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RERRATIFICACAO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE

COMUNICACAO MULTIMIDIA ■ SCM ■ REGISTRO 5.856. LIVRO N° B-024

«-

DAS PARTES

De um lado, NET WAY INFORMATICA LTDA, pessoa jundica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o n. 10.563.381/0001-70, com sede na Av. Presidente Kennedy na cidade de Pimenta Bueno, 
CEP 76970-000, neste ato, representada por seu Representante Legal infra-assinado, doravante 
denominada simplesmente como CONTRATADA;

E do outro lado, as pessoas fisicas e jundicas de direito publico ou privado que venham a se submeter 
a este instrumento mediante uma das formas alternativas de adesao descrita no presente Contrato, 
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, CLIENTE ou ASSINANTE, nomeadas e 
qualificadas atraves do PLANO DE SERVIQO ou outra forma alternativa de adesao ao presente 
instrumento.

CLAUSULA PRIMEIRA - DAS CONSIDERAQOES INICIAIS E DEFINIQOES

CONSIDERANDO QUE:

PLANO DE SERVIQO, quando aqui referido, independentemente do numero ou genero em que 
seja mencionado, designa o instrumento (impresso ou eletronico) de adesao (presencial ou online) a 
este contrato que determine o inicio de sua vigencia, que o completa e o aperfeigoa, sendo parte 
indissociavel e formando um so instrumento para todos os fins de direito, sem prejulzo de outras 
formas de adesao previstas em Lei e no presente contrato. O PLANO DE SERVIQO, assinado ou 
aderido eletronicamente, obriga o CLIENTE aos termos e condigoes do presente contrato, podendo 
ser alterado atraves de ADITIVOS, desde que devidamente assinados ou aderidos eletronicamente. 
Documento que descreve as condigoes de prestagao do servigo quanto as suas caracteristicas, ao 
seu acesso, utilizagao e facilidades, as tarifas ou pregos associados, seus valores e as regras e 
criterios de sua aplicagao.

Servigos de Comunicagao Multirmdia (SCM), quando aqui referidos , independentemente do numero 
ou genero em que sejam mencionados, designam os servigos objetos deste Contrato, que 
compreendem a oferta de capacidade de transmissao, emissao e recepgao de informagoes 
multimidia (sinais de audio, video, dados , voz e outros ), permitindo, inclusive, o provimento de 
conexao a internet.

Registros de Conexao, quando aqui referido, independentemente do numero ou genero em que sejam 
mencionados,designam o conjunto de informagoes referentes a data e hora de inicio e termino de 
uma conexao a Internet, sua duragao eo enderego IP utilizado pelo terminal para o envio e 
recebimento de pacotes de dados , dentre outras informagoes que permitam identificar o terminal de 
acesso utilizado pelo CLIENTE.

Contrato de Permanencia, quando aqui referido, independentemente do numero ou genero em que 
seja mencionado, designa instrumento autonomo, mas vinculado ao presente contrato, proposto para 
formalizar a fidelizagao do CLIENTE por period© pre-determinado, tendo como contrapartida a 
concessao em favor do CLIENTE de determinados beneficios na contratagao dos servigos 
(beneficios validos exclusivamente durante o prazo de fidelidade contratual).
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1.1.5 Prestadora de Pequeno Porte (PPP), quando aqui referido, independentemente do numer^pd 
genero em que seja mencionado, designa Grupo detentor de participagao de mercado nacional 
inferior a 5% (cinco por cento) em cada mercado de varejo que atua.
A CONTRATADA se enquadra, para todos os fins de direito, no conceito de Prestadora de Pequen> 
Porte (PPP), motive pelo qual e isenta de determinadas obrigagoes previstas no Regulamento dos 
Servigos de Comunicagao Multimidia, anexo a Resolugao ANATEL 614/2013, bem como no 
Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Servigos deTelecomunicagoes (RGC), anexo a 
Resolugao ANATEL 632/2014, e ainda, no Regulamento de Gestao da Qualidade doServigo de 
Comunicagao Multimidia (RGQ-SCM), anexo a Resolugao ANATEL 574/2011.

k/O'V

A CONTRATADA, alem de ser uma Prestadora de Pequeno Porte (PPP), possui menos de 5.000 
(cinco mil)acessos em servigo (assinantes), motive pelo qual esta dispensada do cumprimento de 
diversas outras obrigagoes previstas no Regulamento dos Servigos de Comunicagao Multimidia, 
anexo a Resolugao ANATEL 614/2013, bem como noRegulamento Geral de Direitos do Consumidor 
de Servigos de Telecomunicagoes (RGC), anexo a Resolugao ANATEL 632/2014.

Dados Pessoais: significa qualquer informagao pessoal nao publica coletada diretamente das Partes, 
incluindo.mas nao limitado a, nome completo, data de nascimento, nacionalidade, enderego pessoal, 
geolocalizagao, profissao e informagoes financeiras, tais como ativos, fonte de recursos e riqueza, 
informagoes sobre renda, carteira e contas, bem como quaisquer outros dados pessoais, conforme 
descrito na Lei de Protegao de Dados do Brasil (Lei n° 13.709/2018 
- "LGPD") e demais legislagoes esparsas aplicaveis a dados pessoais no Brasil.

Tratamento de Dados Pessoais: significa a coleta, produgao, recepgao, classificagao, utilizagao, 
acesso, reprodugao, transmissao, distribuigao, processamento, arquivamento, armazenamento, 
atualizagao, eliminagao, avaliagao, controle, modificagao, comunicagao, transferencia, difusao ou 
extragao de Dados Pessoais.

As partes acima qualificadas tern entre si justo e contratado o presente "Contrato de Prestagao de 
Servigos de Comunicagao Multimidia", acordando quanto as clausulas adiante estabelecidas, 
obrigando-se por si, seus herdeiros e/ou sucessores.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E CONDIQOES ESPECIFICAS

Constitui-se objeto do presente instrumento a prestagao dos Servigos de Comunicagao 
Multimidia (SCM) pelaCONTRATADA em favor do CLIENTE, no intuito de viabilizar a conexao do 
CLIENTE a internet, de acordo com as especificagoes, caracteristicas e condigoes previstas neste 
Contrato e respective PLANO DE SERVIQO, partes integrantese essenciais a celebragao do presente 
instrumento.

A prestagao do Servigo de Comunicagao Multimidia (SCM) sera realizada diretamente pela 
CONTRATADA, que se encontra devidamente autorizada para tanto, conforme autorizagao expedida 
pela Agenda Nacional de Telecomunicagoes - ANATEL, nos termos do process© Anatel3990 de 
08/06/2011 Termo PVST/SPV N° 340/2011, no Diario Oficial da Uniao.

A prestagao do Servigo de Comunicagao Multimidia (SCM) encontra-se sob a egide da Lei n° 
9.472/97; doRegulamento dos Servigos de
Telecomunicagoes, aprovado pela Resolugao ANATEL n° 73/98; do Regulamento dos Servigos de 
ComunicagaoMultimidia, anexo a Resolugao
ANATEL n° 614/2013; do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Servigos de 
Telecomunicagoes (RGC), anexoa Resolugao ANATEL n° 632/2014; e demais normas aplicaveis.

A qualificagao completa do CLIENTE; o tipo, as especificagoes e caracteristicas do servigo a ser 
prestado; a garantia de banda contratada; os valores a serem pagos pelo CLIENTE pelos servigos
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de comunicagao multimidia, instalagao, ativagao e/ou locagao de equipamentos; bem como demai^SSJ^ 
detalhes tecnicos e comerciais, serao detidamente detalhadosno respective PLANO DE SERVIQ^jt./

i^Vv?N
O PLANO DE SERVIQOS constitui parte integrante e essencial a celebragao do present^ 
instrumento. Uma vez assinado o PLANO DE SERVIQO, fica automaticamente aperfeigoada a 
relagao jun'dica havida entre o CLIENTE e a CONTRATADA, bem como fica automaticamente 
aperfeigoado o presente instrumento, que passa a constituir, juntamentecom o respective PLANO 
DE SERVIQOS, um tftulo executive extrajudicial, para todos os fins de direito.

r c.

wo ^

O servigo de comunicagao multimidia (SOM) estara disponivel 24 (vinte e quatro) boras por dia, 
durante os 07 (sete) dias da semana, a partir de sua ativagao ate o termino da relagao contratual 
avengada, ressalvadas as interrupgoes causadas por caso fortuito ou motivo de forga maior, dentre 
outras hipoteses prevista neste instrumento.

Quando da assinatura do PLANO DE SERVIQO, o CLIENTE declara que teve amplo e total 
conhecimento previo de todas as garantias de atendimento, condigoes dos servigos ofertados, 
valores de mensalidade, critbrios de cobranga, franquia de consume dos servigos (se for o caso), 
velocidade maxima de download e upload e valores referentes aos pianos de conexao a internet.

Caso seja do interesse do CLIENTE se valer de determinados beneficios ofertados pela 
CONTRATADA, este devera pactuar com a CONTRATADA, separadamente, um Contrato de 
Permanencia, documento em que serao identificados os beneficios concedidos ao CLIENTE e, em 
contrapartida, sera fixado o prazo de fidelidade contratual que oCLIENTE devera observar, bem como 
as penalidades aplicaveis ao CLIENTE em caso de rescisao contratual antecipada.

O CLIENTE declara e reconhece ser facultado ao mesmo optar, antes da contratagao, pela 
celebragao de contrato sem a percepgao de qualquer beneficio, hipotese em que nao havera 
fidelidade contratual.

Os beneficios porventura concedidos pela CONTRATADA ao CLIENTE serao validos 
exclusivamente durante o prazo de fidelidade contratual.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS FORMAS DE ADESAO

A adesao pelo CLIENTE ao presente Contrato efetiva-se por meio da assinatura deste instrumento 
e do Plano de Servigo, pessoalmente em via impressa ou por meio digital.

Com relagao a CONTRATADA, suas obrigagbes e responsabilidades iniciam efetivamente a partir 
da cienciacomprovada de que o CLIENTE aderiu ao presente Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DA PRESTAQAO DOS SERVIQOS DE COMUNICAQAO MULTIMIDIA

Sao Deveres da CONTRATADA, dentre outros previstos neste Contrato, em Lei ou nos regulamentos 
aplicaveis:

Nos termos do Regulamento dos Servigos de Telecomunicagoes (Resolugao n° 73/1998), ser a 
responsavel pela prestagao do Servigo de Comunicagao Multimidia (SCM) perante a ANATEL e 
demais entidades correlatas , bem como pelos licenciamentos e registros que se fizerem necessaries 
, independentemente da propriedade ou posse dos equipamentos utilizados para a prestagao dos 
servigos, que deverao estar em conformidade com as determinagoes normativas aplicaveis ;

Prestar os Servigos de Comunicagao Multimidia segundo os parametros de qualidade previstos 
no Regulamento dos Servigos de Comunicagao Multimidia, anexo a Resolugao ANATEL n° 614/2013, 
quais sejam: (i) fornecimento de sinais respeitando as caracteristicas estabelecidas na
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<je rregulamentagao; (ii) disponibilidade do servigo nos indices contratados; (iii) emissao de sinafe 
eletromagneticos nos niveis estabelecidos em regulamentagao; (iv) divulgagao de informagoes Ms 
seus assinantes, de forma inequivoca, ampla e com antecedencia razoavel, quanto a alteragoe^l 
pregos e condigoes de fruigao do servigo; (v) rapidez no atendimento as solicitagoes e reclamago 
dos assinantes; (vi) numero de reclamagoes contra a CONTRATADA; (vii) fornecimento das 
informagoes necessarias a obtengao dos indicadores de qualidade do servigo, de planta, bem como 
os economico-financeiros, de forma a possibilitar a avaliagao daqualidade na prestagao do servigo.

