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ILMO SR DR OFICIAL DO 1° REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL 
DAS PESSOAS JURIDICAS DESTA COMARCA DE SALVADOR/BA.

REQUERIMENTO MERA CONSERVAQAO

O abaixo assinado Wilson Pereira de Assis, CPF 431.066.255-20; brasileiro; casado; 
empresario; residente na Avenida Edgard Santos, n° 300, Cabula, Salvador - Ba,
Cep 41181-900, representante legal da entidade Voafibra Comunicagao e 
Telecomunicagao Ltda, com sede na Avenida Tancredo Neves, cnpj 28.530.024/0001 - 
71, e-mail wilson.assis@voanet.com.br, vem, na forma do disposto nas leis 6.015/73 
- Irp e 10.406/02 - cc e suas modificagoes, requerer, na forma do disposto no art. 127, 
inciso vii, paragrafo unico da Lei 6.015/73, solicitar de V.Sa., que se digne mandar 
registrar o contrato/documento anexo, datado de 22 de Julho de 2021 relative ao 
contrato Link Internet Banda Larga SCM - SVA e a titulo de mera conservagao 
nesta Serventia, como estabelece o art. 127, inciso vii, da lei 6.015/73.

Na oportunidade, manifesto expressa ciencia de que tal registro prova apenas a 
existencia, data e conteudo do documento, nao gerando publicidade nem efeitos em 
relagao a terceiros, nos termos dos artigos 756 e 762 da lei 6.015/73.

Termos em que, pede deferimento.

SALVADOR, 28/09/2021

Assinado do forma digital por 
WILSON PEREIRA DE 
ASSIS:43106625520 
Dados: 2021Q9.27 18:19:53 -0300'

WILSON PEREIRA DE 
ASSIS:43106625520

Assinatura do requerente 
WILSON PEREIRA DE ASSIS

mailto:wilson.assis@voanet.com.br
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Pelo presente, VOAFIBRA COMUNICAGAO E TELECOMUNICACOES LTD A, nom 
VOAFIBRA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°. 28.530.024/0001-71, com 
sede na Av. Tancredo Neves, n° 3343, Sala 0909, Bairro Caminho das Arvores, CEP: 41.820-020, na

sia

cidade de Salvador, estado da Bahia, autorizada pela Anatel para explorar o Servigo de Comunicagao 
Multimfdia pelo Ato n°. 159, de 07 de Janeiro de 2021, doravante denominada PRESTADORA, coloca 
a disposigao de seu CLIENTE, o Servigo de Comunicagao Multimidia (SCM) e o Provimento de Acesso 
pago a internet (SVA) por conexao definida no Termo de Adesao, parte integrante e indissoluvel deste 
instrumento.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DA PRESTAQAO DE SERVIQOS DE COMUNICAQAO 
MULTIMIDIA.

1.1. Constitui objeto deste instrumento tornar dispomvel ao CLIENTE o Servigo de Comunicagao 
Multimfdia (SCM), o qual consiste, neste caso, na disponibilidade de acesso dedicado para 
transmissao, emissao e recepgao de informagoes, utilizando quaisquer meios tecnologicos, dentro da 
area de prestagao dos servigos da PRESTADORA, conforme especificidades determinadas no Termo 
de Adesao.

I l l Compreende-se por prestagao de servigo de comunicagao multimidia por parte da 
PRESTADORA a instalagao, a administragao e a manutengao de rede de transporte para a 
transmissao de informagoes multimidia, englobando sinais de audio, video, dados, voz e outros sons.

1.2. A prestagao do Servigo de Comunicagao Multimidia - SCM encontra-se sob a egide da Lei n.° 
9.472, de 16 de julho de 1997; da Lei 12.965 de 23 de abril de 2014; do Regulamento dos Servigos de 
Telecomunicagoes, aprovado pela Resolugao n.° 73, de 25 de Novembro de 1998; do anexo a 
Resolugao n.° 614, de 28 de maio de 2013 e demais normas aplicaveis a especie.

1.3. A PRESTADORA se enquadra, para todos os fins de direito, no conceito de Prestadora de 
Pequeno Porte (PPP), motivo pelo qual e isenta de determinadas obrigagoes previstas pela Resolugao 
ANATEL 632/2014, mais precisamente daquelas previstas nos Artigos 25 e 26, §2° e nas disposigoes 
do tftulo III, capftulos II e III, bem como no artigo 64 da Resolugao 614/13 da ANATEL.

1.4. A PRESTADORA, alem de ser uma Prestadora de Pequeno Porte (PPP), possui menos de 5.000 
(cinco mil) acessos em servigo (assinantes), motivo pelo qual esta dispensada do cumprimento de 
outras obrigagoes previstas no regulamento anexo a Resolugao ANATEL 632/2014, conforme Artigo 
105 do referido regulamento.

