta「a disponivei 24 (Vinte e quatro) ho「as por

dia, du「ante os O7 (Sete〉 dias da semana, a Pa巾「 de sua ativa9aO ate O t6「mino da reiaeao
COnt「atuaI aven9ada, 「eSSaIvadas as inte皿P96es causadas po「 CaSO fortuito ou motivo de
fo「9a maio「, dent「e out「as hip6teses prevista neste inst「umento.

2.7. Quando da assinatu「a ou aceite eIet「6nico do TERMO DE CONTRATACAO, O
decIa「a que teve amp10 e totaI conhecimento p「evio de todas as garantias de

誤認‡楽器諾霊蔀嵩黒岩謹話。諾霊瑞

2.8, Caso §eia do interesse do CLIENTE se valer de deteminados beneficios ofertados

pela CON丁RATADA, eSte deve略pactua「 com a CONTRATADA, SeParadamente, um
Con細to de Pe仰anencia, documento em que serao iden珊cados os bene惰cios
COnCedidos ao CLIENTE e, em COntraPartida, Se略fixado o prazo de fidelidade contratual

que o c‖ente deve略observa「, bem como as penaIidades apIicaveis ao CLIENTE em caso

de rescisao contratual antecipada.
2み1. O CLIENTE decIara e reconhece se「 facultado ao mesmo opta「, anteS da

COntratacaO, Pela celebracao de um cont「ato com a CONTRATADA sem a pe「cep9ao

de quaiquer beneficio, hip6tese em que nao ha fidelidade contratual,

2.8.2. Os beneficios ponrentura concedidos pela CONTRATADA ao CLIENTE serao
Va圃OS eXCIusivameれte durante o p「azo de fidelidade contratua○○

CしムUSuLA TERCEIRA ̲ DAS FORMAS DE ADESÅo
3.1. A adesao pelo CLIENTE ao p「esente Cont「ato efetiva‑se altemativamente po「 meio de
quaisquer dos seguintes eventos, O que O∞r「er Primei「O:

3工1. Assinatura de TERMO DE CONTRATAeÅo imp「esso;
3.1.2. P「eenchimento, aCeite on肋e e/ou

∞nfirma9aO Vie e初ail de TERMO DE

CONTRATACÅo eletr6ni∞;
3.1.3. Pagamento pa「CiaI ou total vie bo胤O banca「ie, dep6sito em Conta Corrente da

CONTRA丁ADA, ou Outro meio idcneo de pagamento, de quaiquer va厨晦Iativo aes servieos

disponibii度ados pela CONTRAIADA.
3. 1.4. Percepcao, de qua巾uer forma, dos servieos objeto do p「esente Contrato

3.2. Com rengo a CONTRATADA, Suas Obrigae6es e 「esponsa[輔dades in繭am efetivamente
a parti「 da ciencfa comprovada de que o CLIENTE ade血ao presente Contrato mediante um
dos eventos sup「acitados, Saivo no tocante as formas de adesao previstas nos itens 3.1.3 e

器a窪,動訊く露盤霊豊講嘉豊閏器詳
e胱∩七〇.

CしÅusuしA QUARTA ‑ DA PRESTACÅo DOS SERVICOS DE COMUNICA鉢o MULTIMiDIA
4.1. Sao Deveres da CONTRATADA, dentre outros p「evistos neste Contrato, em LeI Ou nOS
「eg山amentos apiicaveis:

4工1. Nos termos do Regulamento dos ServI9OS de Telecomuniea96es (Resoiu9aO n.O

73/1998), Ser a 「esPOnSaVeI peぬprestaeao do Servi9O de Comuniea9aO MuItimid治(SCM)
Perante a ANATEL e demais entidades co「「efatas, bem como pe10S licencfamentos e
「egistres que se fizerem necessa「ies言ndependentemente da propriedade ou posse dos
equipamentos ut臨eados para a prestaeao dos serviees, que deve「ao esta「 em confo「midade

∞m aS detemina96es nomativas ap

cdveis;

4. 1.2. Prestar os Serv吟os de ComunICa9aO MuItimidia segundo es pa庵met「os de quaiidade

PreVistos ro Regulamento dos Servieos de Comun cacao MuItim輔a, aneXO a Resolu9aO
ANATEしn.O 614/2013, quais sejam: (i) fomecimento de sinais
ぬndo as ca「acte「fsticas
estabelecidas na regulamenta辞O; (ii) disponib朋ade do

indices contratados; (iji)

I regUlamenta9aO; (iv)

uivoca, amPIa e com

し蝉
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anteced台ncia 「azoavei, quantO a aitera95es de pre9OS e ∞ndic6es de fruieao do servi9O; (V)

「apidez no atendimento as sdicitac6es e 「ecIama96es dos assinantes; (Vi) numero de

reciamac6es contra a CONTRATADA; (Vii) fomecimento das info「ma96es necessarias a
Obten?aO dos indicado「es de qualidade do servi90, de pianta, bem como os e∞n6mico‑
financeiros, de fo「ma a possib諏a「 a ava=a9aO da quaiidade na p「esta9aO do servi9O.

4.1.3. Mante「 em pleno e adequado funcionamento o Cent「o de Atendimento ao CIiente,

COnfome 「eg「as impostas peIa ANATEL a CONTRATADA em deco「「encia da sua
Ciassifica9aO COmO Presねdo伯de Pequeno Porfe fPPP), inciusive com menos de 5.000
(Cin∞ mil) acessos em servi90 (assinantes), atendendo e respondendo as reciama96es e

SOIICita96es do CLIENTE, de a∞rdo com os prazos p「evistos no presente Cont「ato.

4.1.4. Cumpri「 as obriga96es lhe outo「gadas legaimente pe10 Artゆ47 e incisos do
Reguiamento dos Servisos de Comunica9aO Multimidia, aneXO a Resoiu9aO ANATE」 n.o
614/2013, quais sejam: (i) p「esta「 Servi9O adequado na forma p「evista na reguiamenta9aO;
(ii) ap「esentar a Anatel, na fo「ma e pe「iodicidade estabeIecidas na regulamenta9aO e

SemPre que 「eguiarmente intimada, PO「 meio de sistema interatlVO dispon剛izado pela

Agencia, tOdos os dados e info「mae6es que冊e sejam solicitados referentes ao servi90,
incIusive

周fo「ma96es tecni∞‑OPe「aCionais e econ6micoiinancei「as, em Particular as

「eiativas ao ndme「o de Assinantes, a area de cobertu「a e aos va10「eS afe「idos pela

CONTRATADA em reIacao aos paramet「os e indicadores de qualidade; (iii) cump「ir e faze「

CumPrir o 「eguiamento anexo a Resolu9aO ANAT軋no 614/2013 e as demais normas
editadas peIa Anatei; (lV) u帥Zar SOmente eqUipamentos cuja cert楯Ca9きO Sela eXpedida ou
aceita peIa Anatel; (∨) pe「miti「, aOS agenteS de fiscaiiza9aO da Anate=ivre acesso, em

quaiquer 6poca, aS Obras, aS instaiae6es, aOS equipamentos e documentos 「eiacionados a
PreStaeaO do SCM言nciusive 「egistros contabeis, mantido o sigiIo estabeIecido em lei; (Vi)
entrega「 ao Assinante c6pia do Co面ato de Presta9aO do SCM e do Plano de Servieo
COnt「atado; (Vii) observadas as condi96es tecnicas e capacidades djsponlveis na rede, naO

「ecusa「 o atendimento a pessoas cujas dependencias estejam localizadas na Å「ea de

Prestaeao do Servi90, nem impo「 condic6es discriminat6「ias, Saivo nos casos em que a

PeSSOa Se enCOntra「 em a「ea geOgfafica ainda nao atendida pela rede, COnfo「me
CronOg「ama de impianta9aO COnStante do te「mo de auto「iza9aO; (Viii) toma「 dispon了veis ao

CLiENTE informa96es sob「e ca「acte「fsticas e espec胴Ca96es t6cnicas dos terminais,

necessa「ias a conexao dos mesmos a sua 「ede, Sendo vedada a 「ecusa a conexao de
equipamentos sem fundamento tecnica comp「OVada; (ix) p「esta「 esclarecimentos ao

Cし惟NTE, de pronto e Iiv「e de 6nus, face a suas 「eclama96es 「eiativas a f「uieao dos
Servieos; (×) observar os paramet「OS de qualidade estabelecidos na 「egulamentacきo e no

COnt「atO CeIebrado com o CLIENTE, Pertinentes a p「esta9aO do servi9O e a OPe「a9aO da
「ede; (Xi) observa「 as leis e normas t6cnicas relativas a constru9aO e u輔za9aO de
infraestruturas; (×ii) mante「 atuaIizados, junto a Anatei, OS dados cadastrals de endere9O,

identifica9aO dos dl「etO「eS e 「eSPOnSaVeis e composieao aciona「ia quando for o caso; e (Xiii)

mante「 as condi96es subjetivas, afe「idas pela Anatel, du「ante todo o pe「iodo de expIo「a9aO

doseNゆ;
4.1.5. Soluciona「 as 「eclamae6es do CLIENTE sobre p「Oblemas e faihas nos servi90S

P「eStados, bem como fo「nece「 escia「ecimento a 「eciama96es e d面das do CLIENTE.
4.1.6. Respeita「 e se submete「 fielmente as cIausulas e cond196es pactuadas
Cont「ato.

4.2. A CONTRATADA nao pode impedi「, PO「 COnt「atO Ou PO「 quaIque「 Out「O meio,
assinante seja servido po「 Out「aS 「edes ou servieos de telecom…ica96es・

4.3. As partes reconhecem que o presente inst「umento viab帥Za apenaS a interIiga

a幣t 。

dete「mihados pontos/○○cais￣ estipuiados peto C」看削TE no T駅MO DE CONTRÅTACÅ6,

4.3.1. Conside略ndo que o p「esente instrumento nao viab帥Za a COnexaO do ciiente a

jntemet, aS ParteS reconhecem que a CONTRATADA es偽dispensada da guarda de
registros de conexao, Ou qualque「 obriga§蓋O a ela inerente,

4.4. E perm舶O a CONTRAmDA re融ea「 a oferta ao CLiENTE des servi9OS de comuniea9aO
muItimidfa conjuntamente oon out「es servi9es de tele∞mun手ca96es. A p「esta9aO de serv吟es

de telecomuniea96es de fo「ma ∞njunta podefa ser feita diretamente pela CONTRATADA ou
em parceria com ouhas emp「esas de telecomunieac6es. Cada serv吟o de telecomunica96es

∞ntratado pelo CしiENTE se胎「egulado atraves de um instrumento cont「atual espec師CO,
aut6nomo, ∞rreSPOndente a cada modalidade cont「atada, POdendo, tOdavia, dive「sos servゆJS

謙職鞠ente atraVes da asstnatura ou a∞ite e看etr6nroo de um tlni∞
4.5■ O CLIENTE 「econhece como Direitos da CONTRATADA, alem de outrce previstos ma Lei

n.o 9.472侶7, na reguIamenta9aO Pe巾nente e no Termo de Auto「嘩O Para a P「eSta9aO do
Servieo de ∞munieacao mu欄midia: (i) empregar equipamentos e jnfraestrutura que nao Ihe
Perten9am; (ii) contrata「 ∞m teroeiros o desenvoMmento de atividades ine「entes, aCeSS6rias

Ou COmPiementares ao servIeO,
4.5.1. A CONTRArADA em qua吋uer caso, ∞ntinuara 「esponsavel pe「ante a ANATEL e o
CしIENTE pela presta9aO e eXeCu9aO do serviso contratado.