Manter em pleno e adequado funcionamento o Centro de Atendimento ao Cliente, conforme 
regras impostas pela ANATEL a CONTRATADA em decorrencia da sua classificagao como 
Prestadora de Pequeno Porte (PPP), inclusive com menos de 5.000 (cinco mil) acessos em servigo 
(assinantes), atendendo e respondendo as reclamagoes e solicitagoes do CLIENTE, de acordo com 
os prazos previstos no presente Contrato.

Cumprir as obrigagoes outorgadas pelo Artigo 47 e incisos do Regulamento dos Servigos de 
ComunicagaoMultimidia,
anexo a Resolugao ANATEL n° 614/2013, quais sejam: (i) prestar servigo adequado na forma prevista 
na regulamentagao;
(ii) apresentar a Anatel, na forma e periodicidade estabelecidas na regulamentagao e sempre que 
regularmente intimada, por meio de sistema interativo disponibilizado pela Agencia, todos os dados 
e informagoes que Ihe sejam solicitados referentes ao servigo, inclusive informagoes tecnico- 
operacionais e economico-financeiras, em particular as relatives ao numero de Assinantes, a area de 
cobertura e aos valores aferidos pela CONTRATADA em relagao aos parametros e indicadores de 
qualidade; (iii) cumprir e fazer cumprir o regulamento anexo a Resolugao ANATEL n° 614/2013 e as 
demais normas editadas pela Anatel; (iv) utilizar somente equipamentos cuja certificagao seja 
expedida ou aceita pela Anatel; (v) permitir, aos agentes de fiscalizagao da Anatel, livre acesso, em 
qualquer epoca, as obras, instalagoes, equipamentos e documentos relacionados a prestagao do 
SCM, inclusive registros contabeis, mantido o sigiloestabelecido em lei; (vi) entregar ao Assinante 
copia do Contrato de Prestagao do SCM e do Plano de Servigo contratado;
(vii) observadas as condigoes tecnicas e capacidades disponiveis na rede, nao recusar o atendimento 
a pessoas cujas dependencias estejam localizadas na Area de Prestagao do Servigo, nem impor 
condigoes discriminatorias, salvo nos casos em que a pessoa se encontrar em area geografica ainda 
nao atendida pela rede; (viii) tornar disponiveis ao CLIENTE informagoes sobre caracteristicas e 
especificagoes tecnicas dos terminals, necessarias a conexao dos mesmos a sua rede, sendo 
vedada a recusa a conexao de equipamentos sem fundamento tecnico comprovado; (ix) prestar 
esclarecimentos ao CLIENTE, de pronto e livre de onus, face a suas reclamagoes relatives a fruigao 
dos servigos; (x) observar os parametros de qualidade estabelecidos na regulamentagao e no 
contrato celebrado com o CLIENTE, pertinentes a prestagao do servigo e a operagao da rede; (xi) 
observar as leis e normas tecnicas relativas a construgao e utilizagao de infraestruturas; (xii) manter 
atualizados, junto a Anatel, os dados cadastrais de enderego, identificagao dos diretores e 
responsaveis e composigao acionaria quando for o caso; (xiii) manter as condigoes subjetivas, 
aferidas pela Anatel, durante todo o periodo de exploragao do servigo; (xiiii) Na contratagao de 
servigos e na aquisigao de equipamentos e materiais vinculados ao SCM, a prestadora se obriga a 
considerar ofertas de fornecedoresindependentes, inclusive os nacionais, e basear suas decisoes, 
com respeito as diversas ofertas apresentadas, no cumprimento de criterio objetivos de prego, 
condigoes de entrega e especificagoes tecnicas na regulamentagao pertinente;
(xv) Na contratagao de que trata o caput deste artigo, aplica-se os procedimentos do Regulamento 
sobre Procedimentos de Contratagao de Servigos e Aquisigao de Equipamentos ou Materiais pelas 
Prestadoras de Servigosde Telecomunicagoes , aprovado pela Resolugao n° 155, de 16 de agosto 
de 1999, com as alteragoes introduzidas pela Resolugao n° 421, de 2 de dezembro de 2005; (xvi) A 
Prestadora, no desenvolvimento das atividades de telecomunicagoes, deve observar os instrumentos 
normativos estabelecidos pelos orgaos competentes com vista aseguranga e protegao ao meio 
ambiente; e (xvii) Diante da situagao concreta ou de reclamagao fundamentada sobreabuso de 
prego, imposigao de condigoes de contratuais abusivas, tratamento discriminatorio ou praticas 
tendentes a eliminar deslealmente a competigao, a Anatel podera, apos analise, determinar a 
implementagao das medidas cabiveis, sem prejuizo de o reclamante representar o caso perante

Av. Presidente Kennedy, n° 28, Andar Segundo, CEP: 76.970-000, Bairro Pioneiros, Pimenta Bueno - RO
Fone (69) 3451-4106 ou 3451-6665

Pagina 4 de 24



outros orgaos govemamentais competentes.

Solucionar as reclamagoes do CLIENTE sobre problemas e falhas nos servigos prestados , Etpl 
como fornecer esclarecimento a reclamagoes e duvidas do CLIENTE.

IT'

#

Respeitar e se submeter fielmente as clausulas e condigoes pactuadas neste Contrato.
A CONTRATADA nao pode impedir, por contrato ou por qualquer outro meio, que o assinante seja 
servido por outras redes ou servigos de telecomunicagoes.

E permitido a CONTRATADA realizar a oferta ao CLIENTE dos servigos de comunicagao multimidia 
conjuntamente com outros servigos de telecomunicagoes. A prestagao de servigos de 
telecomunicagoes de forma conjunta podera ser feitadiretamente pela CONTRATADA ou em parceria 
com outras empresas de telecomunicagoes. Cada servigo de telecomunicagoes contratado pelo 
CLIENTE sera regulado atraves de urn instrumento contratual especifico, autonomo, correspondente 
a cada modalidade contratada, podendo, todavia, diversos servigos serem contratados 
conjuntamente atraves da assinatura de urn unico PLANO DE SERVIQO.

Na prestagao dos servigos de comunicagao multimidia, a CONTRATADA disponibilizara ao CLIENTE 
urn enderego IP(lnternet Protocol) que podera ser dinamico (variavel), ou poderci serfixo (invariavel), 
a exclusive criterio da CONTRATADA.

Independentemente da forma de disponibilizagao do IP (Internet Protocol) ao CLIENTE, este 
enderego sempre sera de propriedade da CONTRATADA, sendo que a disponibilizagao do enderego 
IP (Internet Protocol) nao constitui, de forma alguma, qualquer especie de cessao ou transferencia 
desta propriedade.

A CONTRATADA se reserva no direito de alterar, a qualquer momento, o IP dinamico (variavel) ou 
fixo (invariavel) cedido ao CLIENTE, independentemente de previa comunicagao ou consentimento 
do CLIENTE.

O PLANO DE SERVIQO especificara o tipo de IP (Internet Protocol) disponibilizado pela 
CONTRATADA ao CLIENTE, se fixo ou dinamico. Na omissao do PLANO DE SERVIQO, sera 
considerado que o IP disponibilizado e dinamico(variavel).

O CLIENTE tern conhecimento que o IP disponibilizado pela CONTRATADA podera ser utilizado, 
simultaneamente, por outros clientes da CONTRATADA, atraves do emprego da tecnologia NAT 
(Network Address Translation).

O CLIENTE reconhece como Direitos da CONTRATADA, alem de outros previstos na Lei n° 9.472/97, 
na regulamentagao pertinente: (i) empregar equipamentos e infraestrutura que nao Ihe pertengam ; 
(ii) contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessorias ou 
complementares ao servigo.

A CONTRATADA, em qualquer caso, continuara responsavel perante a ANATEL e o CLIENTE pela 
prestagao e execugao do servigo contratado.

Para constituigao da sua rede de telecomunicagoes e para viabilizar a prestagao dos servigos de 
comunicagao multimidia, a CONTRATADA podera contratar a utilizagao de recursos integrantes da 
rede de outra prestadora dos servigos de comunicagao multimidia ou de outra prestadora de qualquer 
outro servigo de telecomunicagoes de interesse coletivo.

O CLIENTE reconhece que a CONTRATADA, por ser considerada uma Prestadora de Pequeno Porte 
(PPP), inclusivecom menos de 5.000 (cinco mil) acessos em servigo (assinantes), e dispensada do 
cumprimento das metas de qualidade previstas no Regulamento de Gestao da Qualidade do Servigo 
de Comunicagao Multimidia (RGQ-SCM), anexo a Resolugao ANATEL 574/2011, conforme Artigo 
1°, Paragrafo Terceiro, do referido Regulamento.
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CLAUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E DEVERES DO CLIENTE

Sao Deveres do CLIENTE, dentre outros previstos neste Contrato, em Lei ou nos regulamentos 
aplicaveis:

Efetuar os pagamentos devidos em razao dos servigos decorrentes deste contrato, de acordo com 
os valores, periodicidade, forma, condigoes e vencimentos indicados no PLANO DE SERVIQO, parte 
integrante e essencial acelebragao do presente instrumento;

Utilizar adequadamente os servigos, redes e equipamentos relatives ao servigo ora contratado, 
comunicando a CONTRATADA qualquer eventual anormalidade observada, devendo registrar 
sempre o numero do chamado para suportea eventual futura reclamagao referente ao problema 
comunicado;

Fornecer todas as informagoes necessarias a prestagao do servigo objeto deste contrato, e outras 
que venham a sersolicitadas pela CONTRATADA;

Providenciar local adequado e infraestrutura necessaria a correta instalagao e funcionamento do 
servigo, garantindoa CONTRATADA amplo acesso as suas dependencias, a qualquer tempo, 
independentemente de aviso previo, ou qualquer outra formalidade judicial ou extrajudicial.

A titulo de infraestrutura adequada a ser disponibilizada pelo CLIENTE, compreende-se, mas nao se 
limita a: computadores, estagoes de trabalho, rede eletrica compatfvel e aterrada, local protegido do 
calor e umidade, dentre outrosequipamentos/materiais de informatica e rede interna.

E de exclusiva responsabilidade do CLIENTE a instalagao, manutengao, protegao e aterramento 
eletrico de toda suarede interna, bem como dos equipamentos terminals de sua propriedade.