1.5. A prestagao do SCM sera realizada diretamente pela PRESTADORA, que se encontra 
devidamente autorizada, conforme autorizagao expedida pela Agenda Nacional de Telecomunicagoes 
- ANATEL, pelo Ato n°. 159, de 07 de Janeiro de 2021, com telefone de atendimento n° (71) 3605- 
9000, disponibilizado o recebimento de ligagoes a cobrar, enderego eletronico www.voanet.com.br, e- 
mail suporte@voanet.com.br, ou atraves de redes contratadas de terceiros, limitando sua oferta, 
contudo, a localidades tecnicamente viaveis.

http://www.voanet.com.br
mailto:suporte@voanet.com.br
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CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DA PRESTAQAO DE SERVIQOS DE VALOR ADICIONADO.

2.1. Pelo Servigo de Provimento de Acesso a Internet, ti'pico Servigo de Valor Adicionado, que nao se 
confunde com quaisquer das modalidades dos servigos de telecomunicagoes, a PRESTADORA 
disponibilizara a Porta IP {Internet Protocol) escolhido dentro da faixa de enderego IP que detem em 
seu Sistema Autonomo (autonomous system - AS), ou podera ainda ser enderego atribufdo por outra 
prestadora que esteja alocado ao CLIENTE, bem como efetuara a ligagao necessaria a ativagao do 
acesso a internet no equipamento disponibilizado pelo CLIENTE. A atribuigao dos IP’S sera de forma 
dinamica ou fixa, a criterio da PRESTADORA.

CLAUSULA TERCEIRA- DA CONTRATAQAO DO SERVIQO, DAS CONDIQOES DE 
INFRAESTRUTURA E DO PRAZO DE INSTALACAO.

3.1. A partir da aceitagao deste instrumento, o CLIENTE adquire o direito de utilizer o servigo, na 
modalidade abaixo, assumindo a responsabilidade, civil e criminalmente, pela utilizagao dos servigos 
e demais obrigagoes decorrentes do presente.

3.1.1. Estando o imovel do CLIENTE dentro da area de cobertura, o prazo de instalagao dos servigos, 
a PRESTADORA promovera a instalagao no prazo minimo de 24 (vinte e quatro) boras uteis, salvo 
estipulagao em contrario mencionada na “Ordem de Servigo”, e maximo de 15 (quinze) dias uteis, 
contados da data em que o CLIENTE apresentar, quando necessario for, autorizagao do sindico do 
condommio ou dos demais condominos para a ligagao dos sinais, ou, se for o caso, da data do termino 
das obras civis. Nao sendo necessarias autorizagoes nem a realizagao das obras, o prazo para a 
instalagao comegara a fluir da data da confirmagao de disponibilidade tecnica de instalagao do servigo, 
desde que a PRESTADORA ja se encontre ciente do aceite deste instrumento.

3.1.2. O prazo para ativagao do circuito podera ser estendido a pen'odo indeterminado na 
superveniencia das seguintes condigoes: (i) o CLIENTE nao disponibilizar local e/ou 
computadores/estagbes de trabalho adequadas para a ativagao dos servigos; (ii) eventos fortuitos ou 
de forga maior, como instabilidade climatica; (iii) atrasos decorrentes de culpabilidade de terceiros, 
como na entrega dos equipamentos necessaries; (iv) outras hipbteses em que nao exista culpabilidade 
da PRESTADORA.

3.1.3 A PRESTADORA efetuara a instalagao e ativara a conexao, mas nao se responsabilizara por 
instalagoes internas de redes locals.

3.1.4 A PRESTADORA fica isenta de qualquer responsabilidade por incompatibilidade dos sistemas 
operacionais e/ou softwares de propriedade do CLIENTE com o software de conexao utilizado no 
servigo (se necessario), pelo funcionamento de aplicativo de terceiros, podendo inclusive restringi-los, 
controla-los ou bloquea-los, caso considere necessario.

3.2. A PRESTADORA podera, a seu criterio, conceder ao CLIENTE condigao promocional para 
assinatura de seus servigos, incluindo, mas nao se limitando, a descontos nas mensalidades ou na 
taxa de instalagao, pen'odos de testes, cujas regras, caso existentes, deverao ser observadas e 
respeitadas pelo CLIENTE a partir da contratagao dos servigos. As promogoes nunca excederao ao 
prazo maximo de 12 (doze) meses, podendo viger por prazo inferior caso haja estipulagao em contrario 
nos respectivos anuncios ou langamentos. Outrossim, a PRESTADORA reserva-se ao direito de 
alterar e retirar, a qualquer momento, quaisquer condigoes promocionais eventualmente 
disponibilizadas, porque delas nao se originam direito adquirido, sem prejuizo das ja concedidas ate a 
sua cessagao.
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3.3. O CLIENTE declara-se integralmente ciente de que, caso ja tenha usufruido de qualquer condigao 
promocional para assinar os servigos da PRESTADORA, a qualquer tempo anteriormente a 
celebragao deste Contrato, nao tera direito a usufruir novamente de condigoes promocionais para a 
contratagao dos servigos, sendo certo que, nesta hipotese, todas as disposigoes relativas a condigoes 
promocionais nao se aplicarao ao mesmo, salvo por mera liberalidade da PRESTADORA.

3.4. Para usufruir do servigo, o CLIENTE devera possuir e manter em funcionamento os equipamentos 
de conexao atinentes a modalidade contratada, devendo arcar com todos os custos envolvidos.