4.5.2・ Para constitu唾o da sua rede de telecom面ca96es e para vieb臨ea「 a presta9aO des

Serviees de comunicaeao muItimidia, a CONTRATADA pode略contratar a uti‖zaeao de
recursos血egrantes da 「ede de outra prestadora dos servi9OS de ∞municaeao muItimidia
Ou de outra p「estadora de qualque「 outro serv時o de telecomunieae6es de interesse coletiv。.

4,6, O CLIENTE reconhece que a CONTRATADA, Por Se「 conSiderada uma Presぬdora de

Pequeno Porle PPP), inclusive com nenos de 5.000 (Cinco mil) acessos em servico
(assinantes), 6 dispensada do cumprimento das metas de quaiidade previstas no

Regulamento de Gestao da QuaIidade do Servi9O de Comunica9ao Multimidia (RGQ‑
SCIVl), aneXO a ResoIucao ANATEL 574I2011, CO面Orme Artigo l.○○ Pa略g略fo Te「Ceiro,

deste Regulamento.
CLÅusuLA QUINTA ̲ DOS DIRE汀OS E DEVERES DO CLIENTE
5.1. Sao Deveres do CLIENTE, dentre out「OS PreVistos neste Contrato, emしei ou nos

regulementos apiieaveis:
5. 1. 1. Efetua「 OS PagamentoS devides em razao dos servi9OS decorrentes deste contrato, de

詩語露盤嵩慧器籠蒜詩誌と諾㌔嵩M0
5.1.2. Utiliza「 adequadamente os servi9OS, redes e equipamentos relativos ao serviso ora

∞ntratado, COmunit冶ndo a CONTRATAI〕A qualque「 eventual anormalidade observada,
devendo registra「 SemPre O n心mero do chamado para suporte a eventuaI futura recfamaeao
refe「ente ao problema comunieado;

5.1.3. Fomecer todas as informa96es necessきirias a p「esta9aO do servieo objeto deste

COntratO, e OutraS que Venham a ser sol雨tadas pefa CONTRATADA;
5工4. P「OVidencia「 iocal adequado e in什aestrutu「a

まa CO「「eta instala9aO e

funcionamento do servi9O, garantindo a CONTl

unpIo acesso as suas

depend台ncias, a qualquer tempo' 'ndependentemenl

pevio' Ou quaIque「 out「a

fomalidade judicia1 0u eXt喝judiciai.
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5.1.4.1. A t剛o de面raest「utu「a adequada a se「 disponib帥zada peio CLIENTE,
∞mPreende‑Se, maS naO Se limita a‥ ∞mPutadores, eSta96es de t「abalho, rede eiet「ica
∞mPativeI e ate「「ada, 10Cai protegido do calo「 e umidade, dent「e outros
equipamentosImate「iais de informatica e 「ede intema.

5.1.5・ E de excIusiva 「esponsabi‑idade do CLi酬TE a instaIacao, manuteneaO, PrOteeaO e
atemamento eietri∞ de toda sua 「ede intema, bem ∞mO dos equipamentos te「minais de sua
PrOP「i edade.

5工6. ZeIa「 peia segu「an9a e integ「idade dos equipamentos da CONTRATADA ou de
te「Ceiros sob sua responsabilidade言nstaIados em suas depend台ncias em razao da
P「eSta9aO dos servi9OS, reSPOndendo po「 eventuais danos, aVarias, Pe「da, furto, 「Oubo ou
extravio sofridos peios mesmos, ∞nSidera=do se「em tais equ‑PamentOS insuscetiveis de

Pe両O「a

arreStO e OutraS medidas de execu9aO e 「eSSarcimento de exigib掴dade de teroei「os

Perante O CLIENTE.
5.1.7. Cumpri「 as obriga96es ihe outorgadas IegaImente peIo Artigo 4.O e incjsos do

Regulamento Geral de Di「eitos do Consumidor de Servi9OS de Tele∞mUn ca96es (RGC),
anexo a Resolu9ao ANATEL 632/2014, quais sejam: (i) u輔za「 adequadamente os servicos,
equipamentos e redes de teiecomunicae6es; (ii) respeitar os bens p心bli∞S e aqueles

VOitados a u帥Za9aO do p的Iico em ge「al; (iii) comunica「 as autoridades competentes
irreguia「idades o∞「ridas e atos

冊citos cometidos por Prestado「a de servi9O de

tele∞munica96es; (iv) cumpri「 as obriga96es fixadas no ∞ntratO de p「esta9aO do servi9O,

em especiaI efetua「 pontuaImente o pagamento referente a sua p「esta9aO, Observadas as

disposi95es 「eguIamentares; (V) somente ∞necta「 a 「ede da Prestadora terminais que

POSSuam

∞輔Ca9aO eXPedida ou aoeita peIa AnateI, mantendo‑OS dent「o das

espec桶ca96es tecnicas segundo as quais foram cerl璃cadas; (Vi) indeniza「 a P「estado「a po「

todo e quaique「 dano ou prejuizo a que de「 causa, PO「 infringencia de dlSPOSi9釦legai,
reguIamenta「 ou ∞ntratual, lndependentemente de quaIque「 out「a san9aO; e (Vii) ∞munica「
imediatamente a sua Prestadora‥ a) o 「Oubo, furto ou extravio de dispositivos de acesso; b) a

t「ansferencia de tituIa「idade do dispositivo de a∞SSO; e C) quaiquer aIte「a9aO das
info「ma96es cadast「ais.

5.1.8. Pe「miti「 as pessoas designadas peia CONTRATADA o a∞SSO aS dependencias onde
estao instaiados os equipame=tOS disponibiiizados e ne∞SSa「ios a prestaeao dos servieos

e, caSO haja u帥za9aO de equipamento(S) que nfo esteja(m) devidamente ce珊cado(S) e
homoiogado(S〉, Pe「miti「 a 「eti「ada deste(S) equipamento(S) po「 parte dos funcion卸os da

CO N TRATADA.
5.1.9・ Mante「 as caracte「isticas dos equipamentos a serem u輔Zados, naO 「ealizando
quaIquer modifica9aO que desconfigure a funcionalidade pa「a a quai fof homoiogado, SOb

Pena de 「escisao de pIeno direito do presente inst「umento e sujei車o do CLIENTE as
Penaiidades previstas emしei e neste Cont「ato.

5. 1.10. DisponibiIiza「 e 「ealizar manuten9aO em SeuS ∞mPutado「es e esta96es de t「abaIho,
P「Otegendo‑OS ∞ntra Vi「us ou quaiquer arquivo maiicioso que possa prejudicar a rede.

QuaIque「 ∞nt「ibui9aO neSSe Sentido efetuada peIa CONTRATADA nao lhe imputafa
「esponsabiIidade po「 essa prote?aO.

5.1.12. Zela「 PeIa imagem e reputa9aO da CONTRAIADA, Sendo vedada a dif鵬oト

a reputa9aO da CONTRAIADA, Ou de quaisque「 de seus s6cios,

し韓 。

5 2. Nos termos do Artigo 3.O e incisos do Reguぬmento GeraI de Direitos do Consumidor de

Servieos de Telecomunicae6es (RGC), aneXO a Resolu9aO ANATEL 632/2014, O C」IENTE tem
迎聖蛙Sem P「匂uizo do disposto na legislagao e demais regulamentos aplieaveis: (i) ao acesso
e fru唾o dos servises dentro dos pad「6es de qualidade e 「eguLandade previstos na
regulamenta9aO, e COnfome as condi96es ofertadas e cont「atadas; (ii) a liberdade de escolha
da Prestadora e do Piano de Servieo; (iii) ao tratamento nao disonminat師o quanto as

∞ndiedes de acesso e fru唾o do serv吟o, desde que presentes as condie6es teonicas
necess釦as, Observado o disposto na reguiamenta辞O V鳴ente; (iv) ao pfevio ∞nhecimento e a

informa9aO adequada sobre as ∞ndis@es de ∞nt「ataeaO, P「eSta9aO, meios de ∞ntatO e

SuPOrte, fomas de pagamento, PemanenC治minima, SuSPenSaO e a噂O das condi96es de
PreStae§O dos servi9OS, eSPeCiealmente os pre9es COb「ados, bem ∞mO a Periodicidade e o
indiee apIieavel, em caso de 「eajuste; (∨) a invioほbiIidade e ao seg「edo de sua ∞munica9aO,
respeitadas as hip6teses e ∞ndie6es constitucionais e legais de quebra de s鳴ilo de

telecomunit冶96es e as atividades de i巾emedia9aO da ∞munica9aO das pessoas com
deficiencfa, nOS termOS da 「egulamenta9aO; (VD a nao suspensao do servieo sem sue

SOlicita9釦), reSSaivada a hip6tese do CapfuIo VI do Titulo V (Por fa胎de pagamento) ou po「
desoumprimento de deve「es ∞nStanteS do art. 4O da LGT, SemPre aP6s notifica9aO P「eVia pela
Prestadora, (VIf) a privacidade nos dooumentos de ∞bran鱒e na utiliea9aO de seus dados
PeSSOais peIa P「estadora; (VIfi) a apresenta9aO da cobran9a Peles serviees p「estados em
formato adequado, 「eSPeitada a anteced台nda minima prewista no art. 76 (5 dfas antes do

VenCimento); (板) a 「esposta eficiente e tempestiva, PeLa Prestadora, aS SuaS 「eClema96es,

SOlicita96es de servi印s e pedidos de informacao; (X) ao encaminhamento de 「ecぬmae6es ou
rep「esenta96es contra a Prestadora, junto a AnateI ou aos o「ganismos de defesa do

霊藍謀計灘露盤鴇言謹書盤誌
do d色bito, Ou de a∞rdo ∝=ebrado com a Prestadora; (Xiii〉 a nao ser o師gado ou induzido a

adq面「 Servises, bens ou equipamentos que nao sejam de seu inte「esse, bem como a nao se「

COmPelido a se submete「 a quak叩er ∞ndieao, Saiv。 dfante de ques略o de ordem tecniea, Para
re∝ねimento do servi9O, nOS termOS da regulamenta9aO; (XIV) a obter, mediente so"citaeao, a

SusPenSaO temPOfaria do servi9O P「estado, nOS termOS das 「eguiamenta96es especificas de

Cada serv吟O; (XV) a 「escisao do cont「ato de p「esta9aO do serv吟o. a qua巾uer tempo e sem

6nus, Sem P「ejuizo das ∞nd吟6es aplieaveis as cont「ata96es com p「azo de pe「manenc治; (Xvi)
de 「eceber o contrato de p「estacao de servi9O, bem ∞mO O Plaro de Serv時o cont「atado, Sem
qualque「 6nus e independentemente de soltoita9aO; (Xvil) a transferencia de tituぬridade de seu
COntrato de prestaeao de serviso, mediante cumprimento, Pele novo tituLar, dos 「equisitos

necessaries para a cont「ata9aO inicfal do serv吟o; (×viii〉 ao nao recebimento de mensagem de
Cunho publicitario em sua estaeao m6veL saIvo consentimento pfevto, Iivre e expresso; (×ix) a

nao ser ∞brado pela assinatura ou qualque「 Outro Vale「 「efe「ente ao servieo durante a sua

SuSPenSaO tOtal; (XX) a nao ter ∞brado qua吋uer vato「 alheio a p「estaeao do servゆde

tele∞munieae6es sem auto画O Pfevfa e exp「essa.