Zelar pela seguranga e integridade dos equipamentos da CONTRATADA ou de terceiros sob sua 
responsabilidade, instalados em suas dependencias em razao da prestagao dos servigos, 
respondendo por eventuais danos, avarias, perda.furto, roubo ou extravio dos mesmos, considerando 
serem tais equipamentos insuscetiveis de penhora, arresto e outras medidas de execugao e 
ressarcimento de exigibilidade de terceiros perante o CLIENTE.

Cumprir as obrigagoes outorgadas legalmente pelo Artigo 4° e incisos do Regulamento Geral de 
Direitos do Consumidor de Servigos de Telecomunicagoes (RGC), anexo a Resolugao ANATEL 
632/2014, quais sejam: (i) utilizar adequadamente os servigos, equipamentos e redes de 
telecomunicagoes; (ii) respeitar os bens publicos e aqueles voltados a utilizagao do publico em geral; 
(iii) comunicar as autoridades competentes irregularidades ocorridas e atos ilicitos cometidos por 
Prestadora de servigo de telecomunicagoes; (iv) cumprir as obrigagoes fixadas no contrato de 
prestagao do servigo, em especial efetuar pontualmente o pagamento referente a sua prestagao, 
observadas as disposigoes regulamentares; (v) somente conectar a Rede da Prestadora terminals 
que possuam certificagao expedida ou aceita pela Anatel, mantendo-os dentro das especificagoes 
tecnicas segundo as quais foram certificadas; (vi) indenizar a Prestadora por todo e qualquer dano 
ou prejufzo a que der causa, por infringencia de disposigao legal, regulamentar ou contratual, 
independentemente de qualquer outra sangao; e (vii) comunicar imediatamente a sua Prestadora: 
a) o roubo,furto ou extravio de dispositivos de acesso; b) a transferencia de titularidade do dispositive 
de acesso; e c) qualquer alteragao das informagoes cadastrais.

Permitir as pessoas designadas pela CONTRATADA o acesso as dependencias onde estao 
instalados os equipamentos disponibilizados e 

servigos e, 
esteja(m)

equipamento(s) pelos funcionarios da CONTRATADA.

necessaries a prestagao dos 
caso haja utilizagao deequipamento(s) que nao 
devidamente certificado(s) e homologado(s), permitir a retirada deste(s)
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de

Manter as caracteristicas dos equipamentos a serem utilizados, nao realizando qualquer modifica^b// J 
que desconfigure a funcionalidade para a qual foi homologado, sob pena de rescisao de pleno direHMZ^ 
do presente instrumento esujeigao do CLIENTE as penalidades previstas em Lei e neste Contrato.

Disponibilizar e realizar manutengao em seus computadores e estagoes de trabalho, protegendo-os 
contra virus ouqualquer arquivo malicioso que possa prejudicar a rede. Qualquer contribuigao nesse 
sentido efetuada pela CONTRATADAnao Ihe imputara responsabilidade por essa protegao.

Respeitar e submeter-se fielmente as clausulas e condigoes pactuadas no presente instrumento.

Zelar pela imagem e reputagao da CONTRATADA, sendo vedada a difusao ou veiculagao, por 
qualquer meio, de qualquer mensagem ou informagao inveridica, difamatoria, injuriosa ou 
caluniosa, ou que possa 
CONTRATADA, ou de quaisquer de seus socios.

Nos termos do Artigo 3° e incisos do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Servigos de 
Telecomunicagoes (RGC), anexo a Resolugao ANATEL 632/2014, o CLIENTE tern direito, sem 
prejuizo do disposto na legislagao e demais regulamentos aplicaveis: (i) ao acesso e fruigao dos 
servigos dentro dos padroes de qualidade e regularidade previstos na regulamentagao, e conforme 
as condigoes ofertadas e contratadas; (ii) a liberdade de escolhada Prestadora e do Plano de 
Servigo; (iii) ao tratamento nao discriminatorio quanto as condigoes de acesso e fruigao do servigo, 
desde que presentes as condigoes tecnicas necessarias, observado o disposto na regulamentagao 
vigente; (iv) ao previo conhecimento e a informagao adequada sobre as condigoes de 
contratagao, prestagao, meios de contatoe suporte, formas de pagamento, permanencia minima, 
suspensao e alteragao das condigoes de prestagao dos servigos, especialmente os pregos cobrados, 
bem como a periodicidade e o indice aplicavel, em caso de reajuste; (v) a inviolabilidade e ao segredo 
de sua comunicagao, respeitadas as hipoteses e condigoes constitucionais e legais de quebra de 
sigilo de telecomunicagoes e as atividades de intermediagao da comunicagao das pessoas com 
deficiencia, nos termos da regulamentagao; (vi) a nao suspensao do servigo sem sua solicitagao, 
ressalvada a hipotese do Capitulo Vldo Titulo V (por falta de pagamento) ou por descumprimento de 
deveres constantes do art. 4° da LGT, sempre apos notificagao previa pela Prestadora; (vii) a 
privacidade nos documentos de cobranga e na utilizagao de seus dados pessoaispela Prestadora;
(viii) a apresentagao da cobranga pelos servigos prestados em format© adequado, respeitada a 
antecedencia minima prevista no art. 76 (5 dias antes do vencimento); (ix) a resposta eficiente e 
tempestiva, pela Prestadora, as suas reclamagoes, solicitagoes de servigos e pedidos de informagao;
(x) ao encaminhamento de reclamagoes ou representagoes contra a Prestadora, junto a Anatel ou 
aos organismos de defesa do consumidor; (xi) a reparagao pelos danos causados pela violagao dos 
seus direitos; (xii) a ter restabelecida a integridade dos direitos relativosa prestagao dos servigos, a 
partir da quitagao do debito, ou de acordo celebrado com a Prestadora; (xiii) a nao ser obrigadoou 
induzido a adquirir servigos, bens ou equipamentos que nao sejam de seu interesse, bem como a 
nao ser compelido a se submeter a qualquer condigao, salvo diante de questao de ordem tecnica, 
para recebimento do servigo, nos termos da regulamentagao; (xiv) a obter, mediante solicitagao, a 
suspensao temporaria do servigo prestado, nos termos das regulamentagoes especificas de cada 
servigo; (xv) a rescisao do contrato de prestagao do servigo, a qualquer tempo e sem onus, sem 
prejuizo das condigoes aplicaveis as contratagoes com prazo de permanencia; (xvi) de receber o 
contrato de prestagao de servigo, bem como o Plano de Servigo contratado, sem qualquer onus e 
independentemente desolicitagao; (xvii) a transferencia de titularidade de seu contrato de prestagao 
de servigo, mediante cumprimento, pelo novotitular, dos requisites necessaries para a contratagao 
inicial do servigo; (xviii) ao nao recebimento de mensagens de cunhopublicitario em sua estagao 
movel, salvo consentimento previo, livre e expresso; (xix) a nao ser cobrado pela assinatura 
qualquer outro valor referente ao servigo durante a sua suspensao total; (xx) a nao ter cobrado 
qualquer valor alheio a prestagao do servigo de telecomunicagoes sem autorizagao previa e 
expressa.

£

qualquer maneira denegrir a imagem ou a reputagao dade

ou

Nos termos do Artigo 56 e incisos do Regulamento dos Servigos de Comunicagao Multimidia
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a Resolugao ANATEL n° 614/2013, o CLIENTE tem direito, sem prejuizo do disposto na legislag^6 
e demais regulamentos aplicaveis :
(i) a substituigao do seu codigo de acesso, se for o caso, nos termos da regulamentagao; (ii) a f&t 
bloqueado, temporaria ou permanentemente, parcial ou totalmente, o acesso a comodidades ou 
utilidades solicitadas ; (iii) a continuidade do servigo pelo prazo contratual.

0 CLIENTE devera comunicar imediatamente a CONTRATADA, atraves de seus Servigos de 
Atendimento ao Cliente, qualquer problema que identificar nos servigos objeto deste contrato, 
registrando sempre o numero do chamado para suporte a eventual futura reclamagao referente ao 
problema comunicado.

■/

A prestagao de servigos ora contratados e de natureza individual e intransfenvel, nao sendo permitida 
ao CLIENTE a cessao ou venda total ou parcial desses servigos a terceiros, a qualquer tftulo que seja, 
salvo em caso de previa e expressaautorizagao da CONTRATADA.

O CLIENTE recebera da CONTRATADA, apos a ativagao dos servigos objeto do presente Contrato, 
a identificagao esenha necessaria a conexao a internet, nao podendo em hipotese alguma ser a 
identificagao/senha transferida a terceiros e/ou explorada para quaisquer fins comerciais ou 
economicos.

O CLIENTE assume integral responsabilidade por si e por terceiros na utilizagao de sua identificagao 
e respectiva senha, obrigando-se a honrar os compromissos financeiros e legais dai resultantes . 
Nao serao permitidas conexoes simultaneas utilizando o mesmo codigo do CLIENTE e a mesma 
senha privativa, salvo se o PLANO DE SERVIQO contratado o permitir expressamente, o que sera 
ressalvado no proprio PLANO DE SERVIQO.

Considerando as politicas de uso aceitavel da internet, sao obrigagoes do CLIENTE:

Respeitar as leis de natureza civel ou criminal aplicaveis ao servigo, inclusive as leis de seguranga, 
confidencialidade e propriedade intelectual.

Respeitar a privacidade e intimidade de outros clientes e/ou terceiros, nao buscando, dentre outros, 
acesso a senhase dados privativos, bem como nao modificando arquivos ou assumindo, sem 
autorizagao, a identidade de outro cliente;

Nao prejudicar, intencionalmente, usuarios da Internet atraves de desenvolvimento de programas 
, virus , acesso nao autorizado a computadores , alteragoes de arquivos , programas e dados 
residentes na rede e utilizagao de "cookies", em desacordo com as leis e/ou com as melhores praticas 
de mercado;

Nao divulgar propagandas ou anunciar produtos e servigos atraves de correio eletronico ("mala 
direta", ou "spam"), salvo mediante previa solicitagao dos destinatarios quanto a este tipo de 
atividade.

CLAUSULA SEXTA - DO PLANO DE SERVIQO

Cada Plano sera diferenciado pelos seguintes parametros : (i) velocidade utilizada; (ii) volume de 
trafego de dados maximo permitido; (iii) horario de utilizagao; (iv) tempo de utilizagao; (v) finalidade 
da utilizagao; (vi) existencia ou nao de franquia de consume; (vii) disponibilizagao de enderego IP 
(Internet Protocol) fixo ou dinamico; (viii) valores a pagar; (ix) garantia de banda (download/upload); 
(x) quaisquer outros fatores ou parametros que venham a ser fixados a criterio da CONTRATADA.