3.5. O CLIENTE devera fornecer informagoes verdadeiras, atualizadas e completas a seu respeito, no 
ato de seu cadastramento. A PRESTADORA podera, a qualquer tempo, verificar a veracidade das 
informagoes prestadas, e, sendo constatada qualquer irregularidade nos dados fornecidos, o 
CLIENTE sera notificado pela PRESTADORA para que providencie as devidas corregoes de suas 
informagoes prestadas anteriormente. A PRESTADORA podera suspender o fornecimento do servigo 
ate que o cadastre seja devidamente corrigido pelo CLIENTE, sem interrupgao dos pagamentos 
devidos.

3.6. Toda e qualquer mudanga nas instalagoes, configuragoes ou pianos solicitados pelo CLIENTE, 
incluindo a posterior mudanga de local da prestagao do servigo, fica desde ja condicionada a 
existencia de disponibilidade e viabilidade tecnica no local da instalagao do servigo.

3.7. E permitido ao CLIENTE solicitar a transferencia de enderego para a mesma cidade, desde que 
existam condigoes tecnicas de instalagao no novo enderego indicado. Caso deseje transferir a 
prestagao do servigo para urn enderego onde exista previsao para atendimento futuro do servigo, 
desde que tal previsao nao exceda o prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da 
solicitagao pelo CLIENTE, a prestagao do servigo sera suspensa por este pen'odo. Nao cumprido o 
acima estabelecido, em qualquer das hipoteses, rescindir-se-a automaticamente o presente, sem onus 
a qualquer das partes, exceto se houver opgao previa por fidelidade vigente. Em caso de possibilidade 
da transferencia, em qualquer das hipoteses, o CLIENTE pagara a PRESTADORA a taxa de 
transferencia vigente na ocasiao.

3.8. E imprescindivel a presenga de representante qualificado pelo CLIENTE durante toda a instalagao 
do servigo contratado. O mesmo devera indicar os locais de passagem dos cabos, de instalagao dos 
equipamentos e indicagao de dutos eletricos e/ou hidraulicos para evitar acidentes no momento da 
instalagao. A PRESTADORA nao se responsabiliza se, por indicagao erronea do CLIENTE, forem 
afetadas as instalagoes eletricas, hidraulicas, de telefonia ou outras que se encontrem instaladas no 
enderego indicado, ficando o CLIENTE responsavel por toda a despesa de recuperagao das 
instalagoes porventura danificadas, inclusive dos equipamentos de infraestrutura da PRESTADORA. 
Caso haja necessidade de passagem de cabos e/ou equipamentos por telhados, lajes ou outras 
coberturas, fica desde ja a PRESTADORA isenta de responsabilidade por quebras, avarias ou outros 
danos causados aos mesmos.

3.9. E de inteira responsabilidade do CLIENTE providenciar a instalagao dos equipamentos 
necessarios a protegao de rede, quais sejam: a) Para-raios de baixa tensao no Quadro de Distribuigao 
de Circuitos; b) Aterramento em conformidade com as normas tecnicas; c) Dispositive Protetor contra 
Surtos (DPS) eletricos para equipamentos eletro-eletronicos conectados por conexao eletrica (como 
cabos Metalicos/Coaxiais Ethernet/RJ45); e d) No-break. A PRESTADORA nao sera, em hipotese 
alguma, responsabilizada por quaisquer danos causados ao CLIENTE, quaisquer que sejam as 
causas, se oriundos da nao utilizagao ou da ma utilizagao dos equipamentos ora mencionados.
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CLAUSULA QUARTA- DO COMODATO/EMPRESTIMO DE EQUIPAMENTOS.

4.1. A PRESTADORA disponibilizara ao CLIENTE em regime de comodato, com prazo de restituigao, 
os equipamentos descritos no termo de adesao, ficando este responsavel pelos mesmos na forma dos 
artigos 579 a 585 do Codigo Civil Brasileiro, devendo restitui-los a PRESTADORA caso haja rescisao 
do presente contrato, no prazo maximo de 03 (tres) dias contados da rescisao, independentemente de 
notificagao judicial ou extrajudicial.

4.2. O CLIENTE se responsabiliza a pagar todas as despesas e os prejuizos advindos do comodato, 
observar a guarda, a diligencia, o cuidado e conservagao dos equipamentos relacionados acima, de 
forma a restitui-los em perfeito estado de funcionamento.

4.2.1. Fica estabelecido que o valor a ser considerado dos equipamentos sera o de venda do 
equipamento na epoca em que se exigir o pagamento, na hipotese de destruigao ou deterioragao 
decorrente de impericia, negligencia ou imprudencia.

4.3. £ vedado ao CLIENTE alterar as caracteristicas originais, permitir acesso a terceiros, seja pessoa 
fisica ou juridica, exceto aos tecnicos da PRESTADORA devidamente identificados, ceder, gratuita ou 
onerosamente, os equipamentos ou ainda destina-los a finalidade diversa da aqui pactuada, sob pena 
de ser considerado depositario infiel e ao pagamento de multa no valor total dos equipamentos que 
estao sob dominio do CLIENTE.