5.3. E nos termos do Artisxp 56 e incisos do Regulamento dos Servi9OS de Comunica9aO
MuItimidia, aneXO a Resoiueao ANATEしn.o 614/2013, O CしiENTE tem direito, Sem Prejuizo
do disposto na legis獲a9aO e demaIS reguほmentos aplieaveis: (i) a substitui希o do seu c6diso de
acesso, Se fo「 o caso, nOS temOS da 「eguiamenta9aO; (ii) a ter bloqueado, temPOfaria ou

Pemanentemente, Pa「Cial ou totalmente, O aCeSSO a ∞mOdidades ou utilidades so=citadas; 0時
a ∞ntin川dade do serviso pelo p「azo ∞nt「atual.

5.4 O CLIENTE devefa ∞munic冶「 imedfatamente a CONTRATADA, atraV6s de seus ServieQS
de Atendimento ao CIiente, quaIquer problema que iden帥Ca「 nOS Servieos (
COnt「ato, reglStrando semp「e o ntlme「O do chamado pa「a suporte a eventual futu「a

「efe「ente ao p「ObIema comunicado.

5.5. A p「estaeao de servieos o「a cont「atados e de natureza individuaI e lnt「anSfe「ivel, naO

Sendo permitida ao CLIENTE a cessao ou venda totai ou pa「Cial desses servi9OS a terCeiros, a

qualque「 tituIo que seja, Salvo em caso de p「evia e exp「essa autoriza9aO da CONTRATADA.

5.6. Em cump「imento a exjgencia prevista no ArtIgO 3.O言nciso XV町do Regulamento Geral de

Direitos do Consumidor de Servi9OS de Teie∞munica96es (RGC), aneXO a Resolu9aO ANATEL
632/2014, O CL惟NTE, neSte ato, de maneira p「evia, liv「e e exp「essa, atesta SIIa Piena

∞nCO「dancia quanto ao 「e∞bimento de mensagem de cunho pubIicitario em sua esta9aO
m6vei, nada tendo a reclama「, Seja a que tituio fo「.

C」ÅusuしA SEXTA ̲ DA FRANQUIA DE CONSUMO
6.1. No PLANO DE SERViCO ofertado ao CしIENTE podefa haver a p「evisfo de Franquia de
Consumo, que COnStitui uma iimita9aO de t「ansfe「encia (trafego) em bytes dentro de um

determinado pe「iodo. Uma vez esgotada a F「anquia de Consumo, O CLIENTE ficafa sujeito a

「edlI9aO de velocidade ou a uma cob「an鱒proporcional ao consumo adiciona=n∞「「ido, O que

Se庵antecipadamente previsto no PLANO DE SERViCO.
6.1.1. A F「anquia de Consumo e contabiIizada mensaImente peIo sistema da

CONTRATADA, COme9ando no dia lo at色o finaI de cada m台s, Ou de acordo com out「o

Pe「iodo p「evisto no TERMO DE CONTRATACÅo.

6.1.2. Quando ocorrer a extrapola9aO da Franquia de Consumo, e tendo o CLIENTE optado
no PしANO DE SERVICO peia redu9aO da velocidade cont「atada, esta 「edu9aO OCOr「e「a
automaticamente. Neste caso, POde「a o CLIENTE, alte「nativamente, OPta「 Pela continuidade
da sua veiocidade inicial (COm a COnSequente COb「anea proporcional ao consumo adicionaI

inco「ndo), devendo, Pa「a tal, ent「a「 em COntatO COm a CONTRATADA at「aves de sua

Central de Atendimento TeIefonico.
6.1。3. Quando oco什e「 a eXt「aPOia9aO da F「anquia de Consumo, e tendo o CL帽NTE optado
no PUINO DE SERVICO peia cobran9a P「OPOrCionai ao consumo adiciona=nco「rido, eSta
COb「anea adicienaI oco「re「a automaticamente. Neste caso, POde「きi O Cし惟NTE,
aItemativamente, OPta「 PeIa 「edu9aO da veiocidade contratada, devendo, Pa「a tal, entrar em

contato com a CONTRATADA atraves de sua CentraI de Atendimento TeIefonico.
6.1.4. Nos te「mos do A巾go 80, Pa「agrat。 dnico, do Regulamento Ge「aI de Direitos do

Consumido「 de Servieos de TeIecomunicae6es (RGC), aneXO a Resoiueao ANATEL

632I2014, a CONTRAIADA nao esta o帥gada a info「ma「 ao CLIENTE, quando oco「「e「, que
O Seu COnSumO eSta P「6×imo a atingir a franquia cont「atada,

CしAusuしA SETIMA ‑ DO P」ANO DE S駅VICO
7.1. Cada Piano se「a dife「enciado peIos seguintes pa略metros: (i) veIocidade u輔zada; (ii)

VOIume de t「afego de dados maximo pemitido; (iii) ho「a「io de u輔za9aO; (iv) tempo de
u個Za辞O; (∨) finalidade da u輔Za9aO; (Vi) existencia de f「anquia de consumo; (Vii) valo「es a

Pagar; (Viii) out「OS fatores ou paramet「OS que Sejam fixados a crite「io da CONTRATADA,

7.2. A CONTRATADA se reserva o direito de c「ia「. modifica「 e/Ou eXC両「 Pianos de Servi9O a
quaiquer tempo, a Seu eXClusivo crit6「iO, Sem Prejuizo dos di「eitos ga「antidos ao CしIENTE
Pelas nomas 「eguiatC涌as e peIa iegisIa9aO aPlicaveI as reIa96es de consumo. Enquanto

Perdura「 a 「eiacao cont「atuai assumida peio CLIENTE, O PしANO DE SERVICO ade「ido
PemaneCe「a Valido e vigente em reIa9aO aO CLiENTE 「espectivo.

7.2 1. Caso o CLIENTE tenha inte「esse em aitera「 o seu PLANO DE SERViCO no (!師
da vig台ncia contratual, Se「a forma=zado outro TERMO DE CONTRARACAO entI

e

PreSenCia1 0u eletr6nico, com a eSPeCifica辞O do novo PU¥NO DE SERVICO a
CLIENTE. Nao se「ao pemitidas alte「a96es no PLANO DE SERVIeO solicitadas

7・2.2・ Em se tratando de CLl削TE s叫eito a fideIidade contratuaI, a alte「acao do

PLANO DE S駅VICO que resuitar na reducao dos valores pagos a CONTRATADA
Submete「a o CLIENTE ao pagamento das penaiidades previstas no Conf帽to de
Pe肋anencia′ P「OPo「Cionalmeれte a reducao verificada。
7・3" O Plano de Servieo disponibilizado ao CLiENTE, nOS termOS do Artigo 63 do ReguIamento

dos Serv吟os de Comunicacao MuItimidia, aneXO a Resolu§fo ANATEL nO 614/2013,
Obrigato「iamente' deve庵∞nte「: (i) veiocidade maxlma Para OS fluxos de ∞munica9aO
Originado e te「minado no teminal do CLIENTE, reSPeitados os critertos estabeiecidos em
regulamentacao especifica; (ii) vaIor da mensaIidade, (iij) c「ite「ios de ∞branca; e (jv) franquja

de ∞nSumO de t「afego, quando aplicavel;
7.3. 1. Aiem de conte「 ob「igato「iamente os dados p「evistos no Artigo 63 do ReguIamento dos

Servisos de Comunit遁辞O Muitimidia, aneXO a Resoiu9fo ANAT軋nO 614/2013, O PL個O
DE SERVIeO tambem dispo「a sob「e‥ (i) a ∞ntrata9aO ∞申nta ou nao de outros servi9OS
de teIecomunica96es; (ii) vaIo「 do consumo ex∞dente. em caso de ∞nt「ata9aO SOb f「anquia

de ∞nSumO; (iii〉 Iimites dos serv吟os ∞nt「atados同∨) dentre outras especifica96es dos

Servi9OS COntratados peIo CLi EN丁E;

誌謹器龍鵠詩篤書誌豊豊能一謹書ご∞nS胱no
7.4.1. Os Planos de Servi9OS Ofertados pela CONTRATADA estarao disponiveis no seu
ende「e9O eIet「6nico: WWWraimaxfibra.com. b「.

CLAusuしA O!TAVA ‑ DO CONTRATO DE PERMANENCIA
8・1. Caso seja do interesse do CLiENTE se vale「 de dete「minados beneficios ofertados

Pela CONTRATADA a Crite「io exclusjvo da CONTRATADA O Cし一ENTE devefa pactua「
com a CONTRATADA SePa「adamente um Co 肋to de Pe肋anencね documento em que
SeraO identificados os beneficios concedidos ao CLiENTE e

em ContraPartida, O PraZO

de fideiidade contratual que o mesmo deve略observar, bem como as penaiidades

apiicaveis ao CLIENTE em caso de rescisao contratual antecipada.
8.1.1" O CLI削TE declara e reconhece ser facuItado ao mesmo optar, anteS da

contratacao

Pela ceiebracao de um contrato com a CONTRATADA sem a percepcao

de qualquer beneficio. hip6tese em que nao ha fidelidade contratual,
8.2・ Os beneficios concedidos pela CONTRATADA pode「ao cor「esponde「 a descontos
nas mensaiidades dos servi§OS de comunica9ao multimidia (SCM), descontos ou

isencao nas mensalidades da iocacao dos equipamentos utiiizados nos servicos,
descontos ou isencao dos vaIores correspondentes a instalacao ou ativacfo dos
Servicos, dentre out「os, a eXclusivo cri脆「io da CONTRATADA.

8.2・1" Os beneficios porventu「a concedidos pela CONTRATADA ao CしiENTE serao
Vき亜dos exciusivamente durante o prazo de fidelidade contratual.