A CONTRATADA se reserva o direito de criar, modificar e/ou excluir Pianos de Servigos a qualquer 
tempo, a seu exclusive criterio, sem prejuizo dos direitos garantidos ao CLIENTE pelas normas 
regulatorias e pela legislagao aplicavel as relagoes de consumo. Enquanto perdurar a relagao
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contratual assumida perante o CLIENTE, o PLANO DE SERVIQO aderido permanecera valiqofe 
vigente em relagao ao CLIENTE respectivo. T)\l4 A

RO *
Caso o CLIENTE tenha interesse em alterar o seu piano no decorrer da vigencia contratual, sera 
formalizado outro PLANO DE SERVIQO entre as partes, presencial ou por meio eletronico, com a 
especificagao do novo PLANO DE SERVIQO aderido pelo CLIENTE. Nao serao permitidas 
alteragoes no PLANO DE SERVIQO solicitadas por clientes que nao estejam em dia com suas 
obrigagoes.

Em se tratando de CLIENTE sujeito a fidelidade contratual, a alteragao do PLANO DE SERVIQO que 
resultar na redugao dos valores pagos a CONTRATADA submetera o CLIENTE ao pagamento das 
penalidades previstas no Contratode Permanencia, proporcionalmente a redugao verificada.

O Plano de Servigo disponibilizado ao CLIENTE, nos termos do Artigo 63 do Regulamento dos 
Servigos deComunicagao Multimidia, anexo
a Resolugao ANATEL n° 614/2013, obrigatoriamente, devera conter: (i) velocidade maxima, tanto de 
download quanto de upload, disponivel no enderego contratado, para os fluxos de comunicagao 
originado e terminado no terminal do CLIENTE, respeitados os criterios estabelecidos em 
regulamentagao especifica; (ii) valor da mensalidade, (iii) critbrios de cobranga; e 
(iv) franquia de consumo de trafego, quando aplicavel;

Alem de conter obrigatoriamente os dados previstos no Artigo 63 do Regulamento dos Servigos de 
Comunicagao Multimidia, anexo a Resolugao ANATEL n° 614/2013, o PLANO DE SERVIQO tambem 
dispora sobre: (i) a disponibilizagao de enderego IP (Internet Protocol) fixo ou variavel; (ii) a 
contratagao conjunta ou nao de outros servigos de telecomunicagoes ; (iii) valor do consumo 
excedente, em caso de contratagao sob franquia de consumo; (iv) limites e garantia de banda; (v) 
dentre outras especificagdes dos servigos contratados pelo CLIENTE;

O PLANO DE SERVIQO sera disponibilizado previamente ao CLIENTE, e constara no PLANO DE 
SERVIQO, parteintegrante e que aperfeigoa este instrumento.

Os Pianos de Servigos ofertados pela CONTRATADA estarao dispom'veis no seu enderegoeletronico:
netwayro.com.br

CLAUSULA SETIMA - DO CONTRATO DE PERMANENCIA

Caso seja do interesse do CLIENTE se valer de determinados beneficios ofertados pela 
CONTRATADA, acriterio exclusive da
CONTRATADA, o CLIENTE devera pactuar com a CONTRATADA, separadamente, urn Contrato 
de Permanencia,documento em que serao
identificados os beneficios concedidos ao CLIENTE (validos exclusivamente durante o prazo de 
fidelidade contratual) e, emcontrapartida, o
prazo de fidelidade contratual que o mesmo devera observer, bem como as penalidades aplicaveis
ao CLIENTE em casode rescisao contratual
antecipada.

O CLIENTE declara e reconhece ser facultado ao mesmo optar, antes da contratagao, pela 
celebragao de urn contrato com a CONTRATADA sem a percepgao de qualquer beneficio, hipotese 
em que nao ha fidelidade contratual.

Os beneficios concedidos pela CONTRATADA poderao corresponder a descontos nas 
mensalidades dos servigos de comunicagao multimidia (SCM), descontos ou isengao nas 
mensalidades da locagao dos equipamentos

utilizados nos servigos, descontos ou isengao dos valores correspondentes a instalagao ou ativagao
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dos servigos , dentreoutros , a exclusive criterio da CONTRATADA.

Os beneffeios porventura concedidos pela CONTRATADA ao CLIENTE serao 
exclusivamente duranteo prazo de fidelidade contratual.

O Contrato de Permanencia explicitara a formula e os criterios que serao utilizados na apuragao do 
valor da multa a ser paga pelo CLIENTE a CONTRATADA, em caso de rescisao antecipada.

Uma vez completado o prazo de fidelidade contratual, e uma vez renovada automaticamente a 
vigencia do presente contrato, o CLIENTE perdera automaticamente direito aos beneffeios antes 
concedidos pela CONTRATADA, nao mais se sujeitando a nenhum prazo de fidelizagao contratual, 
podendo rescindir o presente instrumento sem nenhum onus e a qualquer momento.

A concessao de outros beneffeios ou a prorrogagao dos beneffeios atuais e, consequentemente, a 
extensao do prazo de fidelidade contratual, se for interesse de ambas as partes , devera ser objeto 
de novo PLANO DE SERVIQO e novo CONTRATO DE PERMANENCIA, em separado.

O CLIENTE reconhece que a suspensao dos servigos a pedido proprio, por inadimplencia ou 
infragao contratual do CONTRATANTE, acarreta automaticamente na suspensao da vigencia do 
presente instrumento e do Contrato de Permanencia por perfodo identico, de modo que o perfodo de 
suspensao nao e computado para efeitos de abatimento do prazo de fidelidade contratual.

CLAUSULA OITAVA - DA SUSPENSAO DOS SERVIQOS

O CLIENTE adimplente pode requerer a suspensao, sem onus, da prestagao dos servigos de 
comunicagao multirm'dia(SCM), uma unica vez, a cada perfodo de 12 (doze) meses, pelo prazo 
mfnimo de 30 (trinta) dias e maximo de 120 (cento evinte) dias, mantendo a possibilidade de 
restabelecimento, sem onus, da prestagao dos servigos contratados no mesmo enderego.

Em hipotese alguma havera a concessao do pedido de suspensao dos servigos em face de CLIENTE 
inadimplente, ou que nao esteja em dia com quaisquer de suas obrigagoes. Para o acatamento do 
pedido de suspensao dos servigos, o CLIENTE inadimplente tera que realizar o pagamento de todas 
as pendencias financeiras existentes, bem como regularizartodas suas obrigagoes contratuais.

O prazo de suspensao dos servigos de comunicagao multimfdia (SCM), nao utilizado pelo CLIENTE, 
nao sera cumulative de urn ano para outro. Ou seja, e direito do CLIENTE requerer no maximo, por 
uma unica vez, dentro do perfodo de 12 (doze) meses, a suspensao dos servigos, pelo prazo mfnimo 
de 30 (trinta) dias e maximo de 120 (cento e vinte) dias.

O prazo para atendimento do requerimento de suspensao ou restabelecimento do servigo e de 24 
(vinte e quatro) boras a contar da solicitagao do CLIENTE, devendo o CLIENTE, em qualquer 
hipotese, estar plenamente em dia com suasobrigagoes contratuais.

Findo o prazo de suspensao formalmente requerido pelo CLIENTE, automaticamente, os servigos de 
comunicagaomultimfdia (SCM) serao reativados, nao havendo necessidade de comunicagao pela 
CONTRATADA ao CLIENTE, sendo tambem reativadas automaticamente as cobrangas inerentes a 
prestagao dos servigos, nos termos contratados.

O CLIENTE podera requerer o restabelecimento dos servigos de comunicagao multimfdia (SCM) 
antes do termino do prazo de suspensao inicialmente solicitado. Nao sera feita qualquer cobranga 
pela CONTRATADA quando o CLIENTE requerer o restabelecimento dos servigos de comunicagao 
multimfdia (SCM) em prazo inferior ao previsto inicialmente.

Caso seja feita a solicitagao de restabelecimento dos servigos de comunicagao multimfdia (SCM) em 
perfodo inferior ao inicialmente solicitado a tftulo de suspensao, nao podera o CLIENTE,
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de T.posteriormente a reativagao, dentro do mesmo periodo de 12 (doze) meses , requerer novo pedidp- 
de suspensao dos servigos de comunicagao multirmdia (SCM) em relagao ao periodo de suspensfo 
nao utilizado. f

A CONTRATADA podera suspender parcialmente os servigos de comunicagao multimidia (SCM), em 
caso de inadimplencia ou infragao contratual do CLIENTE, desde que notifique o CLIENTE com 
antecedencia minima de 15 (quinze) dias acerca da suspensao dos servigos, devendo esta 
notificagao center os seguintes elementos: (i) os motives da suspensao; (ii) as regras e prazos de 
suspensao parcial, total e rescisao do contrato; (iii) o valor do debito na forma de pagamento pre- 
paga e o mes de referenda; e (iv) a possibilidade do registro do debito em sistemas de protegao ao 
credito.apos a rescisao do contrato.

Somente depois de regularizados os pagamentos pendentes (inclufdos a multa, atualizagao 
monetaria e juros de mora), e/ou regularizada qualquer outra infragao contratual, e que os servigos 
de comunicagao multimidia (SCM) serao restabelecidos pela CONTRATADA. 0 restabelecimento 
dos servigos ocorrera no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) boras , a contar da quitagao 
dos debitos pendentes (incluidos a multa, atualizagao monetdria e juros de mora) e/ou da 
regularizagao da infragao contratual.

O periodo de suspensao motivado por descumprimento contratual ou por inadimplencia do CLIENTE, 
nao ensejara qualquer especie de compensagao, reparagao ou indenizagao ao CLIENTE, o que este 
concorda e reconhece.

Transcorridos 30 (trinta) dias do inicio da suspensao parcial, e permanecendo o CLIENTE em 
situagao de inadimplencia ou infragao contratual, podera a CONTRATADA, a seu exclusive criterio, 
optar pela suspensao totaldos servigos de comunicagao multimidia (SCM), independentemente de 
qualquer notificagao ou comunicagao previa ouposterior ao CLIENTE.

Transcorridos 30 (trinta) dias da suspensao total dos servigos de comunicagao multimidia (SCM), e 
permanecendo o CLIENTE em situagao de inadimplencia ou infragao contratual, podera a 
CONTRATADA, a seu exclusive criterio, optar pelarescisao de pleno direito do presente instrumento, 
independentemente de qualquer notificagao ou comunicagao previa ou posterior ao CLIENTE, 
hipotese em que o CLIENTE ficara sujeito as penalidades previstas em Lei e no presente instrumento, 
podendo a CONTRATADA valer-se de todas as medidas judiciais e/ou extrajudiciais e, inclusive, 
utilizar-sede medidas de restrigao ao credito e/ou protest© de titulos.

Uma vez resemdido o presente instrumento, a CONTRATADA devera encaminhar ao CLIENTE, 
no prazo maximo de 7 (sete) dias , comprovante escrito da rescisao, informando da possibilidade 
do registro do debito em sistemas de protegao ao credito, por mensagem eletronica ou 
correspondencia, no ultimo enderego do CLIENTE constantede sua base cadastral.