4.4. O CLIENTE renuncia, desde ja, de forma expressa e irrevogavel, a qualquer direito de retengao 
de tais equipamentos ao final deste contrato, obrigando-se ainda a devolve-los ou coloca-los a 
disposigao da PRESTADORA em perfeito estado de conservagao e funcionamento no prazo maximo 
de 3 (tres) dias uteis, sob pena de ser considerado depositario infiel e ao pagamento de multa no valor 
dos equipamentos retidos.

4.5. A PRESTADORA podera requisitar a devolugao ou substituigao imediata de qualquer 
equipamento de sua propriedade ao CLIENTE, desde que o servigo prestado nao seja descontinuado, 
e entao fornecer outro equipamento similar ou solugao que obtenha os mesmos resultados.

CLAUSULA QUINTA - DO SUPORTE TECNICO

5.1. A contratagao do servigo inclui a prestagao de servigo de suporte tecnico 24 (vinte e quatro) boras 
por dia, nos 7 (sete) dias da semana ou das 8 (oito) as 20 (vinte) boras, nos dias uteis, salvo 
interrupgoes necessarias por ocasiao de servigos de manutengao no sistema, falhas decorrentes da 
operagao das empresas fornecedoras de energia eletrica e/ou das empresas prestadoras de servigos 
de telecomunicagoes envolvidas direta ou indiretamente na prestagao do servigo objeto do presente 
Contrato, caso fortuito e forga maior, ou ainda, agoes ou omissoes de terceiros.

5.1.1. O CLIENTE reconhece que a Central de atendimento disponibilizada pela PRESTADORA e 
meio apto a registrar reclamagoes quanto aos servigos contratados. Sendo taxativamente vedada a 
utilizagao de quaisquer meios de acesso publico, tais como a internet ou redes de relacionamento, 
para registrar reclamagoes, cnticas ou solicitagoes quanto a PRESTADORA, ou quanto aos servigos 
prestados pela PRESTADORA. O descumprimento desta clausula podera acarretar, a criterio da 
PRESTADORA, na rescisao de pleno direito do presente contrato, sem qualquer onus a 
PRESTADORA, ficando o CLIENTE sujeito as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
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5.1.2. O CLIENTE, antes de solicitar 0 reparo, deve certificar-se de que a dificuldade na conexao a 
internet e devida a problemas na infraestrutura da PRESTADORA. Efetuada a visita pelos tecnicos da 
PRESTADORA e constatado que 0 problema se encontra na rede do CLIENTE (computador, rede 
interna, cabeamento interne, etc.) ou incute exclusivamente ao ultimo, sera cobrada Taxa de Visita e 
Horas Tecnicas, em conformidade com a tabela de valores vigente a epoca.

5.1.3. A Taxa de Visita, em valor consonante com a tabela de valores vigente a epoca do ocorrido, 
tambem sera cobrada nas hipoteses em que houver deslocamento improdutivo de tecnico, em face de 
ausencia do CLIENTE ou acesso impossibilitado ou, tambem, nas visitas ensejadas por mau uso do 
equipamento/sistema e servigos adicionais ou, ainda, quando o CLIENTE recusar-se a efetuar o 
procedimento de reparo orientado pelo suporte via remote.

5.2. A PRESTADORA exime-se, ainda, de qualquer responsabilidade por custos, prejuizos e/ou danos 
causados ao CLIENTE ou a terceiros pela nao implementagao, pela implementagao parcial ou pela 
ma implementagao da solugao oferecida pelo suporte tecnico.

5.3. A PRESTADORA nao garante prestagao de suporte quando os equipamentos do CLIENTE nao 
forem compatlveis ou conhecidos pela PRESTADORA ou nao possuam os requisites minimos 
necessarios para garantir o padrao de qualidade e o desempenho adequado do servigo prestado, tais 
como, velocidade e disponibilidade, porem nao limitado a estas. O CLIENTE podera solicitar uma lista 
dos hardwares, softwares, sistemas operacionais e protocolos de comunicagao compatlveis com o 
servigo prestado pela PRESTADORA.

CLAUSULA SEXTA- DOS DIREITOS E DEVERES DA PRESTADORA

6.1. A presente relagao jurldica se rege pelos princlpios, garantias, direitos e deveres dispostos na Lei 
n.° 12.965/2014, bem como sao deveres da PRESTADORA, dentre outros, os previstos no Capltulo 
III, do Tltulo IV, do Regulamento Anexo a Resolugao ANATEL n.° 614/2013:

6.1.1. Conforme preconiza o Regulamento dos Servigos de Telecomunicagoes, cabe a PRESTADORA 
se responsabilizar pela prestagao do SCM perante a ANATEL e demais entidades correlatas, pelos 
licenciamentos e registros, independentemente da propriedade ou posse dos equipamentos utilizados 
para a prestagao dos servigos, os quais deverao estar em conformidade com as determinagoes 
normativas aplicaveis.