8"3・ O Conuato de PemanさncねexpIicita略a f6「muIa e os crit6rios que se略O ut櫨ados

na apu「acao do valo「 da m山ta a ser paga pelo C」IENTE a CONTRATADA, em CaSO de

rescisao antecipada,

contratoタSem nenhum 6nus e a qualque「 moment○○

8"4・1. A concessao de out「os beneficios ou a pror「ogacao dos beneficios atuais e,

COnSequentemente, a eXtenSaO do prazo de fideIidade contratuaI, Se for interesse de
ambas as partes, deve「a ser oPjeto de novo Contrato de Pe「manencia, em Separado,

8・5" O CしIENTE reconhece que a suspensao dos servicos a pedido do pr6p「io C」IENTE,
Ou PO「 inadimpl合ncia ou infracao contratuai do C」IENTE, aCar「eta automaticamente na

SuSpeれSaO da vigencia do presente instrumento e do Con加oto de Pe肋anencねpor

periodo identico, de modo que o periodo de suspensao nao e computado para efeitos de
abatimento do p「azo de fideiidade contratuai.

CLAusuしA NONA ‑ DA SUSP削SÅo DOS S駅V看COS
9.1. O CしIENTE adimpIente pode 「equerer a suspensao, Sem 6nus, da presta9aO dos servi9OS

de comunica fo multimidia (SCM), uma dnica vez, a ∞da perfodo de 12 (doze) meses, Peio
P「aZO minimo de 30 (t血ta) dias e maximo de 120 (∞ntO e Vinte) dias, mantendo a
POSSi踊dade de 「estabelecimento, Sem 6nus, da p「esta9aO dos servi印s ∞nt「atados no

mesmo endere90.
9.1.1. Em hip6tese alguma havefa a ∞n∞SSaO do pedido de suspensao dos servi90S em

fa∞ de CLIENTE inadimpIente, Ou que naO eSt句a em dia ∞m quaisque「 de suas
Obriga96es. Para o acatamento do pedido de suspensao dos serv‑9OS, O CしIENTE
inadimplente te「a que realiza「 O PagamentO de todas as pendenclaS financei「as existentes,

bem como 「eguia「izar todas suas ob「lga96es ∞nt「atuais.

9工2. O prazo de suspensao dos servi9OS de ∞munica9aO multimidia (SCM), naO u輔zado

Pe10 Cし惟NTE, naO Se「急Cumulativo de um ano para outro. Ou seja, 6 di「eito do CLiENTE
reque「e「 no maximo, PO「 uma師ca vez, dentro do pe「iodo de 12 (doze) meses, a
SuSPenSaO dos serv時os, Peio prazo minimo de 30 (t「ima) dias e m各ximo de 120 (cento e

Vinte)dias.
9・1.3・ O p「azo pa「a atendimento do requerimento de suspensao ou 「estabeiecimento do
Servieo 6 de 24 (Vinte e quatro) ho「as a conta「 da soIicitaeao do CLIENTE, devendo o

CLIENTE, em quaIquer hip6tese, eStar PIenamente em dja com suas obrigac6es ∞ntratuais.
9.1 '4. Findo o p「azo de suspensao fo「malmente requerido pelo CしIENTE, automaticamente,
OS Servi9OS de comunica辞O muItimidia (SCM) se「ao 「eativados. nao havendo necessidade

de comunica鈎o peIa CONTRATADA ao CLIENTE, Sendo tambem reativadas
automaticamente as cob「an9aS inerentes a presta9aO dos servisos, nOS te「mOS COnt「atados.

9.2. O CしIENTE podefa 「eque「e「 o 「estabelecimento dos servi90S de ∞munieaeao muItimidia
(SCM) antes do te「mino do p「azo de suspensao inicialmente soIicitado.
9・2.1. Caso seja feita a soiicita9aO de 「estabeIecimento dos servieos de comuncacao

muItimidia (SCM) em periodo infe「ior ao inicialmente soticjtado a titulo de suspensa時naO

POde「a o CLIENTE, POSteriormente a 「eativa9aO, dent「O do mesmo pe「iodo de 12 (doze)
meses. requere川OVO Pedido de suspensao dos servi90S de comunICaeaO multimidia (SCM)
em rela9aO aO Pe「iodo de suspensao nao ut畦ado.

9・3" A CONTRATADA pode「a suspende「 parciaimente os servieos de comunicacao
muitimidia (SCM), em CaSO de inadimpIencia ou inf「ac尋o cont「atual do C」IENTE, de

que notifique o CLIENTE com antecedencja minima de 15 (quinze) dias ac
suspensao dos servicos, devendo esta notificaeao conte「 os seguintes eiementq
motivos da suspensao; (ii) as regras e prazos de suspensao pa「ciaI, tOtaI

COntmto; (iii〉 o vaIo「 do d6bito e o mes de referencia; e (iv) a possjbilidade

d6bito em sistemas de p「otecao ao cr6dito, ap6s a rescisao do contrato.

9・3・1. Em se tratando de §ervi印s de comunicacao multimidia (SCM), a SuSPenSaO
pa「cia看caracte「iza・Se Pela redueao da velocidade cont「atada, Para uma Veiocidade

equivaIente a lO% (dez por cento) da velocidade contratada, COnforme veiocidade
COntratada pelo CLIENTE e prevista no TERMO DE CONTRATACÅo.
9"3・2・ Somente depois de regularizados os pagamentos pendentes (incluidos a muIta,
atuaiizacao monetaria e ju「os de mora), elou regularizada qualque「 out「a infracao

cont「atuaI, 6 que os servjcos de comunicacao muItimidia (SCM) serao restabeIecidos

pela CONTRATADA. O restabelecimento dos servicos ocorre略no prazo maximo de 48
(quarenta e oito) horas, a COntar da quitacao dos d6bitos pendentes (inc獲uidos a
multa, atuaIizac負o monetaria e ju「os de mo「a〉 e/Ou da regula「jzacao da infra9aO
Cont「atua看,

9・3・3" O pe「iodo de suspens尋o motivado por descump「imento contratua‑ ou po「

inadimpIencia do C」l削TE, naO enSeja略

quaIquer especie de compensacao,

reparacao ou indenizacao ao CしiENTE, O que eSte COnCOrda e reconhece,
9・4" Transco「ridos 30 (trinta) dias do inicio da suspensao pa「ciai, e Permanecendo o

CLIENTE em situacao de inadimplencia ou infra9aO Co巾ratuaI, POde略a CONTRATADA,
a seu excIusivo crit6「io, OPta「 PeIa suspensao total dos servicos de comunicacao

multimidia (SCM), independentemente de quaique「 not盲ficacao ou comunicaeao pr6via

Ou POSterior ao CしIENTE.
9"5・ Transco「「idos 3O (t「inta〉 dias da suspensao total dos servicos de comunicacao

m山timidia (SCIVl), e Permanecendo o CしIENTE em situacao de inadimplencia ou inf「acao

contratuaI, POde「各a CONTRATADA

a Seu eXClusivo c「it6「io, OPtar Pela rescisao de

pieno direito do presente inst「umento, independentemente de quaique「 notificacao ou
Comunica9aO P「eVia ou posterio「 ao CしIENTE, hip6tese em que o C」IENTE fica「各sujeito

as penalidades previstas em Lei e no presente inst「umento, POdendo a CONTRATADA
ValeトSe de todas medidas judiciais e/ou extrajudiciais e, inclusive, utiiizar‑Se de medidas
de rest「icao ao cr色dito e/Ou PrOteStO de t請uios.

9"5・1・ Uma vez rescindido o presente instrumento, a CONTRATADA deve庵
encaminhar ao CLIENTE, no PraZO maXimo de 7 (Sete) dias, ComProVante eSc「ito da
rescisao

informando da possib輔dade do registro do d6bito em sistemas de protecao

ao cr6dito

PO「 mensagem elet「6nica ou cor「espondencia, nO創timo endereco do

C」IENTE constante de sua base cadastral.

CしAusuしA DEcIMA ‑ DO ATENDIMENTO AO Cし旧NTE
IO.1. A CONTRATADA disponibilizara ao Cし!ENTE um centro de atendimento teIef6nico
g「atuito, mediante chamada de terminal fixo ou m6vel, nO Pe「iodo compreendido entre
as O8 (Oito) e 20 (Vinte) ho「as, eXcIusivamente nos dias uteis, de fo「ma a possibiIitar
eventuais reciamae6es

Pedidos de informac6es e solicitac6es relativas aos servi9OS

CO ntratad os.
10"1・1・ Cent「o de Atendimento Teief∂nico pode「急ser acessado peio CLiENTE
dos n心me「os: (35) 3339‑2400.

10.2・ O CLIENTE pode庵obte「 no endere9O eletr6nico ww。raimaxfib「a.com.b「 t
informae6es relativas a CONTRATADA, tais como o ende「e90, teIefones de aten
ho「急rios e dias de atendimento ou funcionamento. E mais, diante do refe両do end6fe鐙

elet「6ni∞, O CLIENTE pode「a obte「 todas as informa96es referentes aos Planos de Serv鳴os

Ofertados

pe‑a

CONTRATADA

¥蹄
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10.3. As solicita96es de 「eparo, 「eCIama96es, reSCISaO, SOIicita96es de servi9OS e Pedidos de

infomae6es deverao se「 efetuadas pelo CL看ENTE perante a CONTRATADA at「av6s da Cent「al
de Atendimento Teie胎nico disponib帥zada peia CONTRATADA. Sendo que, Para cada

atendimento do CしIENTE, Sefa gerado e disponi踊Zado ao CLIENTE um ndme「o sequencial
de p「OtoCOIo, COm data e hora.

1O"4" No atendimento do C」iENTE, a CONTRATADA se compromete a observar os
Seguintes prazos, de acordo com o tipo de so獲icitacao efetuada peio C」IENTE, a Saber:

霊霊霊eよ菩禁許諾謀.笥…蕊o詰襟齢昔も謝隷瑞驚
「essalvadas as excee6es e limitac6es de responsab帥dade previstas emしei e ne§te

i nstru mento ;
10"4.2・ Em se tratando de solicitacao de rescisao cont「atuaI peio CLIENTE, que Se

da略

necessariamente com interven蹄O de atendente, a CONTRATADA se

ComPromete a da「 efeitos imediatos a solicita§呑O de rescisa○○ Sendo que, neSte

caso, tratando"Se de CしiENTE sujeito a fidelidade cont「atuaI, fica o CL旧NTE
Obrigado ao pagamento da multa penal estabeiecida no Contrato de Pe「maれenCia.
1O・4.3" Em se tratando de solicitacao de reparo dos servicos de comunica§ao

muItimidia (SCM), a CONTRATADA se compromete a 「eguia「iza‑Io no prazo maximo
de O5 (Cinco) dias dteis, a COnta「 do seu respectivo recebimento, reSSaIvadas

tamb6m as excec6es e Iimitac6es de responsabiIidade previstas em 」ei e neste

i nstru me nto ;
10.4.4. Em se t「atando de reclamac6es e pedidos de infoma96es do CLIENTE, a
CONTRATADA se compromete a soiuciona‑1as no p「azo maximo de O5 (Cinco) dias
tlteis, a COnta「 do seu respectivo recebimento, reSSaivadas tamb6m as exce§6es e

Iimitac6es de responsabilidade previstas emしei e neste inst「umento;

10.4・5・ Out「as solicitac6es de servj§OS apreSentadas pelo CLIENTE a

CONTRATADA, naO eSPecificadas nos itens IO.4.1 a lO,4.4 acima, SeraO atendidas
pela CONTRATADA no prazo maximo de lO (dez〉 dias伽eis, reSSalvadas tambem as
excec6es e iimitac6es de responsabiIidade previstas emしei e neste instrumento.