CLAUSULA NONA - DO ATENDIMENTO AO CLIENTE

A CONTRATADA disponibilizara ao CLIENTE urn centre de atendimento, de segunda a sexta-feira 
no periodo compreendido entre as 08 (oito) e 18 (dezoito) boras, e sabados entre as 08 (oito) e 
12(doze) boras , de forma a possibilitareventuais reclamagdes, pedidos de informagoes e solicitagoes 
relatives aos servigos contratados.

Centro de Atendimento podera ser acessado pelo CLIENTE atraves do numero e/ou do correio 
eletronico:
sac@netway.lnf.br

O CLIENTE podera obter da CONTRATADA informagoes relativas ao enderego, telefones de 
atendimento, horarios edias de atendimento ou funcionamento. Ainda, atraves do referido enderego 
eletronico, o CLIENTE podera obter todas as informagoes referentes aos Pianos de Servigos
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ofertados pela CONTRATADA.

As solicitagoes de reparo, reclamagdes 
informagoes deverao ser efetuadas pelo CLIENTE perante a CONTRATADA atraves da Central de 
Atendimento disponibilizada pela CONTRATADA. Para cada atendimento sera gerado e 
disponibilizado ao CLIENTE um numero sequencial de protocolo, com data e bora.

rescisao, solicitagoes de servigos e pedidbi

No atendimento do CLIENTE, a CONTRATADA se compromete a observar os seguintes prazos, de 
acordo com o tipode solicitagao efetuada pelo CLIENTE, a saber:

Em se tratando da instalagao dos servigos, a CONTRATADA se compromete a observar o prazo de 
instalagao previsto no PLANO DE SERVIQO, ressalvadas as excegbes e limitagoes de 
responsabilidade previstas em Lei e neste instrumento;

Em se tratando de solicitagao de rescisao contratual pelo CLIENTE, que se dara necessariamente 
com intervengao de atendente, a CONTRATADA se compromete a dar efeitos imediatos a solicitagao 
de rescisao. Sendo que, neste caso, tratando-se de CLIENTE sujeito a fidelidade contratual, fica 
obrigado ao pagamento da multa penal estabelecida no CONTRATO DE PERMANENCIA.

Em se tratando de solicitagao de reparo dos servigos de comunicagao multimidia (SCM), a 
CONTRATADA se compromete a regulariza-lo no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis , a contar 
do seu respective recebimento, ressalvadas tambem as excegoes e limitagoes de responsabilidade 
previstas em Lei e neste instrumento;

Em se tratando de reclamagoes e pedidos de informagoes do CLIENTE, a CONTRATADA se 
compromete a soluciona-las no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, a contar do seu respective 
recebimento, ressalvadas tambem as excegoes e limitagoes de responsabilidade previstas em Lei e 
neste instrumento;

Outras solicitagoes de servigos apresentadas pelo CLIENTE a CONTRATADA, nao especificadas 
nos itens 9.4.1 a
9.4.4 acima, serao atendidas pela CONTRATADA no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, 
ressalvadas tambem as excegoes e limitagoes de responsabilidade previstas em Lei e neste 
instrumento.

Os prazos estipulados nos itens acima poderao sofrer alteragoes nas seguintes hipoteses : (i) caso 
o CLIENTE nao disponibilize local e/ou computadores/estagoes de trabalho adequadas para a 
instalagao dos servigos ; (ii) caso o CLIENTE nao permita o acesso pela CONTRATADA ao local de 
instalagao dos servigos ; (iii) em caso de eventos fortuitos ou de forga maior, como instabilidade 
climatica, chuvas, descargas atmosfericas, greves, dentre outras hipoteses ; 
em caso de atrasos decorrentes de culpabilidade de terceiros, como atrasos na entrega dos 
equipamentos necessaries,ou mesmo a nao contratagao pelo CLIENTE de servigos complementares; 
(v) outras hipoteses que nao exista culpabilidadeda CONTRATADA;

CLAUSULA DECIMA - DA INSTALAQAO DOS SERVIQOS

A CONTRATADA efetuara a instalagao e ativara os servigos contratados para somente 
equipamento do
CLIENTE, nao se responsabilizando por instalagoes internas de redes locals feitas pelo CLIENTE. 
Sendo implementada pelo CLIENTE uma rede Wi-fi, ou caso o equipamento disponibilizado pela 
CONTRATADA permita conexoes Wi-Fi, esta devera ser necessariamente criptografada, sendo 
vedada, em qualquer hipotese, a cessao, disponibilizagao ou compartilhamento pelo CLIENTE dos 
servigos objeto deste instrumento, por qualquer meio, a terceiros estranho a presente relagao 
contratual.

um
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E de responsabilidade exclusiva do CLIENTE as instalagoes internas de redes locals, ou rede Wi^ 
porventura implementadas pelo CLIENTE, assim como quaisquer problemas, danos ou atos ih'ciP 
cometidos atraves destas redes locals ou rede Wi-Fi.

Em caso de implementagao pelo CLIENTE de instalagoes internas de redes locals, ou rede Wi-fi, fica 
o CLIENTE, necessariamente, obrigado a cadastrar, controlar e identificar os usuarios que estejam 
utilizando simultaneamente os servigos objeto deste instrumento, de modo a permitir que a 
CONTRATADA cumpra, de fato, todas as exigencias relacionadas a guarda dos registros de 
conexao prevista tanto no Regulamento dos Servigos de Comunicagao Multimfdia (anexo a 
Resolugao ANATEL 614/2013), quanto na Lei n° 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

Em caso de solicitagao pelo CLIENTE de alteragao no enderego de instalagao, esta alteragao fica 
condicionada a disponibilidade e
viabilidade tecnica para a instalagao e ativagao dos servigos perante o novo local. Havendo 
disponibilidade e viabilidadetecnica, o
CLIENTE fica responsavel pelo pagamento da taxa relative a alteragao do enderego de instalagao 
dos servigos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA INTERRUPQAO DOS SERVIQOS

0 CLIENTE reconhece que os servigos poderao ser interrompidos ou degradados, de maneira 
programada ou nao, oque nao constitui infragao ao presente instrumento ou hipotese de rescisao 
contratual, cabendo ao CLIENTE unica e exclusivamente descontos nos valores a pagar, conforme 
previsto neste instrumento.

Em virtude da interrupgao ou degradagao programada, o CLIENTE tera direito a descontos a razao 
de urn trinta avospor dia ou fragao superior a 04 (quatro) boras. Em caso de interrupgao ou 
degradagao programada, inferior a 04 (quatro) boras, o CLIENTE reconhece nao ter direito a nenhum 
desconto, compensagao, reparagao ou indenizagao.

Em caso de interrupgao ou degradagao que ocasione reparo nao programado, a CONTRATADA 
devera descontar damensalidade subsequente o valor proporcional ao numero de boras ou fragao 
superior a 30 (trinta) minutes. Em caso de interrupgao ou degradagao, inferior a 30 (trinta) minutos, 
o CLIENTE reconhece nao ter direito a nenhum desconto, compensagao, reparagao ou indenizagao.

O desconto concedido pela CONTRATADA em virtude da interrupgao ou degradagao programada, 
ou em virtude dainterrupgao ou
degradagao nao programada, sera efetuado no document© de cobranga subsequente. Sendo que, 
em ambos os casos, aresponsabilidade da
CONTRATADA e limitada ao desconto, nao sendo devido pela CONTRATADA nenhuma outra 
compensagao, reparagao ouindenizagao adicional.

A CONTRATADA nao sera obrigada a efetuar o desconto se a interrupgao ou degradagao do servigo, 
programada ounao, ocorrer por motives de caso fortuito ou de forga maior, ou por fatos atribuidos ao 
prdprio CLIENTE ou terceiros , por erros de operagao do CLIENTE, dentre outras hipoteses de 
limitagao de responsabilidade da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PROCEDIMENTOS DE CONTESTAQAO DE DEBITOS

12.1. A contestagao de debito encaminhada pelo CLIENTE a CONTRATADA via notificagao ou 
atraves da Central de Atendimento, em relagao a qualquer cobranga feita pela CONTRATADA, sera 
objeto de apuragao e verificagao acerca da sua procedencia.

12..2. O CLIENTE tera o prazo maximo de 60 (sessenta) dias da data da cobranga, para realizar a
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contestagao de debitoperante a CONTRATADA.

A partir do recebimento da contestagao de debito feito pelo CLIENTE, a CONTRATADA tera o pr^l 
maximo de 60(sessenta) dias para apresentar a resposta.

^5-

O debito contestado devera ter sua cobranga suspensa, e sua nova inclusao fica condicionada a 
devida comprovagao da prestagao dos servigos objetos do questionamento, junto ao CLIENTE, ou 
da apresentagao das razoes pelas quais a contestagao foi considerada improcedente pela 
CONTRATADA.

Sendo a contestagao apenas parcial, ou seja, em relagao apenas a uma parte da cobranga 
encaminhada pela CONTRATADA, fica o CLIENTE obrigado ao pagamento da quantia incontroversa, 
de acordo com a data de vencimento prevista no PLANO DE SERVIQO, sob pena de incorrer nas 
penalidades decorrentes do atraso no pagamento previstas emLei e neste Contrato.

A CONTRATADA cientificara o CLIENTE do resultado da contestagao do debito.

Sendo a contestagao julgada procedente, os valores contestados serao retificados , sendo 
encaminhadoao CLIENTE um novo documento de cobranga com os valores corrigidos, sem que seja 
feita a aplicagao de qualquer encargo moratorio (multa e juros ) ou atualizagao monetaria.

Caso o CLIENTE ja tenha quitado o documento de cobranga contestado, e sendo a contestagao 
julgada procedente, a CONTRATADA se compromete a conceder na fatura subsequente um credito 
equivalente ao valor pago indevidamente.

Sendo a contestagao julgada improcedente, os valores contestados nao serao retificados e a conta 
original devera ser paga pelo CLIENTE, acrescentando-se os encargos moratorios (multa e juros ) e 
atualizagao monetaria.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA ANATEL

Nos termos do Regulamento anexo a Resolugao ANATEL n° 614/2013, fica informado neste 
instrumento que informagoes regulatorias e legislativas norteadoras da prestagao de servigo de 
comunicagao multirm'dia objeto deste instrumento podem ser extraidas no site 
http://www.anatel.qov.br. ou na central de atendimento telefonico da ANATEL pelo n° 1331 e 1332, 
que funciona de segunda a sexta-feira, nos dias uteis , das 8h as 20h, ou ainda pessoalmente nos 
seguintes enderegos :

Sede: End.: SAUS Quadra 06 Blocos C, E, F e HCEP: 70.070-940 - Brasilia - DF 
Pabx: (55 61)2312-2000 
CNPJ: 02.030.715.0001-12

Correspondencia Atendimento ao Usuario:
Assessoria de Relagoes com o Usuario - ARU
SAUS Quadra 06, Bloco F, 2° andar, Brasilia - DF, CEP: 70.070-940 Fax Atendimento ao Usuario: 
(+55 61)2312-2264
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Atendimento Documental - Biblioteca:
SAUS Quadra 06, Bloco F, Terreo, Brasilia - DF, CEP: 70.070-940.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS EQUIPAMENTOS

A CONTRATADA podera disponibilizar ao CLIENTE equipamentos para receber a conexao, tais 
como roteadores, a titulo de comodato ou locagao, o que sera ajustado pelas partes atraves do 
PLANO DE SERVIQO, devendo o CLIENTE, em qualquer hipotese, manter e guardar os 
equipamentos em perfeito estado de uso e conservagao, zelando pela integridade dos mesmos, 
como se seu fosse.