6.1.2. Prestar 0 SCM segundo os parametros de qualidade dispostos no Regulamento Anexo a 
Resolugao ANATEL n.° 614/2013.

6.2. Cumprira a PRESTADORA respeitar a privacidade do CLIENTE, de modo que se comprometa a 
nao rastrear ou divulgar informagoes relativas a utilizagao do acesso, salvo em decorrencia de ordem 
judicial ou de obrigagao prevista em lei.

6.3. A PRESTADORA se reserva ao direito de alterar, a qualquer momento, o IP (Internet Protocol) 
fixo possivelmente atribuldo ao CLIENTE, mediante previa comunicagao, a criterio da PRESTADORA.

6.4. A PRESTADORA cumpre fornecer o link de acesso dedicado a internet de maneira estavel e 
confiavel, ressalvadas, porem, as interrupgoes do servigo devido a:

6.4.1. Falhas nas instalagoes ou infraestrutura do CLIENTE;
6.4.2. Motives de forga maior ou casos fortuitos;
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6.4.3. Manutengoes tecnicas e/ou operacionais que exijam o desligamento temporario do sistema ou 
impossibilitem o bom funcionamento do link;
6.4.4. Fatos supervenientes por culpa exclusiva de terceiros que inviabilizem a continuidade normal do
servigo;
6.4.5. Falta de fornecimento de energia eletrica nas dependencias do CLIENTE;
6.4.6. Inobservancia as leis e normas relativas a instalagao/configuragao dos equipamentos pelo
CLIENTE;
6.4.7. Alteragao nos equipamentos que fazem a entrega dos sinais por pessoas nao habilitadas ou nao 
autorizadas pela PRESTADORA.

6.5. A PRESTADORA tera o prazo maximo delineado no Termo de Adesao a este contrato, contado 
da reclamagao feita pelo CLIENTE, dirigida diretamente para a Central de Atendimento, para efetivo 
atendimento, podendo este pen’odo ser estendido nas mesmas hipoteses delineadas no item 6.4 
acima.

6.6. A PRESTADORA se exime de qualquer responsabilidade por danos e/ou prejuizos e/ou pela 
pratica de atividades e condutas negativas afeitas ao CLIENTE, danosas e/ou ih'citas, atraves da 
utilizagao dos canais de comunicagao multimidia objetos deste Contrato.

6.7. A PRESTADORA podera, a qualquer tempo, e a seu exclusive criterio, ceder ou transferir, total 
ou parcialmente, os direitos e obrigagoes decorrentes do presente contrato.

6.8. A PRESTADORA observara o dever de zelar estritamente pelo sigilo inerente aos servigos de 
telecomunicagbes 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 sua protegao conforme os ditames legais.

6.8.1. A PRESTADORA apenas tornara dispomveis os dados cadastrais e os registros de conexao 
quando determinado formalmente pela autoridade judiciaria ou outra legalmente investida desses 
poderes, e quando taxativamente ordenada a apresentagao de informagoes relativas ao CLIENTE.

6.8.2. A adesao ao presente Contrato importa na ciencia e anuencia do CLIENTE de que o uso de 
seus dados pessoais (nome, telefone, e-mail) pela PRESTADORA e condigao primordial para o 
fornecimento dos servigos, nos moldes do §3°, do art. 9° da Lei 13.709/18, ao mesmo passo que se 
aplica ao enderego IP do CLIENTE, especialmente por se tratar de gestao de dado pessoal decorrente 
de cumprimento de obrigagao legal e regulatoria.

CLAUSULA SETIMA- DA LIMITAQAO DE RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA

7.1. E de inteira responsabilidade do CLIENTE: (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, ficando a 
PRESTADORA isenta da responsabilidade civil por danos decorrentes do conteudo gerado pelo 
CLIENTE ou por terceiros, nos termos do art. 18 da Lei 12.965/2014.

7.2. Este contrato nao se vincula a nenhum outro tipo de servigo, sendo certo que quaisquer novas 
obrigagbes ou ajustes entre as partes somente poderao se estabelecer mediante a assinatura de novo 
instrumento especifico.
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7.3. Os Servigos de Comunicagao Multimidia prestados pela PRESTADORA nao incluem mecanismos 
de seguranga logica da rede do CLIENTE, sendo de responsabilidade deste a preservagao de seus 
dados.

7.4. O CLIENTE tern conhecimento pleno de que os servigos poderao, a qualquer tempo, serem 
afetados ou temporariamente interrompidos por motives tecnicos/operacionais, dentre os quais os 
arrolados no item 6.4. deste instrumento, em razao de reparos ou manutengoes necessarias a 
prestagao dos servigos, a qualquer tempo, independentemente de aviso previo, ou qualquer outra 
formalidade judicial ou extrajudicial, nao cabendo a PRESTADORA qualquer onus ou penalidade 
advindas de tais eventualidades.

CLAUSULA OITAVA- DOS DIREITOS E DEVERES DO CLIENTE

8.1. Sao deveres do CLIENTE, dentre outros, os previstos no Capitulo IV, do Titulo IV, do 
Regulamento Anexo a Resolugao ANATEL n.° 614/2013, bem como no art. 7° da Lei n.° 12.965/2014.