10.5・ Os prazos estipulados nos itens acima poderao sofrer aite「ac6es, naS Seguintes

hip6teses: (i) caso o C」IENTE nao disponibiIize locai e/ou computadoresIestac6es de

trabalho adequadas pa「a a instaIa§ao dos servi9OS; (ii) caso o CL旧NTE nao permita o

acesso pela CONTRATADA ao Iocal de insfaiacao dos servicos; (iii) em caso de eventos
fortuitos ou de forea maio「, Como instab帥dade climatica, Chuvas, desca「gas
atmosfe「icas, greVeS, dent「e outras hip6teses; (iv) em caso de atrasos decorrentes de

cuipabilidade de tercei○○s, ComO at「aSOS na entrega dos equipamentos necess台「ios, Q曲

mesmo a nao cont「atacao peio CLIENTE de servi9OS COmPiementares; (V)

hip6teses que nao exista culpabilidade da CONTRATADA.
C」ÅusuしA DEciMA PRIMEIRA ‑ DA INSTA」ACÅo DOS S駅VleOS
=.1, A CONTRAIADA efetuafa a instala9aO e ativa「a os servi9OS COnt「atados pa「a
um equipamento do CL!ENTE, naO Se reSPOnSabiiizando po「 instala96es inte「nas de 「edes

Iocais feitas pelo CLIENTE. Sendo implementada peIo CLiENTE uma 「ede Wi‑fi, Ou CaSO O

equipamento disponib掴zado peIa CONTRAIADA permita ∞neX6es VVI‑Fi, eSta deve「a se「

ne∞SSarlamente CrlPtOg軸Sendo vedadai em qua印P6tese完韓a二

disponib冊zacao ou ∞mPart冊amento peio CLIENTE dos servieos objeto deste Contrato, PO「
quaIquer meio, a te「Oei「OS eSt「anho a p「esente 「ela9aO COnt「atuaI.

11"1"1" Caso restar constatado, Po「 qualquer meio, que O CLIENTE esta reaIizando a
CeSSaO, disponibiiiza9aO Ou COmPartilhamento dos servi§OS em favo「 de terceiros,

mesmo que de fo「ma nao one「osaタO CLiENTE fica「尋obrigado ao pagamento de
uma mensa看idade adjcional para cada compa鵬1hamento constafado, desde o
Pe「iodo da constatacao・ Caso nao seja possivei constatar o n心me「o de

C○mPa調ihamentos efetuados pelo CL旧NTE, este deve「各paga「 a CONTRATADA, nO

葦豊富豊器謹藷a講説患轟畳語豊富S請託豊
ressalvada a CONTRATADA a rescisao de p寒eno direito deste Contrato, bem como
fica o CしiENTE sujeito as penalidades previstas em Lei e neste inst「umento,

inclusive no tocante a sua den心ncia a ANATEL devido a pratica de c「ime em

teiecomunicac6es, nOs te「mOS do A鵬go 183 da Lei 9.472I97.
11.1.2. E de responsa師dade exclusIVa do CしiENTE as instaIa96es intemas de 「edes
Iocais‑ Ou 「ede VVI‑fi

POrventu「a implementadas pelo CLIENTE, aSSim ∞mO quaisquer

P「Oblemas, danos ou atos冊citos cometidos at「av6s destas 「edes iocais ou 「ede VVI‑Fi.

11'2・ Em caso de soiicita9aO Pelo CLIENTE de alte「aeao no ende「e90 de instaIaeao, eSta
altera9aO fica condicionada a disponi踊dade e via上潮dade tecnica pa「a a instala9aO e ativa9aO

dos servi9OS Perante O nOVO IocaI indicado. Havendo disponib胴ade e viab嗣ade t色cnica, O
CLIENTE fica responsavei pelo pagamento da taxa prevista na c胎usuia 16.5

deste

instrumento, 「elativa a alte「a辞o do endereeo de instaia鉾O dos servi9OS.

11・2.1・ inexistindo disponibilidade ou viabiiidade t6cれica, e OPtando o CしIENTE pela

rescisao antecipada do contrato, fica o mesmo sujeito a muIta contratuaI estabeiecida
no Con細fo de Pemanさncね, CaSO Se t「ate de CLiENTE sujeito a fidelidade cont旧tual.

CLÅusuLA DEcIMA SEGUNDA ‑ DA iNT駅RuPCÅo DOS S駅ViCOS
12・1. O CしiENTE reconhece que os servicos poderao ser interrompidos ou degradados章
de manei「a prog「amada ou nao, O que naO COnStitui inf「aeao ao presente instrumento ou

hip6tese de rescisao contratual章Cabendo ao CしIENTE dnica e exclusivamente descontos
nos vaiores a paga「, COnfo「me previsto neste Contrato,

12・2・ Em virtude da inte「rupcao ou degradacao prog「amada, O CしIENTE ter負direito a
descontos a raz尋o de um t「inta avos por dia ou fra9さo supe「ior a O4 (quatro) horas. Em

caso de inte「「upcao ou degradacao prog「amada, inferior a O4 (quat「o) horas, O CLiENTE
reconhece nao ter direito a nenhum desconto, COmPenSaeaO, rePa「a9ao Ou indenizacao,

12"3" Em caso de inter「upcao ou degrada§aO que OCaSione reparo n尋o programado, a

CONTRATADA devera descontar da mensalidade subsequente o valor propo「cional ao
ndme○○ de horas ou f「a蹄o supe「ior a 3O (trinta) minutos. Em caso de inte「rl

deg輪da§ao, infe「io「 a 30 (t「inta) minutos, O CLIENTE reconhece nao te「 direjto a
desconto, COmPenSaCaO, rePa「a§aO Ou indenizacao置

degrada9ao P「Ogramada, Ou em Virtude da interrupcao ou degradacao nao

Se略efetuado no documento de cob「anea subsequente. Sendo que, em ambos os casos,

a responsabilidade da CONTRATADA 6 1imitada ao desconto, naO Sendo devido pela
CONTRATADA nenhuma outra compensac5o, rePara9aO Ou indenizacao adicionai.
12・5・ A CONTRATADA nao se「a obrigada a efetuar o desconto se a interrupcao ou

degradaeao do servico, Programada ou nao, OCOrrer POr mOtivos de caso fortuito ou de
fo「ca maior, Ou POr fatos at「ibuidos ao pr6p「io C」IENTE ou te「ceirosタ

幣○○s

OPeraCaO do CLIENTE

dentre outras hip6teses de Iimitacao de reaponsab掴dade da

CONTRATADA ,
CLAusuLA D卓CIMA TERC馴RA ‑ PROCE馴MENTOS DE CON惟STACÅo DE D壬BけOS
13.1. A ∞ntesta9aO de d6bito encaminhada pele CLIENTE a CONTRATADA via no帥CapaO Ou
atraves da Central de Atendimento TeIefoni∞, em rela辞O a qualquer cobran鱒feita pela

CONTRATADA, Sefa o郎eto de apuraeao e ve「ifit冶辞O aCerCa da sua p「ocedchcia.

13.2

O CLIENTE te略o p「aro maximo de 6O (SesSenta) dias da data de ∞bran9a, Para

real吃a「 a contesta9aO de debito perante a CONTRATADA.
13.2.1. A parti「 do recebimento da

∞ntesta9aO de debito feltO Pele CLIENTE, a

CONTRATADA tefa o prazo m緬mo de 60 (SeSSenta) dias para ap「esenfa「 a 「esposta.
13.2‑2‑ O d6bito ∞nteStado deve屯te「 sua ∞bran9a SuSPenSa, e Sua nOva inclusao fica

∞ndicienada a devida ∞mProVa辞O da p「esta鉾o dos servieos objetos do questtonamento,

JuntO aO CLIENTE, ou=ぬapresenta9aO das 「az6es pelas quais a contestacao foi
∞nSiderada impro∝idente peほCONTRATADA.
13.2・3 S飢do a ∞nteSta鈎O aPenaS ParCiai, ou Seja, em reIa9aO aP飢as a uma Parte da

∞b「an鱒en∞minhada peほCONTRATADA fica o CLiENTE obrもado ao pagamento de
quantia in∞ntr(rVe「Sa, de acordo ∞m a data de vencimento prevista no TERMO DE
CONTRATAeÅo, sob pena‖de incone「 nas penalidades decorre巾es do at「aso no

PagamentO PreVistas em Lei e neste Contrato.
13.2.4. A CONTRATADA cient璃(冶fa o CLIENTE do resultade da ∞nteSta9aO do d6bito.
13.2.4.1. Sendo a contesta9aO julgada p「ocedente, OS Valores contestados serao

retificados, sendo encaminhado ao CLIENTE um novo docume=tO de cob旧い9a COm OS
Valeres co「rieidos, Sem que SeJa feita a apiiea9aO de qua吋uer encargo morat6ho (muIta e
juros) ou atuaIiea辞o mon∈混iria.

13.2・4.2. Caso o C‖ENTE ja tenha quitado o documento de cdb略∩9a ∞nteStado, e
Sendo a contestae各o juゆada p「O∝idente, a CONTRATADA se comp「omete a ∞nCeder ma

fatura subsequente um cfedito equivaiente ao valor pago indevidamente.
13・2.4.3. Sendo a contesta9aO julgada imp「O∝idente, OS Vato「es COnteStados nao se幅o

「e踊cados e a ∞nta Or向inaI deve庵ser paga peb CLIENTE, aC「eScentando‑Se OS
encargos morat6rios (mu胎e juros〉 e atualiza9aO mOnetarie.

CしÅusuしA DEcIMA QUAR丁A ̲ DA ANATEし
14.1. Nos termos do Reguはmento anexo a Resolueao ANAT軋∩.O 614俄O13, fica informado
nes書e contrato que jnforma96es regulat6rias e legislativas norteado旧S da presta9aO de se「v吟O

de
∞muniea9aO mu冊midia objeto deste ins血me巾O POdem ser ext「afdas∴nO Site
<博D:I/WWW.anatel.aov.br>, Ou na Central de atendimento da ANATEL pelo n.O 1331 e 1332,
qLle funciena de seg…da a sexta‑feira, nOS dies uteis, das 8h as 20h, Ou ainda pessoainlente

nos seguintes endere90S:

14 1.1. Sede:
End.. SAUS Quadra O6 Biocos C, E, Fe H
CEP: 70.070‑940 ‑ Brasiiia ‑ DF
Pabx: (55 61) 2312‑2000

CNPJ: 02.030.715.0001‑12
14.1.2. Co「「espondencia Atendimento ao Usuario:

Assessoria de Rela96es com o Usua「io ‑ ARU

SAUS Quad「a O6, BIoco F, 2o anda「, B「as揃a ‑ DF, CEP: 70.070‑940
Fax Atendimento ao Usua「io: (55 61) 2312‑2264
14. 1.3. Atendimento Documentai ‑ Bi輔oteca:

SAUS Quad「a O6, BIoco F, Ter「eo, B「asf吊a ‑ DF, CEP, 7O.O70‑940.