O CLIENTE e plenamente responsavel pela guarda dos equipamentos cedidos ao mesmo a titulo de 
comodato ou locagao, devendo, para tanto, providenciar aterramento e protegao eletrica e contra 
descargas atmosfericas no local onde os equipamentos estiverem instalados e, inclusive, retirar os 
equipamentos da corrente eletrica em caso de chuvasou descargas atmosfericas, sob pena de 
o CLIENTE pagar a CONTRATADA o valor de mercado do equipamento.

O CLIENTE se compromete a utilizar os equipamentos cedidos a titulo de comodato ou locagao 
exclusivamente para os fins ora contratados, sendo vedada a cessao dos equipamentos, a qualquer 
titulo, gratuita ou onerosa, para terceiros estranhos a presente relagao contratual; e ainda, sendo 
vedada qualquer alteragao ou intervengao nos equipamentos, a qualquer titulo.

Os equipamentos cedidos a titulo de comodato deverao ser utilizados pelo CLIENTE unica e 
exclusivamente no enderego de instalagao constante no PLANO DE SERVIQO, sendo vedado ao 
CLIENTE remover os equipamentos para local diverse, salvo em caso de previa autorizagao por 
escrito da CONTRATADA.

O CLIENTE reconhece ser o unico e exclusive responsavel pela guarda dos equipamentos cedidos 
a titulo de comodato ou locagao. O CLIENTE devera indenizar a CONTRATADA pelo valor de 
mercado dos equipamentos, em caso de furto, roubo, perda, extravio, avarias ou danos, bem como 
em caso de inercia ou negativa de devolugao dosequipamentos.

Ao final do contrato, independentemente do motive que ensejou sua rescisao ou termino, fica o 
CLIENTE obrigado arestituir a CONTRATADA os equipamentos cedidos a titulo de comodato, em 
perfeito estado de uso e conservagao, no prazo de ate 48(quarenta e oito) boras. Verificado que 
qualquer equipamento se encontra avariado ou imprestavel para uso, ou em caso de furto, roubo, 
perda, extravio ou danos a qualquer dos equipamentos, devera o CLIENTE pagar a CONTRATADA 
o valor de mercado dos equipamentos.

Ocorrendo a retengao pelo CLIENTE dos equipamentos cedidos a titulo de comodato ou locagao, 
pelo prazo superior a 48 (quarenta e oito) boras do termino ou rescisao do contrato, fica o CLIENTE 
obrigado ao pagamento do valor de mercado do equipamento e da multa penal prevista na Clausula 
19.1 deste instrumento, sem prejuizo de indenizagao por danos 
suplementares.

Em qualquer das hipoteses previstas nos itens antecedentes, fica autorizado a CONTRATADA, 
independentementede previa notificagao, a emissao de urn boleto e/ou duplicata, bem como qualquer 
outro titulo de credito, com vencimento imediato, visando a cobranga do valor de mercado do 
equipamento e das penalidades contratuais, quando aplicaveis. Naorealizado o pagamento no prazo 
de vigencia, fica a CONTRATADA autorizada a levar os titulos a protesto, bem como encaminhar o 
nome do CLIENTE aos orgaos de protegao ao credito, mediante previa notificagao, sem prejuizo das 
demais medidas judiciais e extrajudiciais cabiveis.
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A CONTRATADA podera, a qualquer tempo, a seu exclusive criterio, diretamente ou atravespide 
representantes, devidamente identificados, funcionarios seus ou nao, proceder exames e vistoVf^ 
nos equipamentos de sua propriedade que estao sob a posse do CLIENTE, independentemente cfe 
previa notificagao.

£!/i &

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO PREQO E ENCARGOS MORAT6RIOS

Pelos servigos de comunicagao multimidia (SCM), o CLIENTE pagara a CONTRATADA os valores 
pactuados no PLANO DE SERVIQO, onde constara tambem a periodicidade de cada pagamento, a 
forma de pagamento, as condigoes eas datas de vencimento respectivas .

No PLANO DE SERVIQO constara ainda o valor a ser pago pelo CLIENTE em decorrencia dos 
servigos de ativagao ou instalagao, bem como o valor a ser pago em virtude da locagao de 
equipamentos (se for o caso), dentre outros.

Podera a CONTRATADA, independentemente da aquiescencia do CLIENTE, terceirizar a cobranga 
dos valores pactuados no PLANO DE SERVIQO, a pessoa ou empresa distinta da presente relagao 
contratual.

Havendo atraso no pagamento de qualquer quantia devida a CONTRATADA, nos termos deste 
contrato, o CLIENTEsera obrigado ao
pagamento de: (i) multa moratoria de 2% (dois por cento) sobre o valor devido; (ii) corregao 
monetaria apuradasegundo a variagao do
IGPM/FGV, INPC ou IPCA, sendo utilizado aquele que melhor recompor as perdas inflacionarias, 
desde a data dovencimento ate a data da
efetiva quitagao; e (iii) juros de mora de 1% (urn por cento) ao mes, calculados pro rata die, desde a 
data do vencimento atea data da efetiva
quitagao; (iv) outras penalidades previstas em Lei e no presente instrumento, sem prejuizo de 
indenizagao por danossuplementares.

Os valores relatives a este contrato serao anualmente reajustados, com base na variagao do 
IGPM/FGV, INPC oulPCA, sendo utilizado aquele que melhor recompor as perdas inflacionarias.

Adicionalmente, o CLIENTE ficara obrigado ao pagamento de taxas, de acordo com os valores 
constantes no site daCONTRATADA
(cabendo ao CLIENTE certificar-se previamente junto a CONTRATADA do valor vigente na epoca), 
correspondentes aosseguintes servigos:

Mudanga de enderego do CLIENTE, ficando esta mudanga condicionada a analise tecnica da 
CONTRATADA;

Manutengao ou troca de equipamentos, caso algum destes eventos tenha sido causado por agao ou 
omissao do prdprio CLIENTE;

Mobilizagao de tecnicos ao local da instalagao e constatado que nao existiam falhas nos servigos de 
comunicagao multimidia, ou que estas falhas eram decorrentes de erros de operagao do CLIENTE, 
ou problemas na propria infraestrutura e equipamentos do CLIENTE ou de terceiros; Retirada de 
equipamentos, caso o CLIENTE tenha anteriormente negado o acesso da CONTRATADA as suas 
dependencias.

Para a cobranga dos valores descritos neste contrato, a CONTRATADA podera providenciar emissao 
de boleto bancario e/ou duplicata, bem como, em caso de inadimplemento, protester o referido titulo 
ou incluir o nome do CLIENTE nos orgaos restritivos de credito, tais como o SERASA e o SPC,
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mediante previa notificapao.

O boleto de cobranpa sera entregue ao CLIENTE com antecedencia minima de 5(cinco) dias da-sK 
de vencimento.O nao recebimento do documento de cobranga pelo CLIENTE nao o isenta do devi 
pagamento. Nesse caso, o CLIENTEdevera, em ate 48(quarenta e oito) boras antes da data de 
vencimento, contatar a CONTRATADA pela sua Central de Atendimento, para que seja orientado 
como proceder o pagamento dos valores acordados ou retirar a segunda via do documento de 
cobranga.

fii
&

As partes declaram que os valores mensais devidos pelo CLIENTE a CONTRATADA sao 
reconhecidos como h'quidos, certos e exigiveis em caso de inadimplemento, podendo ser 
considerados titulos executives extrajudiciais, a ensejar execugao forgada, nos termos da legislagao 
processual civil.

Na eventualidade da alteragao e/ou imposigao de obrigagao tributaria que acresga o valor dos 
servigos a serem contratados, o CLIENTE desde ja concorda e autoriza o repasse dos respectivos 
valores, obrigando-se pelos respectivos pagamentos.

Na hipotese de ser reconhecida a inconstitucionalidade, nao incidencia ou qualquer outra forma de 
desoneragao de01 (urn) ou mais tributes indiretos recolhidos pela CONTRATADA, o CLIENTE desde 
ja autoriza a CONTRATADA ressarcir/recuperar este(s) tributo(s) recolhidos indevidamente, 
independentemente de sua ciencia ou manifestagao expressa ulterior neste sentido.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA VIGENCIA E RESCISAO

O presente mstrumento vigera pelo prazo discriminado no PLANO DE SERVIQO, a contar da data 
de assinatura, sendo renovado por periodos iguais e sucessivos , segundo as mesmas clausulas 
e condigoes aqui determinadas, salvo em caso de manifestagao formal por qualquer das partes, em 
sentido contrano, no prazo de ate 30 (trinta) dias antesdo termino contratual.

Optando o CLIENTE pela rescisao, total ou parcial, do presente instrumento, antes de completado o 
prazo de fidelidade contratual previsto no CONTRATO DE PERMANENCIA, fica o CLIENTE sujeito 
automaticamente as penalidadesprevistas no CONTRATO DE PERMANENCIA, o que o CLIENTE 
declara reconhecer e concordar.

Uma vez completado o prazo de fidelidade contratual e uma vez renovada automaticamente a 
vigencia do presentecontrato, o CLIENTE perdera automaticamente direito aos beneffeios antes 
concedidos pela CONTRATADA, nao mais se sujeitando a nenhum prazo de fidelizagao contratual, 
podendo rescindir o presente instrumento, sem nenhum onus e a qualquer momento.

A concessao de outros beneffeios ou a prorrogagao dos beneffeios atuais e, consequentemente, a 
extensao do prazo de fidelidade contratual, se for interesse de ambas as partes, devera ser objeto 
de novo PLANO DE SERVIQO e novo CONTRATO DE PERMANENCIA, em separado.

Ocorrendo quaisquer das hipoteses adiante elencadas, gerara a CONTRATADA a faculdade de 
rescindir de pleno direito o presente instrumento, a qualquer tempo, mediante previa notificagao ao 
CLIENTE, recaindo o CLIENTE nas penalidades previstasem Lei e neste contrato:

Descumprimento pelo CLIENTE de quaisquer clausulas ou condigoes previstas neste contrato 
Lei ou na regulamentagao aplicavel;

Permanencia do CLIENTE em situagao de inadimplencia apos 30 (trinta) dias de suspensao total dos 
servigos.
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Se o CLIENTE for submetido a determinagao judicial, legal ou regulamentar que impega a presfrafcao; 
de servigo, ouainda no caso do CLIENTE ser submetido a procedimento de insolvencia civil, ou ainqar 
recuperagao judicial, extrajudicial,falencia, intervengao, liquidagao ou dissolugao de sociedade, berfi 
como a configuragao de situagao pre-falimentarou de pre-insolvencia, inclusive com titulos 
vencidos e protestados ou agoes de execugao que comprometam a solidez financeira da pessoa 
fisica ou jundica.