8.1.1. Efetuar os pagamentos devidos em razao dos servigos decorrentes deste contrato, de acordo 
com os valores, periodicidade, forma, condigoes e vencimentos pactuados no presente instrumento e 
no Termo de Adesao.

8.1.2. Utilizar adequadamente os servigos, redes e equipamentos relatives aos servigos ora 
contratados, comunicando a PRESTADORA qualquer eventual anormalidade observada.

8.1.3. Cumprir as obrigagoes Ihe outorgadas legalmente pelo Artigo 57 e incisos do Regulamento 
Anexo a Resolugao ANATEL n.° 614/2013, quais sejam: (i) utilizar adequadamente o serviqo, os 
equipamentos e as redes de telecomunicagoes; (ii) preservar os bens da prestadora e aqueles voltados 
a utilizagao do publico em geral; (Hi) efetuar o pagamento referente a prestagao do servigo, observadas 
as disposigdes deste Regulamento; (iv) providenciar local adequado e infraestrutura necessarios a 
correta instalagao e funcionamento de equipamentos da prestadora, quando for o caso; (v) somente 
conectar a rede da prestadora terminals que possuam certificagao/homologagao expedida ou aceita 
pela Anatel; (vi) levar ao conhecimento do Poder Publico e da prestadora as irregularidades de que 
tenha conhecimento referentes a prestagao do SCM; e (vii) indenizar a prestadora por todo e qualquer 
dano ou prejuizo a que der causa, por infringencia de disposigao independentemente de qualquer outra 
sangao. ”

8.1.4. Permitir as pessoas designadas pela PRESTADORA o acesso as dependencias onde estao 
instalados os equipamentos disponibilizados e necessarios a prestagao dos servigos de comunicagao 
multimidia.

8.1.5. Manter as caracteristicas dos equipamentos a serem utilizados, nao realizando qualquer 
modificagao que desconfigure sua homologagao, sob pena de rescisao automatica, sem prejuizo de 
eventuais perdas e danos.

8.2. Salvo se tratar de contrato de link dedicado entre empresas prestadoras de Servigo de 
Comunicagao Multimidia, e vedado ao CLIENTE o “Compartilhamento do Acesso”, exceto 
internamente em suas dependencias, sendo proibido nas demais hipoteses, como por exemplo, 
compartilhar com terceiros; revender ou repassar o servigo ora contratado, sob as penas do item 8.2.3 
deste instrumento.
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8.2.1. Neste caso, o suporte prestado pela PRESTADORA limita-se ao meio de 
conexao PRESTADORA ao CLIENTE, isto e, a PRESTADORA deve somente informar 
ao CLIENTE os protocolos de conexao e meio fisico de acesso, ao passo que a configuragao e o 
gerenciamento ficam sob a responsabilidade do CLIENTE.

8.2.2. No caso do CLIENTE compartilhar de sua conexao atraves de rede local, a estabilidade dos 
servigos contratados podera ser comprometida em fungao do uso simultaneo, e de instabilidades 
provocadas pela rede local construida pelo mesmo, nao recaindo responsabilidade alguma a
PRESTADORA.

8.2.3. Na hipotese do CLIENTE descumprir o delineado no item 8.2, ou seja, compartilhar seu acesso 
com terceiros fora de sua residencia, Ihe sera aplicada uma multa no importe de 50 (cinquenta) vezes 
o valor da mensalidade cobrada a epoca do ilicito, sem prejuizo de rescisao unilateral do contrato e 
perdas e danos, bem como representagao junto a ANATEL.

8.3. E facultado ao CLIENTE alterar a escolha do (s) pianos contratados. Sobre eventuais alteragoes 
poderao incidir custos adicionais de implantagao e/ou ativagao vigentes na oportunidade. Os prazos 
de fidelidade nao cumpridos (se houver) serao acrescidos aos do novo piano contratado. Nas demais 
hipoteses, se aplicam sobre o piano alterado as regras de cancelamento vigentes.

8.4. O CLIENTE e o unico responsavel (I) pela obtengao e apresentagao a PRESTADORA de todas 
as autorizagoes eventualmente necessarias a execugao deste Contrato que digam respeito ao 
proprio CLIENTE e/ou as suas instalagoes, (II) pela obtengao e disponibilizagao de computadores, 
equipamentos e infraestrutura que possibilitem a prestagao do Servigo, e (III) por eventuais danos 
causados a qualquer pessoa, inclusive a PRESTADORA, e/ou despesas incorridas em fungao de 
quaisquer ajustes efetuados nas instalagoes do CLIENTE para a execugao deste Contrato.

8.5. O CLIENTE devera atender a todos os requisites e configuragoes minimas necessarias definidas 
pela PRESTADORA, de acordo com o tipo de servigo prestado para proporcionar o recebimento com 
o padrao de qualidade adequado do servigo contratado.