CしAusuしA D圭CIMA QUiNTA ̲ DOS EQUIPAMENTOS
15.1‑ A CONTRATADA pode「台disponib湘Za「 aO CしIENTE equipamentos 「eIacionados aos
Servieos objeto do presente cont「ato, a t剛O de ∞mOdato ou loca9aO, O que Sera ajustado

Pelas partes at「av6s do TERMO DE CONTRATACÅo, devendo o CLIENTE, em qualquer
hip6tese, mante「 e gua「da「 OS equipamentos em perfeito estado de uso e conserva9aO,
Zelando pela integ「idade dos mesmos, COmO Se Seu fosse.

15"1"1" O CLiENTE 6 plenamente responsavel peia guarda dos equipamentos cedidos
ao mesmo a tituIo de comodato ou locacao, devendo, Para tantO, P「oVidenciar
aterramento e protecao e16trica e cont「a descargas atmos絶ricas no Iocal oれde os
equipamentos estive「em instaiados e, inc!usive, retira「 os equipamentos da co「rente

ei6trica em caso de chuvas ou descargas atmosfericas, SOb pena do Cし旧NTE pagar a

CONTRATADA o valor de me「cado do equipamento.
15,1,2. O CL惜NTE se compromete a u舗za「 os equipamentos cedidos a tituio de
COmOdato ou loca§aO血ica e exciusivamente pa「a os fins o調cOntratados, Sendo
Vedada a cessao, a quaIque「 tituio, gratuita ou onerosa, dos equipamentos para
terceiros est「anhos a presente leIacao contratual; e ainda, Sendo vedada quaiquer

aiteracao ou intervenc尋o nos equipamentos, a qualque「 tituio.

15.1。3, Os equipamentos cedidos a titulo de comoda章o ou loca9ao deverわser
utiiizados pela CONTRATADA dnica e exciusjvamente no ende「e9O de instaiaGaO

constante no TERMO DE CONTRATACÅo, Sendo vedado ao CLiENTE remover os
equipamentos pa「a local diverso, SaIvo em caso de p「evia autorizacao po「 escrito da

CONTRATA DA.
15・1・4" O CLIENTE reconhece se「 o血nico e exciusivo responsavel pela gua「da dos
equipamen書os cedidos a tituIo de comodato ou locacao, P〇億anto, O C」旧NTE deve

indenizar a CONTRATADA pe看o valo「 de mercado dos equipamentos, em CaSO de
furto, roubo, Pe「da, eXtraVio, aVarias ou danos a qualque「 dos equipamentos, bem

como em caso de in6rcia ou negativa de devoIu9aO dos equipamentos.
15.2. Ao finai do contrato言ndependentemente do motivo que ensejou sua rescisao ou termino.

fica o CしIENTE o師gado a restitui「 a CONTRATADA os equlPamentOS Cedidos a tituIo de
COmOdato ou loca9aO, em Perfelto estado de uso e conserva9aO, nO P「aZO de at6 48 (qua「enta
e oito) ho「as Ve「ificado que qualque「 equipamento encont「a‑Se aVariado ou imprestaveI para

uso, Ou em CaSO de furto, 「Oubo, Pe「da, eXtraVio ou danos a quaique「 dos equipamentos,

deve「a o CLiENTE paga「 a CONTRAIADA o valor de mercado do equipamento.
1 5.2. 1. Oco「「endo a 「eten9aO PeIo CLIENTE dos equipamentos cedidos a航u10 de comodato
Ou Iocaeao, Pelo p「azo supe「io「 a 48 (qua「enta e oito) ho「as do temino ou

CONTRATADA, independentemente de p「evia no珊Ca9aO, a emissao de um boIe
dupIicata, bem como qualque「 Out「O tituIo de c「edito, COm VenCImento imediato, Visando a

CObran9a do valor de me「Cado do equjpamento e das penaIjdades contratuais, quando

ap=caveis. Nao 「eaiizado o pagamento no p「azo de vencimento, fica a CONTRATADA

¥博「5

autorizada a ieva「 OS titulos a protesto, bem ∞mO encaminha「 o nome do CLIENTE aos
6rgaos de p「Ote9aO aO Cfedito, mediante previa no帥Ca9aO; Sem Prejuizo das demais
medidas judiciais e ext「ajudiciais cabiveis.

15.3・ A CONTRATADA pode「a, a quaique「 tempo, a Seu eXC看usivo crit6「io, di「etamente ou
atraves de rep「esentantes' devidamente identificados, fu=Ciona「‑OS SeuS Ou naO, P「OCede「

exames e visto「ias nos equipamentos de sua p「opriedade que estao sob a posse do CLIENTE,
independentemente de p「evia not桶ca9aO.

CLÅusuしA D壬CI肌A SEXTA‑ DO PRECO E ENCARGOS MORAT6RIOS
16・1. Pelos servicos de comunicacao muitimidia (SCM), O Cしl削TE paga「a a

CONTRATADA os valores pactuados no T駅MO DE CONTRATACÅo, Onde consta「急

tambem a periodicidade de cada pagamento, a forma de pagamento, aS COndic6es e as
datas de vencimento respectivas.
16・1.1. No T駅MO DE CONTRATACÅo consta細a ainda o valo「 a ser pago peio
CLIENTE em decor「encia dos servicos de ativacao ou instala9aO, bem como o va看or a
Ser PagO em Virtude da Ioca9aO de equipamentos (Se for o caso), dent「e out「os,

16.2. Pode庵a CONTRAIADA言ndependentemente da aquiescencia do CLIENTE, te「Ce緬zar a

∞bran鍵dos vaio「es pactuados no TERMO DE CONTRATACÅo, a PeSSOa Ou emPreSa
distinta da p「esente reiacao contratua上

16'3・ Havendo atraso no pagamento de quaIque「 quantia devida a CONTRA丁ADA, nOS
termos deste cont「ato, O CL!ENTE se略obrigado ao pagamento de: (i) multa morat6「ia de
2% (dois po「 cento) sobre o vaio「 devido; (ii) co「re§aO monetaria apurada segundo a

Variacao do lGPM/FGV, INPC ou lPCA, Seれdo utiIizado aquele que melho=ecompor as
Pe「das iれflaciona「ias, desde a data do vencjmento at6 a data da efetiva quitacao; e (iii)

juros de mora de l% (um por cento) ao mes, Calcuiados pro raねdie, desde a data do
Vencimento at6 a data da efetiva quitacao; (iv) outras pen軸dades previstas em 」ei e no
presente Contrato, Sem Prejuizo de indenizacao p○○ daれOS SuPIementares.
16・4. Os vaIores reIativos a este contrato serao anualmente reajustados夢COm base na

Va「iacao do IGPMn=GV, lNPC ou IPCA, Sendo utiIizado aqueIe que melhor recompor as
Pe「das infiaciona「ias.

16.5・ Adicionalmente, O CしIENTE ficafa ob「igado ao pagamento de taxas, de acordo com

os vaiores constantes no site da CONTRATADA (cabendo ao CLIENTE certificar‑Se
previamente junto a CONTRATADA do vaior vigente na epoca), CO町eSPOndentes aos

Seguintes servieos:
16・5,1" Mudanca de ende「e9O do CしIENTE, ficando esta mudanca condicionada a

analise絶cnica da CONTRATADA;
16.5"2, Manuteneao ou troca de equipamentos, Caso a看gum destes eventos tenha sido

CauSado po「 ac尋o ou omissao do pr6prjo CしIENTE;
16・5"3・ MobiIizaGaO de憶cnicos ao IocaI da instalacao e constatado que nao existiam
falhas nos servicos de comunicacao multimidia, Ou que eStaS falhas eram deco「rentes

de erros de operacao do CしIENTE, Ou Problemas na pr6p「ia infraest「utura e
equipamentos do C」旧NTE ou de terceiros; Ou OutraS hjp6teses de visita imp○○dutiva;

16葛5,4. Retirada de equipamentos, CaSO O CしiENTE

acesso da CONTRATADA as suas dependencias;

negado o

16.6. Para a ∞bran9a dos vaio「es descritos neste cont「ato, a CONTRATADA pode「a
PrOvidencia「 emissao de boIeto banca「io e/Ou dupIicata, bem como, em caSO de
inadimplemento, P「Otesta「 O referido tituIo ou inclui「 o nome do CLIENTE nos 6「gaos rest「itivos

de c「6dito, tais ∞mO O SERASA e o SPC, mediante pfevia notifica9aO.

16‑7. O boieto de ∞bran9a Sefa entregue ao CしiENTE ∞m anteCedencia m緬ma de 5 (Cin∞)
dias da data de venc‑mentO. O nao re∞blmento do documento de cobran9a PeIo CLIENTE nao
isenta o mesmo do devido pagamento. Nesse caso, O CしiENTE devera, em at6 48 (quarenta e
Oito) ho「as antes da data de vencimento, COntata「 a CONTRAIADA peIa sua Cent「ai de
Atend‑mentO aO Assinante, Pa「a que Sela Orfe=tado ∞mO PrOCede「 ao pagamento dos va10「eS
a∞「dados ou retira「 a 2a (Segunda) via do documento de ∞branea.

16.8.‑ As partes declaram que os va10「eS menSais devidos peIo CしiENTE a CONTRAIADA sao
「e∞nhecidos ∞mO liquidos, CertOS e eXigiveis em caso de inadimplemento, POdendo se「
∞nSiderados t触Ios executivos extrajudiciais, a enSeja「 execu9aO fo「印da, nOS termOS da

legislaeao processuai civiL
16・9・ Na eventualidade da aite「a9aO e/Ou imposi9aO de obriga9fo tribufa「ia que acresca o vaIo「

dos serv吟os a se「em ∞nt「atados, O CLIENTE desde ja ∞n∞「da e autoriza o 「epasse dos
respectivos vaIores, Ob「igando‑Se Pelos respectivos pagamentos.

16.10. Na hip6tese de se「 「e∞nhecida a in∞nstitucionaIidade, naO incidencia ou qualquer
Outra fo「ma de desoneracao de Ol (um) ou mais t「ibutos indiretos 「e∞ihidos peia

CONTRAmDA, O CLiENTE desde ja auto「iza a CONTRATADA ressarcir/recupe「ar este(S)
t「ibuto(S) recoihidos indevidamente, independentemente de sua ciencia ou manifestaeao
exp「essa ulterio「 neste sentido.