Podera ser rescindido o presente Contrato, nao cabendo indenizagao ou onus de qualquer natureza 
de parte a parte, nas seguintes hipoteses:

Em caso de rescisao do contrato realizada por CLIENTE nao sujeito a fidelidade contratual.

Mediante determinagao legal, decisao judicial ou por determinagao da ANATEL;

Em decorrencia de ato emanado pelo Poder Publico Competente que altere ou disponha sobre a 
vedagao e/ou inviabilidade do servigo.

Por comum acordo das partes, a qualquer momento, mediante termo por escrito, redigido e assinado 
pelas partes na presenga de duas testemunhas.

Em virtude de caso fortuito ou forga maior, desde que a causa que originou o caso fortuito ou forga 
maior perdure por urn periodo superior a 30 (trinta) dias contados da data de sua ocorrencia.

Em virtude do afetamento ou interrupgao temporaria dos servigos se prolongar pelo periodo 
ininterrupto de 30 (trinta) dias.

A rescisao ou extingao do presente contrato por qualquer modo, acarretara:

A imediata interrupgao dos servigos contratados, bem como a cessagao de todas as obrigagoes 
contratuais antes atribuidas a CONTRATADA.

A perda pelo CLIENTE dos direitos e prestagoes ora ajustadas, desobrigando a CONTRATADA 
de quaisquerobrigagoes relacionadas neste instrumento.

A obrigagao do CLIENTE em devolver todos os equipamentos cedidos em comodato ou locagao, 
sob pena deconversao de obrigagao de fazer em perdas e danos, bem como na sujeigao do 
CLIENTE as penalidades previstas em Lei e neste contrato.

A CONTRATADA se reserva o direito de rescindir o presente contrato, sem prejufzo das demais 
sangoes previstas neste instrumento e em lei, caso seja identificado qualquer pratica do CLIENTE 
prejudicial a terceiros ou a propria CONTRATADA, seja ela voluntaria ou involuntaria, podendo 
tambem , nesse caso, disponibilizar a qualquer tempo as autoridades competentes toda e qualquer 
informagao sobre o CLIENTE, respondendo o CLIENTE civil e penalmente pelosatos praticados .

CLAUSULA DECIMA SETE - DA LIMITAQAO DE RESPONSABILIDADE

Sera de responsabilidade do CLIENTE os eventuais atrasos ou danos decorrentes da inadequagao 
da infraestrutura necessaria, de sua propriedade, para a ativagao dos servigos contratados neste 
instrumento.

Sera de responsabilidade do CLIENTE os eventuais danos ou prejuizos comprovadamente causados 
aos equipamentos de propriedade da CONTRATADA ou de terceiros, bem caso de perda, extravio,
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Os servigos objetos deste contrato prestados pela CONTRATADA nao incluem mecanismos 
seguranga logica da rede interna do CLIENTE, ou de qualquer computador ou maquina utilizada peb'- - 
CLIENTE, sendo de responsabilidade deste a preservagao de seus dados, as restrigoes de acesso 
e o controle de violagao de sua rede.

A CONTRATADA, em hipbtese alguma, sera responsavel por qualquer tipo de indenizagao devida 
em virtude de danos causados a
terceiros , inclusive aos orgaos e repartigoes publicas Federais , Estaduais e Municipals e suas 
autarquias , danos estes decorrentes de
informagoes veiculadas e acessos realizados pelo CLIENTE atraves dos servigos objeto do 
presente contrato, inclusive por multas e
penalidades impostas pelo Poder Publico, em face da manutengao, veiculagao e hospedagem de 
qualquer tipo de mensagem e informagao considerada, por aquele Poder, como ilegal, impropria ou 
indevida, ou entao, por penalidades decorrentes dos atrasos na adequagao de sua infraestrutura.

O CLIENTE e inteiramente responsavel pelo: (i) conteudo das comunicagoes e/ou informagoes 
transmitidas em decorrencia dos servigos
objeto do presente Contrato; e (ii) uso e publicagao das comunicagoes e/ou informagoes atraves dos 
servigos objeto do presente Contrato.

A CONTRATADA nao se responsabiliza por quaisquer danos relacionados a algum tipo de programa 
externo, ou aqueles popularmente conhecidos como virus de informatica, porfalha de operagao por 
pessoas nao autorizadas, ataque de hackers, crackers, falhas na Internet, na infraestrutura do 
CLIENTE, de energia eletrica, elementos radioativos ou eletrostaticos, poluentes ou outros 
assemelhados, e nem pelo uso, instalagao ou atendimento a programas de computador e/ou 
equipamentos de terceiros, ou ainda por qualquer outra causa em que nao exista culpa exclusive da 
CONTRATADA.

A CONTRATADA nao se responsabiliza pela garantia de funcionamento dos programas e servigos 
utilizados pelo CLIENTE quando do acesso a internet, a exemplo daqueles que dependem de 
sistemas e viabilidade tecnica de terceiros,tais como: Programa de Mensagem Instantanea, Skype, 
VOIP, Jogos online, Programas P2P, dentre outros.

A CONTRATADA nao se responsabiliza pela impossibilidade de o CLIENTE acessar paginas na rede 
internet que estejam fora do ar, e/ou inoperantes, e/ou sobrecarregas por volume excessive de 
usuarios e/ou conexoes simultaneas.

O CLIENTE se compromete a nao proceder qualquer tipo de repasse, comercializagao, 
disponibilizagao ou transferencia a terceiros, seja
a que titulo for, dos servigos objeto do presente instrumento, bem como dos equipamentos cedidos 
em locagao ou comodato. E vedado, inclusive, o repasse para pessoas jundicas dos servigos 
contratados em nome de pessoas fisicas, ouvice e versa, independentemente de 
haver vinculagao entre elas. Sendo tambem vedado dar destinagao distinta aos servigos daquela 
inicialmente contratada, conforme previsto no 
PLANO DE SERVIQO.

Este instrumento de contrato nao se vincula a nenhum outro tipo de servigo, mesmo que seja feita a 
contratagao de forma conjunta de servigos de telecomunicagoes, sendo certo que quaisquer novas 
obrigagoes ou ajustes entre as partes somente poderao se estabelecer mediante a assinatura de 
novo instrumento especifico.

A guarda dos Registros de Conexao do CLIENTE e uma obrigagao imposta a CONTRATADA, nos
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termos do Regulamento dos Servigos de Comunicagao Multimidia, anexo a Resolugao ANATELJ# 
614/2013, bem como nos termos da Lei n° 13.709/2018 (Lei Geral de Protegao de Dados Pessoai^^^

Quando solicitada a disponibilizagao pela CONTRATADA dos dados e Registros de Conexao do 
CLIENTE, formalmente requerido pela autoridade judiciaria, esta disponibilizagao sera cumprida pela 
CONTRATADA independentemente da aquiescencia do CLIENTE, nao sera considerada quebra de 
sigilo e a CONTRATADA nao podera ser responsabilizada por cumprir urn dever legal.

A CONTRATADA se exime de qualquer responsabilidade por danos e/ou prejuizos e/ou pela pratica 
de atividades econdutas negativas pelo CLIENTE, danosas e/ou ilicitas, atraves da utilizagao dos 
servigos objetos do presente instrumento.

A CONTRATADA nao se responsabiliza por quaisquer eventuais danos ocorridos no equipamento 
do CLIENTE, decorrentes ou nao do uso da conexao, incluindo-se os motivados por chuvas, 
descargas eletricas ou atmosfericas, ou pelonao aterramento ou protegao eletrica do local onde se 
encontra instalado o equipamento. Da mesma forma, a CONTRATADA nao se responsabiliza por 
danos indiretos ou incidentais e/ou insucessos comerciais, bem como pela perdade receitas e lucros 
cessantes.

As partes reconhecem e aceitam que a extingao ou a limitagao de responsabilidade previstas neste 
instrumento constituem fator determinante para a contratagao dos servigos e foram devidamente 
consideradas por ambas as partes nafixagao e quantificagao da remuneragao cobrada pelos 
servigos.

A CONTRATADA nao se responsabilizara pelas transagdes comerciais efetuadas de forma online 
pelo CLIENTE perante terceiros. As transagoes comerciais efetuadas por intermedio dos servigos de 
comunicagao multimidia contratadosserao de inteira responsabilidade do CLIENTE e do terceiro.

O CLIENTE, nos termos da Legislagao Brasileira, respeitara os direitos autorais dos softwares, 
hardwares, marcas, tecnologias, nomes, programas, servigos, sistemas e tudo o mais que, 
porventura, venha a ter acesso atraves do servigo ora contratado, respondendo diretamente perante 
os titulares dos direitos ora referidos pelas perdas, danos, lucros cessantes e tudo o mais que 
porventura Ihes venha a causar em razao do uso indevido ou ilegal daqueles direitos.

O CLIENTE reconhece que a velocidade de conexao a internet depende de fatores alheios ao 
controle da CONTRATADA, que nao possui nenhuma responsabilidade, a exemplo: (i) da capacidade 
de processamento do computador do proprio CLIENTE, bem como dos softwares nele instalados; (ii) 
da velocidade disponivel aos demais computadores que integram a rede mundial (internet); (iii) do 
numero de conexoes simultaneas; (iv) condigoes climaticas; dentre outros fatores. Desta forma, a 
CONTRATADA se compromete exclusivamente a cumprir a garantia de banda fixada no PLANO 
DE SERVIQO.

A responsabilidade da CONTRATADA relativa a este Contrato limitar-se-a aos danos diretos, desde 
que devidamente comprovados, excluindo-se danos indiretos ou incidentais e/ou insucessos 
comerciais, bem como perda de receitas e lucros cessantes, causados por uma parte a outra. Em 
qualquer hipotese, a responsabilidade da CONTRATADAesta limitada incondicionalmente ao valor 
total fixado no presente instrumento, CONTRATO DE PERMANENCIA e respective PLANO DE 
SERVigO.

A CONTRATADA empreendera sempre seus melhores esforgos no sentido de manter os servigos 
decomunicagao multimidia
permanentemente ativos, mas, considerando-se as caracteristicas funcionais, fisicas e 
tecnologicas utilizadas para aconexao, nao garante a
continuidade dos servigos que poderao ser interrompidos por diversos motivos, sem que tais
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interrupgoes constituaminfragao contratual ou
motivo .para a rescisao contratual, tais como: (i) interrupgao ou falha no fornecimento de eihMrgia^l^

Wl)%pela concessionariapublica em qualquer ponto 
de suas instalagoes e da rede; (ii) falhas em equipamentos e instalagoes; (iii) rompimento parci&f 
ou total dos meios derede; (iv) motives de
forga maiortais como causas da natureza, chuvas, tempestades, descargas atmosfericas, catastrofes 
e outros previstos nalegislagao.

o*

A CONTRATADA nao se responsabiliza pela interrupgao dos servigos por motives causados pela 
agao direta de terceiros em que nao tenham tido qualquer contribuigao, nem pelas interrupgoes 
motivadas por problemas decorrentes do mau uso da conexao pelo CLIENTE ou ainda pelo mau 
funcionamento ou erro de configuragao do equipamento que recebea conexao.