8.6. O CLIENTE e responsavel pela configuragao, manutengao e seguranga de sua “rede interna” 
(meio de conexao a PRESTADORA) e quanto ao seu computador e demais equipamentos utilizados 
no acesso, bem como pela manutengao e atualizagao do sistema operacional, navegadores, antivirus, 
firewall, nao cabendo a PRESTADORA nenhuma providencia ou participagao nos procedimentos de 
instalagao, atualizagao ou licenciamento; ou mesmo nos custos que porventura incidirem, sendo de 
inteira responsabilidade do CLIENTE os danos causados ao seu equipamento em razao de virus ou 
quaisquer outros arquivos oriundos da rede mundial de computadores (internet).

CLAUSULA NONA - DA FIDELIDADE.

9.1. A PRESTADORA faculta ao CLIENTE a fidelizagao ao piano contratado, obtendo em 
contrapartida, beneficios economicos, manifestadamente mais vantajosos em relagao a contratagao 
dos servigos sem prazo de permanencia minimo.

9.2. De acordo com o Contrato de Permanencia celebrado entre as partes, a PRESTADORA oferece 
ao CLIENTE a fidelizagao, que consiste na concessao de beneficios e/ou ofertas especiais, em carater 
temporario, mediante o compromisso de permanencia na base de assinantes da PRESTADORA, gm 
um mesmo endereco de instalacao. pelo periodo minimo pre-estabelecido, contado a partir da data 
de inicio da fruigao dos beneficios.
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9.2.1. Na hipotese de o CLIENTE desistir da opgao de fidelidade contratada ou rescindir o presente 
Contrato antes do penodo mmimo pre-estabelecido, estara obrigado ao pagamento de multa 
estipulada no Contrato de Permanencia, corrigida monetariamente pelo IGP-M ou outro indice que 
venha o substituir, valor este que sera cobrado automaticamente mediante fatura.

9.2.2. Durante a vigencia da fidelidade, a alteragao e/ou migragao de pacote e/ou velocidade, para 
pacote e/ou velocidade inferiores aos que se encontravam efetivamente contratados por ocasiao da 
fidelizagao, sera entendida como desistencia da opgao de fidelidade, implicando em automatica 
cobranga dos valores referentes aos beneficios efetivamente gozados, na forma descrita no item 9.2.1 
acima.

9.3. Findo o period© pre-estabelecido de fidelidade, havendo interesse, e a criterio da PRESTADORA, 
a opgao fidelidade podera ou nao ser renovada, nos mesmos ou em outros moldes, mediante novo 
acordo. Caso nao seja renovada, a PRESTADORA nao estara obrigada a conceder qualquer 
beneficio. Nesta hipotese, o prego que vigorara pelos servigos contratados sera o prego integral vigente 
a epoca da contratagao, desconsiderado o beneficio concedido, devidamente corrigido na forma da lei 
e deste contrato.

CLAUSULA DECIMA- DO TERMO DE USO DO SERVIQO.

10.1. E vedado ao CLIENTE utilizar o servigo para:

a) Transmitir ou divulgar material ilegal, difamatorio, ameagador, obsceno, prejudicial, injurioso ou 
praticar atos que possam ser considerados discriminatorios em relagao a qualquer raga, cor, credo ou 
nacionalidade;

b) Atentar contra o direito de personalidade e intimidade de terceiros divulgando informagoes, sons ou 
imagens que causem, ou possam causar, qualquer especie de constrangimento ou danos a reputagao 
de referidas pessoas;

c) Armazenar, compartilhar, difundir, transmitir ou colocar a disposigao de terceiros quaisquer 
informagoes, imagens, desenhos, fotografias, graficos, gravagoes de imagem ou de som que violem 
segredo industrial ou de comunicagao;

d) Transmitir arquivos, mensagens ou qualquer outro material cujo conteudo viole direitos de 
propriedade intelectual da PRESTADORA ou de terceiros:

e) Obter informagoes a respeito de terceiros, em especial enderegos de e-mails, sem anuencia do seu 
titular;

f) Transmitir, dolosa ou culposamente, arquivos contendo virus ou que de qualquer forma possam 
prejudicar os programas e/ou os equipamentos da PRESTADORA ou de terceiros:

g) Obter software ou informagao de qualquer natureza amparada por lei de protegao a privacidade ou 
a propriedade intelectual, salvo se deliver as respectivas licengas ou autorizagoes;

h) Tentar violar sistemas de seguranga de informagao da PRESTADORA ou de terceiros, ou tentar 
obter acesso nao autorizado a redes de computadores conectadas a Internet.
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i) Enviar publicidade ou comunicados de qualquer classe com finaiidade de vendas ou outra de 
natureza comercial a uma pluralidade de pessoas sem a previa solicitapao ou o consentimento destas; 
(I) enviar cadeias de mensagens eletronicas nao previamente consentidas nem autorizadas pelos 
receptores, (II) utilizar o resultado de buscas, a que se pode ter acesso atraves do servigo, com 
finaiidade de vendas, ou outra de natureza comercial, a uma pluralidade de pessoas, sem a previa 
solicitagao ou o consentimento destas (III) colocar a disposigao de terceiros, com qualquer finaiidade, 
dados captados a partir de listas de distribuigao. Praticas estas conhecidas como "spam" ou correntes 
que gerem uso abusive dos servidores da PRESTADORA e/ou reiteradas reclamagoes de assinantes.
j) Fins ilegais mediante transmissao ou obtengao de material em desacordo com a legislagao brasileira, 
materials que atentem contra a ordem publica, ou ainda, que caracterizem pratica tipificada como 
crime, ou material relacionado ao trafico de drogas, pirataria e pedofilia.

k) A divulgagao de imagens e ideias cujo conteudo seja considerado socialmente condenavel ou atente 
contra valores eticos, morais ou religiosos, assim como aqueles que ponham em risco a saude ou a 
integridade fisica do CLIENTE ou de terceiros.