CしAusuLA D圭C!MA SETiMA ̲ DA VIGENCIA E RESCISÅ0

謙譲三塁諾意認諾豊認諾宝器莞
POr Periodos iguais e sucessivos, Segundo as mesmas clausuias e condic6es aqui
determinadas (「essalvados os beneficios, que SaO V創idos exclusivamente durante o

P畔はO de fideIidade contratual), SaIvo em caso de manifes也eao formal por quaIquer das
partes, em Sentjdo cont略「io, no PraZO de at6 30 (t「inta) dias antes do t6「mino contratuai,

17・1.1" Optando o CLIENTE peia rescisao, tOtaI ou parciai, do p「esente Contra書o, anteS
de completado o p「azo de fidelidade contratual previsto no Con rato (fe Pemanencia,

fica o CLIENTE s山eito automaticamente as penaiidades previstas no Con細to de
Pe朋anencia, O que O CしiENTE declara reconhece「 e concordar,
17,1.2. Uma vez compleぬdo o prazo de fidelidade cont「atual, e uma VeZ renoVada

automaticamente a vigencia do presente cont「ato, O CL旧NTE pe「de「a

automaticamente direito aos beneficios antes concedidos peia CONTRATADA. Mas,
Po「 Out○○ lado, naO eSta略sujeito a nenhum prazo de fideiizacao cont輪tuaI, POdendo
rescindi「 o presente cont「ato, Sem nenhum 6nus e a qualquer moment○○
17"1.2.1" A concessao de out「OS beneficios ou a prorroga9aO dos beneficios atuais

e, COnSequentemente, a eXtenSaO do pl.aZO de fideIidade contlatual, Se for interesse

豊蒜aS Parte$ deve「a se「 oPjeto de novo蒸Permanencia, em

17・2" Ocorrendo quaisquer das hip6teses adjante e!encadas, ge「a「a a CONTRATADA a
facuidade de rescindi「 de pieno direito o presente instrumento, a qualque「 tempo,

mediante p「evia notificacao ao CLIENTE, 「ecaindo o CL!ENTE nas penaiidades p「evistas

em Lei e neste Contrato:
17"2.1" Descumprimento pelo cしIENTE de quaisque「 Clausulas ou condic6es p「evistas
neste Contrato, em 」ei ou na reg山amentacao aplicavel;

17"2"2" Pe「manencia do CLIENTE em situacao de inadimplencia ap6s 30 (t「inta) dias de
SuSpensaO tOtal dos $ervi§OS.

17"2"3・ Se o CLIENTE fo「 submetido a dete「minacao judiciaI, iegal ou reguIamenta「 que
impeca a prestacao de servico, Ou ainda no caso do C」IENTE ser submetido a

Procedimento de insoIvencia civil, Ou ainda, reCuPeraCao judicial, eXtrajudicial,
falencia, interven§ao, liquidacao ou dissolucao de sociedade, bem como a

COnfiguracao de situacao pfe‑falimentar ou de pfe‑insoivencia, inclusive com titulos
VenCidos e protestados ou ac6es de execucao que comp○○metam a soIidez financeira

da pessoa fisica ou juridica.
17

3‑

Pode略ser rescindido o presente Cont「ato, naO Cabendo indenizaeao ou 6nus de

quaiquer natu「eza de parte a parte, naS Seguintes hip6teses.

17.3.1. Em caso de resciSaO do contrato 「eaIizada por CLIENTE nao sujeito a fide=dade
COnt「atuai.

1 7.3.2. Mediante dete「minaeao Iegal, decisao judiciai ou po「 determina9aO da ANATEL;

17.3.3. Em deco「「encia de ato emanado peio Pode「 Ptlblico Competente que alte「e ou
disponha sobre a veda辞O e/Ou inviab帥dade do servi90.
17.3.4. Po「 COmum aCOrdo das parfes, a qualque「 momento, mediante termo por esc「ito,
redigido e assinado pelas partes na p「esen9a de duas testemunhas;

17.3.5. Em virtude de caso fortuito ou fo「9a maio「, desde que a causa que originou o caso
fortuito ou fo「9a maio「 Perdure po「 um pe「iodo supe「io「 a 30 (trinta) dias contados da data de
Sua OCO「「enCia.

1 7.3.6. Em virtude do afetamento ou interrup9aO temPO「a「ia dos servj9OS Se P「OIonga「 peio
Pe「iodo inintemupto de 30 (t「inta) dias.

17.4. A rescisfo ou extin9aO do presente cont「ato po「 quaIquer modo, aCa町eta「a:

17.4工A imediata inte「rup9fo dos servi9OS COnt「atados, bem como a cessaeao de todas as

Obriga96es contratuais antes atribuidas a CONTRATADA.
17.4.2. A pe「da peio CLiENTE dos direltOS e Presta96es ora ajustadas, desob「Igando a

CONTRATADA de quaisque「 Obriga96es reiacionadas neste inst「umento.

17.4.3. A ob「iga9aO do CL帽NTE em devolve「 todas as informa96es, doc]
tecnica/COme「Cial, bem como os equjpamentos cedidos em comodato ou 10Ca9aO,

de conversao de o師ga9aO de fazer em pe「das e danos, bem como na sujei9aO do
as penaiidades previstas emしei e neste Cont「ato.

17.5. A CONTRATADA se 「eserva o di「eito de 「escindir o p「esente ∞nt「atO, Sem Preju鴎
demais san96es p「evistas neste instrumento e em Iej, CaSO Seie ide嗣cado quaIque「 pra高誼姶

し碍「8

CL惟NTE prejudicial a te「Cei「OS Ou a P「6pria CONTRATADA, Seja ela volunta「ia ou involunta「ia,
POdendo tambem, neSSe caSO, disponi師Za「 a quaIquer tempo as auto「idades competentes
toda e quaIque「 informa9aO SOb「e o CLIENTE, 「eSPOndendo o CLIENTE civ= e penaimente
Pelos atos p「aticados

CLAusuLA DEcIMA OITAVA‑ DA LiMITACÅo DE RESPONSABILIDADE
18.1. Se略de responsabiiidade do CLIENTE os eventuais atrasos ou danos decorrentes
da inadequacao da infraest「utura necessaria, de sua p「OP「iedade, Para a ativacao dos
Servicos contratados neste instrument○○

18"2■

Se「ま

de responsabilidade do CしiENTE os eventuais danos ou pi匂uizos,

comprovadamente causados aos equipamentos de prop「iedade da CONTRATADA ou de
te「cei「osタbem caso de perda, eXtraVio, dano, aVarias, furto ou roubo dos equipamentos

de prop「iedade da CONTRATADA ou de tercei「os.
18・3・ Os servi§OS Objetos deste contrato prestados peIa CONTRATADA nao incIuem

mecanismos de seguraれca 16gica da rede interna do CLIENTE, Ou de quaique「

computador ou maquina u輔zada peio CしiENTE, Sendo de responsabiIidade deste a

PreServaeaO de seus dados, aS restrie6es de acesso e o controie de vioiacao de sua
「ede,

18"4. A CONTRATADA, em hip6tese aIguma, Se略responsavei po「 quaIquer tipo de
indenizacao devida em v旺ude de danos ∞uSados a terceiros, inclusive aos 6「gaos e
「epartic6es p血bIicas Federais, Estaduais e Municipais e suas auta「quias, danos estes

deco「rentes de info「mac6es veiculadas e acessos realizados peio CLIENTE atraves dos
servieos objeto do presente Contrato, inclusive po「 multas e penalidades impostas peio

Poder P11blico, em face da manutencao, Veiculacao e hospedagem de quaIque「 tipo de

mensagem e infoma§aO ConSide「ada, PO「 aquele Poder, COmO =egal, impr6pria ou
indevida, Ou entaO, PO「 Penaiidades decorrentes dos atrasos na adequacao de sua
i nf「aest「utu ra.

18.5. O CしIENTE 6 inteiramente responsaveI peIo: (i) conte心do das comunicac6es e/Ou
infomac6es transmitidas em deco「rencia dos servicos objeto do presente Contrato; e

(ii) uso e pubiicacao das comunicae6es e/ou info「mac6es at「av6s dos servicos objeto do

PreSente Contrato,
18・6. A CONTRATADA nao se responsab帥Za POr quaisquer danos reiacionados a aIgum
tipo de programa exte「no, Ou aqueles vulga「mente conhecidos como vi「us de
infol.matica, POr faIha de operac各o po「 pessoas nao autorizadas, aC6es de vandalismo ou
qualque「 ato ilicito cometido por te「ceiros, ataque de hackers, CraCke「S, fa看has na
inf「aestrutura do C」IENTE, de energia eIさt「ica, ar COndicionado, eiementos radioativos

Ou eletrostaticos, POIuentes ou out「os assemelhados, e nem Pelo uso, instaIa辞o ou

atendimento a programas de computado「 eIou equipamentos de terceiros, Ou ainda por

qualque「 outra causa em que nao exista cuipa excIusiva da CONTRATADA,

18,7, Caso a CONTRATADA seja acionada na justiea em acao a que deu ca
CしIENTE, eSta Se Ob「iga a requere「 em juizo a imediata inclusao de seu nome na

excIusao da CONTRATADA, Se COmPrometendo ainda a reparar quaisquer despes
6nus a este titulo.

18,8, O CLIENTE se compromete a nao proceder qualquer tipo de repasse,
COmerCiaiizacao, disponibi看izacao ou t「ansferencia a te「ceiros, Seja a que tituio for, dos
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Servicos cont「atados em nome de pessoas fisicas, Ou Vice e versa, independentemente

de haver vincula9尋O entre eias" Sendo tamb6m vedado da「 destinacao aos servicos

諾謹A」欝許inicia‑mente co軸ada霊COnforme p「evistoれo TERMO DE
18・9・ Este inst「umento de contrato nao se vincula a nenhum outro tipo de seいrico,

mesmo que seja feita a contrataeao de forma co巾unta de servicos de telecomunicac6es,

sendo certo que quaisquer novas obrigae6es ou ajustes entre as partes somente
Pode「ao se estabeiecer mediante a assinatura de novo inst「umento especifico,

18.10. A CONTRATADA se exime de qualque川esponsab描dade por danos e/Ou P「Qjuizos
e/ou pela pr各tica de atividades e condutas negativas pelo CL旧NTE, danosas eIou師citas,
atrav6s da utiiizacao dos servicos o勘etos do p「esente Cont「ato.

18・1 1・ A CONTRATADA nao se responsabiiiza por quaisque「 eventuais danos ocorridos

no equipamento do CLIEN丁E ou da CONTRATADA, decorrentes ou nao do uso dos
Servicos, inciuindo‑Se OS motivados por chuvas, desca「gas e16t「icas ou atmosf6ricas, Ou

Peio nao ate「ramento ou p「oteeao eI6t「ica do iocaI onde se encontra instaIado o

equipamento. Da mesma fo「ma, a CONTRATADA nao se responsabiiiza po「 danos
indiretos ou incidentais eIou insucessos comerciais, bem como peia pe「da de receitas e

iucros cessantes.
18・12・ As Partes reconhecem e aceitam que a extincao ou a iimitac尋o de
「esponsabiIidade previstas neste instrumento constituem fato「 dete「minante para a

contratacao dos servicos, e foram devidamente consideradas por ambas as partes na
fixacao e quantificacao da remuneracao cob「ada peios servicos.