O CLIENTE tern conhecimento de que os servigos poderao ser afetados ou temporariamente 
interrompidos em decorrencia de ato emanado pelo Poder Publico competente, mormente pela 
ANATEL, que altere ou disponha sobre a vedagao e/ou inviabilidade do servigo, a qualquer tempo, 
independentemente de aviso previo, ou qualquer outra formalidade judicial ou extrajudicial, nao 
cabendo a CONTRATADA qualquer onus ou penalidade.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PROTEQAO DE DADOS PESSOAIS

. A CONTRATADA se compromete a tratar qualquer Dado Pessoal obtido por meio da relagao com 
o CLIENTE apenas para finalidades comerciais especfficas e legitimas, devendo ser armazenados 
apenas pelo tempo necessario;

. A CONTRATADA nao disponibilizara Dados Pessoais advindos da relagao com o CLIENTE a 
qualquer terceiro (a), incluindo fornecedores, exceto se expressamente autorizado por escrito pelo 
CLIENTE ou por meio de solicitagao por autoridade competente (Lei N° 12.965/2014 e Decreto N° 
8.771/2016) ou determinagao legal.

. A CONTRATADA concorda em implementar medidas legais, tecnicas e organizacionais para 
proteger Dados Pessoais contra o tratamento nao autorizado ou ilegal e contra perda, destruigao, 
dano, alteragao ou disponibilizagao nao autorizadas, bem como de qualquer violagao ou tentativa de 
violagao as medidas de seguranga do CLIENTE ("Incidente").

. A CONTRATADA devera notificar prontamente o CLIENTE sobre evento em que a CONTRATADA 
saiba ou tenha motives razoaveis para acreditar na ocorrencia de urn Incidente, incluindo pelo menos: 
(1) a natureza da violagao as medidas de seguranga; (2) os tipos de Dados Pessoais potencialmente 
comprometidos ou vazados; (3) a duragao e consequencias esperadas do Incidente; e (4) quaisquer 
medidas para mitigagao ou remediagao tomadas ou planejadas em resposta ao Incidente.

. Em relagao a qualquer descoberta, a CONTRATADA (i) tomara todas as medidas razoaveis para 
investigar, remediar e mitigar os efeitos do Incidente, e (ii) fornecera ao CLIENTE garantias 
razoavelmente satisfatorias de que tal Incidente naotornara a ocorrer.

A CONTRATADA se compromete a eliminar todos os dados pessoais do CLIENTE apos urn ano do 
termino da relagao contratual, salvo se houverem debitos a receber, onde apenas os dados 
necessaries para identificagao e cobrangado debito serao guardados ate a sua quitagao.

A CONTRATADA declara, por este instrument©, que cumpre toda a legislagao aplicavel sobre 
privacidade e protegaode dados, inclusive (sempre e quando aplicaveis) a Constituigao Federal, o 
Codigo de Defesa do Consumidor, o Codigo Civil, o Marco Civil da Internet (Lei Federal 
no.12.965/2014), seu decreto regulamentador (Decreto 8.771/2016), a Lei Geralde Protegao de
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Dados (Lei Federal no. 13.709/2018), e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema, inclusive^ 
estrangeiras. r1

A adesao ao presente Contrato importa na ciencia e na concordancia do Cliente de que o uso 
seus dados pessoais (nome, telefone, e-mail e empresa vinculada) pela Contratada e condigao 
necessaria para o fornecimento dos servigos estabelecidos via contrato de adesao, nos termos do 
paragrafo terceiro, do artigo 9°. Da Lei 13.709/18. O mesmose aplica para o enderego IP do cliente, 
especialmente por se tratar de gestao de dado pessoal decorrente de cumprimentode obrigagao legal 
e regulatoria.

'Zm
wS1

Nos termos do Regulamento dos Servigos de Comunicagao Multimidia, aprovado pela Resolugao 
ANATEL 614/2013, bem como de acordo com a Lei n° 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), a 
CONTRATADA devera manter os dados cadastrais e os Registros de Conexao de seus Assinantes 
pelo prazo mi'nimo de 01 (urn) ano.

A CONTRATADA observara o dever de zelar estritamente pelo sigilo inerente aos servigos de 
telecomunicagoes e pela confidencialidade quanto aos dados cadastrais e informagoes do CLIENTE, 
sobretudo no que se refere aos registros de conexao armazenados, empregando para tanto todos os 
meios e tecnologias necessarias para assegurar o direito do CLIENTE.

A CONTRATADA tornara dispomveis os dados cadastrais e os registros de conexao, incorrendo em 
suspensao de sigilo de telecomunicagoes, quando requisitado formalmente pela autoridade judiciaria 
ou outra legalmente investida desses poderes, e quando taxativamente determinada a apresentagao 
de informagoes relatives ao CLIENTE.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS PENALIDADES

A pratica de qualquer urn dos atos que descumprir com suas obrigagoes regulatorias previstos deste 
instrumento, alem de ensejar a imediata rescisao contratual por culpa do CLIENTE, implica em multa 
de 10% (dez por cento) sobre o valor equivalente a soma de 12 (doze) vezes o valor da mensalidade 
do servigo contratado, a ser paga pelo CLIENTE a CONTRATADA, sem prejuizo da apuragao de 
eventuais perdas e danos decorrentes da infragao.

Fica ainda o CLIENTE sujeito as penalidades previstas em Lei, inclusive no tocante a sua denuncia 
a ANATEL por eventual pratica do crime de telecomunicagoes, nos termos do artigo 183 da Lei 
9.472/97.

Nas demais hipoteses em que a extingao deste contrato ocorrer por culpa do CLIENTE antes de se 
completarem 30 (trinta) dias consecutivos da prestagao do servigo, serao cobrados os valores 
referentes a 1 (um) mes de prestagao do servigo.

A CONTRATADA reserva-se o direito de tomar as medidas cabiveis e ate mesmo extinguir o contrato 
de pleno direitocaso seja observado uso abusivo do servigo ou fora dos padroes toleraveis.

Na hipotese acima aventada, a CONTRATADA notificara o CLIENTE para que regularize a situagao 
em 05 (cinco)dias. Caso a regularizagao nao seja observada, a CONTRATADA podera extinguir o 
contrato de pleno direito.

CLAUSULA VIGESIMA - DA CONFIDENCIALIDADE

As partes, por si, seus representantes, prepostos, empregados, gerentes ou procuradores, obrigam- 
se a manter sigilosobre quaisquer
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informagoes confidenciais. Para os fins deste termo, a expressao "Informagoes Confidence 
significa toda e qualquerinformagao verbal ou H
escrita, tangiveis ou no formato eletronico, obtida direta ou indiretamente pelas partes em fungao 
presente contrato, bemcomo informagoes

mr.

A confidencialidade deixa de ser obrigatoria, se comprovado documentalmente que as informagoes 
confidenciais: (i) Estavam no dominio publico na data da celebragao do presente contrato; (ii) 
Tornaram-se partes do dominio publico depoisda data de celebragao do presente contrato, por razoes 
nao atribulveis a agao ou omissao das partes; (iii) Foram reveladas em razao de qualquer ordem, 
decreto, despacho, decisao ou regra emitida por qualquer orgao judicial, legislative ou executive que 
imponha tal revelagao. (iv) Foram reveladas em razao de solicitagao da Agencia Nacional de 
Telecomunicagoes - ANATEL, ou de qualquer outra autoridade investida em poderes para tal.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSigOES FINAIS E TRANSIT6RIAS

As disposigoes deste Contrato e respective PLANO DE SERVIQO refletem a Integra dos 
entendimentos e acordos entre as partes com relagao ao objeto contratado, prevalecendo sobre 
entendimentos ou propostas anteriores, escritas ou verbais.

As condigoes apresentadas neste instrumento poderao sofrer alteragoes sempre que a 
CONTRATADA entender necessarias para atualizar os servigos objeto do presente contrato, bem 
como adequar-se a futuras disposigoes legais ou regulamentares.

Ocorrendo alteragoes na Lei ou em qualquer regulamento aplicdivel aos servigos objeto deste 
contrato, as partes reconhecem que estas alteragoes, a partir de suas respectivas vigencias, 
incorporam-se automaticamente ao presente instrumento, passando a constituir direito ou dever do 
CLIENTE ou da CONTRATADA, conforme o caso.

0 nao exercicio pela CONTRATADA de qualquer direito que Ihe seja outorgado pelo presente 
contrato, ou ainda, suaeventual tolerancia ou demora quanto a infragoes contratuais por parte do 
CLIENTE, nao importara em renuncia de quaisquer de seus direitos, novagao ou perdao de dlvida 
nem alteragao de clausulas contratuais e/ou direito adquirido, mastao somente ato de mera 
liberalidade.

Se uma ou mais disposigoes deste contrato vier a ser considerada invalida, ilegal, nula ou 
inexequlvel, a qualquer tempo e por qualquer motive, tal vlcio nao afetara o restante do disposto neste 
mesmo instrumento, que continuara valido esera interpretado como se tal provisao invalida, ilegal, 
nula ou inexequlvel nunca tivesse existido.
As clausulas contratuais que por sua natureza tenham carater permanente e contlnuo, especialmente 
as relativas a confidencialidade e responsabilidade, subsistirao a sua rescisao ou termino, 
independente da razao de encerramento destecontrato.

As partes garantem que este contrato nao viola quaisquer obrigagoes assumidas perante terceiros.

A CONTRATADA podera, a seu exclusive criterio, considerar impropria a utilizagao do servigo pelo 
CLIENTE. Casoocorra esta hipotese, o
CLIENTE sera previamente notificado e devera sanar prontamente o uso inapropriado do servigo, 
sob pena de rescisao dopresente contrato e
imposigao da multa contratual prevista na clausula 19.1, sem prejulzo da incidencia de demais 
penalidades previstas emLei e 
neste Contrato.

E facultado a CONTRATADA, a seu exclusive criterio, a cessao total ou parcial do presente
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instrumento a terceiros, independentemente do consentimento do CLIENTE, podendo terceiros 10 1. 

assumir total ou parcialmente os direitos e deveres atribuídos à CONTRATADA. - ,
e-

.. 

Ir 

.,, 

O CLIENTE se compromete a zelar pela boa imagem e reputação da CONTRATADA, n...._l'--L......., 
praticando nenhum ataque possa prejudicar a imagem e credibilidade da CONTRATADA. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO 

22.1. Para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes interpretação ou cumprimento deste 
contrato, ou casos omissosdo presente contrato, fica eleito o foro da Comarca de PIMENTA BUENO 
- RO excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Pimenta Bueno RO, 04 de abril de 2022 

CONTRATANTE/CLIENTE/ASSINANTE 

Testem unas: 

1 ) 

CONTRATADA 
Ademir Mendes Santiago 
Sócio-Adminstravido 

2) 
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