18・13・ O CLiENTE, nOS te「moS daしegisIacao Brasiieira, resPeita略os direitos autorais
dos softwaresタha「dwares, mal.caS, tecnoiogias, nOmeS, ProgramaS, Servicos, Sistemas e
tudo o mais que, POrventura, Venha a te「 acesso atrav6s do servico ora contratado,
respondendo diretamente perante os titula「es dos direitos ora referidos peIas pe「das,

danos, 1uc「os cessantes, e tudo o mais que porventura lhes venha a causar, em raZao do

uso indevjdo ou ilegai daqueles direitos,
18.14, A responsabilidade da CONTRATADA relativa a este Contrato Iimita「‑Se̲各aOS
danos diretos, desde que devidamente comp「ovados, eXcIuind○○Se danos indiretos ou
incidentais e/Ou insucessos comerciais, bem como perda de receitas e luc○○s cessantes,

CauSados por uma Parte a outra. Em quaique「 h盲p6tese, a reSPOnSab描dade da
CONTRATADA esta iimitada incondicionalmente ao valo「 totaI fixado no presente

instrumento, T駅MO DE CONTRATACÅo e respectivo PLANO DE SERViCO,
18.15, A CONTRATADA empreende「台sempre seus meihores esfo「cos no sentido de
mante「 os servicos de comunicacao muitimidia pe「manentemente ativos, maS,
considerando‑Se aS CaraCte「istjcas funcionais, fisicas e tecno16gicas u郡zadas para os

Servicos, naO garante a Continuidade dos servicos que pode「ao se「 inte「rompidos por

diversos motivos, Sem que tajs interrup96es constituam infracao contratuaI ou motivo

Para a reScisao contratual, tais como: (i) interrupcao ou faiha no fomecimento de energia
Pela concessiona「ia p心blica em qualque「 POnto de suas instalac∂es e da rede; (ii) fai垣s

em equipamentos e instaIa96es; (iii) rompimento parcial ou total dos meios de
motivos de fo「ca maior tais como causas da natureza, Chuvas, temPeStades, d
atmosf6ricas, Catast「ofes e outros p「evistos na legis看aca○○

18.16. A CONTRATADA nao se responsabiliza pela inter「upcao dos servicos por moti
causados pela ac蚤o direta de tercei「os em que nao tenham tido qualque「 cont「ibuiく
nem peias inter「upc6es motivadas po「 p「oblemas decorrentes do mau uso dos servicos

し嘩 2。

PeIo C山ENTE ou ainda peIo mau funeionamento ou erro de configuracao do
equipamento que recebe os se「vicos.
18・17" O CLIENTE tem conhecimento de que os servicos poderao ser afetados ou
temporariamente inte「rompidos em decorfeneja de ato emanado pelo Poder P血馴ico

Competente, mormente Pela ANATE」 que aItere ou dispoれha sobre a vedacao e/Ou
inviabilidade do se「Vico

a quaIque「 tempo

independentemente de aviso pr6vio, Ou

qualque「 outra formaIidade judiciaI ou ext輪judicial, naO Cabendo a CONTRATADA
qualquer 6nus ou pena圃ade.

CしÅusuLA D巨CIMA NONA ̲ DAS PENALIDADES
19'1・ No caso de descum教師mento peIo CLIENTE de qualque「 clausuIa ou ob「igacわ
ajustada neste Cont「ato, fica o CLIEN丁E automaticamente sujeito ao pagamento de
mu愉Penal compensat6ria no imporfe equivalente a 40% (auarenta oo「 cento) da soma

de todas as mensalidades previstas no TERMO DE CONTRATACÅo e no pLANO DE
SERVICO, facuItando‑Se ainda a CONTRATADA, a Seu eXClusivo c「i艇rio, a reScisao de

Pleno direito do presente Contrato.
CしAusuしA ViGEsIMA ̲ DA CONFIDENCIALIDADE
20.1. As partes, Por∴si, S飢S rePresentantes, PrePOStas, emP「egados, ge「entes Ou
PrOourado「es, Obrigam‑se a manter Sigilo sobre quaisquer informa96es confidenciais. Para os
fins deste termo, a exp「eSSfro冊同「ma96es Confidenciais" significa toda e quaIque自nformapao

Ve「baI ou escrita章tangiveis ou no formato eletr6nieo, Ob的a direta ou indi「etamente peles partes

em fun9aO do presente ∞ntrato, bem comro infoma96es sigjlesas reぬtivas ao neg6cie j面di∞

PaCtuado. Tais ob「isa9 eS pemaneceraO em Vゆ叶mesmo apds a rescisao ou t6rmino do
∝肌t「at0.

20.2. A ∞nfidencia旧ade de涙a de se「 obrigat6ria, se COmProVado documentalmente que as
informa96es confidenciais: (i) Estavam no dominie ptlblie。 na data da celeb「a鱒o do p「esente

Cont「ato; (ii) Tomaram‑se ParteS de dominio pfrolieo depois da data de celeb「a9aO d。 PreSente

COntrato, Por raZ6es nao a帥buiveis a a9aO Ou Omissao das partes; (時Foram reveIadas em
razao de quaIque「 O巾em, decreto, despacho, decisao ou regra emitide por qualque「 6rgao
judieiaI. 1egislativo ou executivo que imponha tal revela9aO. (iv) Fo「am 「eveledas em 「a乙aO de

so航eita9aO da Agenc治Nacionai de Telecomunica96es ‑ ANATEL, Ou de qualquer outra
autoridade investida em pode「es para taI.

C」AusuLA VIGEsIMA PRIM日RA ‑ DAS DiSPOSIC6ES F!NAIS E TRANS什6RiAS
21.1. As disposi96es deste Cont「ato, SeuS Anexos, T駅MO DE CONTRATACÅo e晦spectivo
PU¥NO DE SERVIeO 「e¶etem a integra d。S entendimentos e a∞「dos entre as partes com
「efa9aO aO Objeto deste Cont「ato, P「eValecendo sobre entendimentes ou propostas a巾e「ie「es,
esc「itas ou verbais.

21.2・ As ∞ndie6es ap「esentadas neste instrumento poderao sofre「 aItera96es, SemPre que a

CONTRATADA entender ne∞SSaries para atuaIizar os servi90S Objeto do presente Contrato,
bem como adequa卜Se a futuras disposi95es Iegais ou 「eguiamenta「es.

21'3. O∞「rendo aite「a96es na Lei ou em quaIque「 reguiamento ap=cavel aos servi9OS
deste cont「ato, aS ParteS reCOnhecem que estas alte「a98es, a Parti「 de suas resp

Vigencias言ncorpo「am‑Se autOmaticamente ao presente ins血mento, PaSSando a ∝

direito ou deve「 do CLIENTE ou da CONTRATADA, COnfo「me o caso.
21.4‑ O nao exercicio peIa CONTRATADA de qualque「 direito que lhe seja outo「gado pelo

PreSente COntratO, Ou ainda, Sua eVentuai toierancia ou demora quanto a infra96es contratuais
POr Pa「te do CしiENTE, naO inlPOrta「a em 「en心ncia de quaisque「 de seus direitos, nOVa9aO Ou

博
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perdao de divida nem aite「acao de cIausuIas cont「atuais e/Ou di「eito adqui「ido, maS taO
SOmente atO de me「a =beralidade.

21.5. Se uma ou mais disposi96es deste Contrato vie「 a ser ∞nSiderada invalida言Iegal, nula

Ou inexequivei, a qualque「 tempo e por qualquer motivo言al vicio nfo afeta「急o restante do
disposto neste mesmo inst田mento, que COntinua「a valido e se「a interpretado como se taI
P「OVisao invallda, ilegai, nula ou inexequivel nunca tivesse exIStido.

21.6. As CIausuias deste Contrato que, PO「 Sua natureZa tenham ca「ate「 pemanente e
COntinuo, eSPeCiaImente as reIatlVaS a ∞nfidencialidade e 「esponsabilidade, Subsisti略o a sua

rescisao ou temino, independente da raz50 de encerramento deste Contrato.
21.7. As partes ga「antem que este Cont「ato nao viola quaisquer obriga96es assumidas perante
tercei「os.

21.8. A CONTRAIADA pode「急. a seu exclusivo c「iterio, COnSide「a「 imp「6p「ia a u輔za9aO do
Servi印pelo CLIENTE. Caso o∞町a eSta hip6tese, O CしIENTE se「a previamente notificado e
deve「a sana「 P「Ontamente O uSO inapropriado do servi90, SOb pena de 「escisao do presente
∞nt「atO e imposi9aO da multa ∞nt「atual prevista na ciausula 19. 1 deste contrato, Sem P「ejufzo

da incidencia de demais pena=dades previstas emしei e neste Contrato.

21.9.主facuitado a CONTRAmDA, a Seu eXCiusivo criterio, a ceSS都total ou parcial do
PreSente inst「umento a terceiros,肌dependentemente do consentimento do CLIENTE, POdendo
terceiros assumir tota1 0u Pa「Ciaimente os direitos e deve「es at「ibuidos a CONTRATADA

21.10. O CLIENTE se comp「omete a zela「 peIa boa imagem e reputa9aO da CONTRATADA,
nao praticando nenhum ato que possa p「句udica「 a imagem e c「edib"idade da CONTRAIADA.
O descumprimento desta cfausuia pode「急acarreta「, a Crit6「io da CONTRAIADA, na 「eSCisao

de p看eno di「eito do presente contrato, Sem qualque「 6nus a CONTRATADA, ficando o CLiENTE
S山eito as penalidades previstas em Lei e neste instrumento.

21.11. O CLIENTE reconhe∞

que a Cent「ai de Atendimento disponlb掴Zada peia

CONTRAmDA 6 0血ico meio apto a regist「ar reciama96es quanto aos servi印s ∞ntratados,
bem como o dnico meio atraves do qual o CLIENTE pode soiicitar quaIque「 tipo de providencia
quanto aos servi9OS COnt「atados. Sendo taxativamente vedada a u輔Za9aO de quaisquer meios
de acesso pdblico, tais como a inte「net ou redes de 「elacionamento, Para 「egistrar

reclama96es, Criticas ou solicita96es quanto a CONTRATADA ou quanto aos servieos
PreStados peIa CONTRATADA. O descumprimento desta c胎usula pode「a aca「「etar, a Crite「io
da CONTRATADA, na 「eSCisao de pleno direito do presente contrato, Sem qualque「 6nus a

CONTRATADA, ficando o CLiENTE s山eito as penalidades p「evistas em Lei e neste
in st「umento.

CLAusuしA ViG巨SIMA SEGUNDA ̲ DO FORO
22,1. Para dirimir quaisque「 d心vidas ou litigios decomentes inte「pretacao ou
Cump「imento deste contrato, Ou CasoS Omissos do presente cont「ato, fica eIeito o foro

da Comarca de Sao 」ouren§OllVIG, eXCiuindo"Se qualquer outr°, POr mais p「ivilegiado

queseja.
SaoしOu「eneO/MG, 21 de ma「9O de 2022.
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