I) Compartilhar com terceiros; revender ou repassar o servigo ora contratado, ficando 
a PRESTADORA autorizada a inspecionar periodicamente as instalagoes do CLIENTE, sem previo 
aviso, a fim de manter o bom funcionamento do sistema.

10.2. O CLIENTE respondera criminal e civilmente por quaisquer danos causados a terceiros ou a 
propria PRESTADORA, pelo descumprimento desta clausula.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DOS PREQOS E DAS CONDIQOES DE PAGAMENTO

11.1. Pelos servigos objeto do presente instrumento, as partes pactuam, em conformidade com o 
negocio jundico perfeito e acabado, que o CLIENTE remunerara a PRESTADORA nos valores e 
condigoes de pagamento ajustados no e condigoes de pagamento ajustados no “Termo de Adesao”.

11.2. Havendo atraso no pagamento de qualquer quantia avengada, o CLIENTE sera obrigado ao 
pagamento de: “(i) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido; (ii) corregao monetaria apurada, 
segundo a variagao do (ndice Gera! de Pregos, ou outro Indice que o substitua, desde a data do 
vencimento ate a data da efetiva liquidagao; e (Hi) juros de mora de 1% (um por cento) ao mes, 
calculados ‘‘pro rata die”, desde a data do vencimento ate a data da efetiva liquidagao; (iv) outras 
penalidades previstas em Lei e no presente Contrato, sem prejuizo de indenizagao por danos 
suplementares. ”

11.3. O valor da mensalidade sera reajustado segundo a periodicidade minima admitida em lei com 
base na variagao do IGP-M, ou no caso de sua extingao ou da inexistencia de sua divulgagao, por 
outro indice que melhor reflita a perda do poder aquisitivo da moeda nacional ocorrida no periodo.

11.4. Para a cobranga dos valores, a PRESTADORA podera providenciar emissao de came, boleto 
bancario, debito em conta corrente ou outra forma de cobranga, bem como, em caso de 
inadimplemento, protestar o referido titulo ou incluir o nome do CLIENTE nos orgaos restritivos de 
credito, tais como SERASA e SPC.

11.5. O nao recebimento da cobranga pelo CLIENTE nao o isenta do devido pagamento. Neste caso, 
o CLIENTE devera, em ate 48 (quarenta e oito) boras antes da data de vencimento, contatar 
a PRESTADORA, por intermedio de sua Central de Atendimento ou de Relacionamento local.
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11.5.1. Os boletos para pagamento serao encaminhados ao CLIENTE, por meio impresso ou 
eletronico, facultando-se, tambem, a solicitagao de segunda via nos mesmos moldes da primeira e 
adimplidos na instituigao bancaria respectiva, vedado o pagamento na sede da PRESTADORA.

O atraso no pagamento em penodo superior a 15 (quinze) dias podera implicar, a criterio11.6.
da PRESTADORA, mediante previa comunicagao ao CLIENTE, na redugao da velocidade e na 
suspensao parcial e total dos servigos contratados, sem prejuizo de outras penalidades previstas em 
Lei e no presente Contrato.

11.7. Prolongados os atrasos previstos no item 11.6 da presente Clausula, podera a PRESTADORA 
optar pela rescisao do presente instrumento, podendo valer-se, ainda, de todas as medidas judiciais 
e/ou extrajudiciais cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS DESCONTOS COMPULS6RIOS

12.1. Em casos de paralisagao total dos servigos, a excegao das hipoteses previstas no item 6.4, 
cumprira a PRESTADORA conceder ao CLIENTE desconto, a ser aplicado na proxima cobranga de 
mensalidade, proporcionalmente as boras interrompidas, ou fragao superior a 30 (trinta) minutos, em 
relagao ao total de boras do mes, conforme o seguinte calculo:

Desconto = Valor da Mensalidade de Conexao X Horas de lnterrupgao/1440

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA VIG^NCIA E DA RESCISAO

O presente contrato vigorara por prazo indeterminado a contar da data do ingresso13.1.
do CLIENTE no sistema, que ocorrera com a instalagao e disponibilizagao do servigo ora contratado.

13.2. Na hipotese de o CLIENTE optar pela opgao “Fidelidade” do servigo ora contratado, o “Contrato 
de Permanencia” vigorara por prazo certo e pre-determinado a contar da data da opgao, facultando-se 
a PRESTADORA prorrogar o contrato nos mesmos moldes ou ofertar nova promogao, desobrigando- 
se, contudo, a conceder o mesmo beneficio.

13.3. Qualquer das partes podera rescindir o presente Contrato a qualquer tempo, exceto na hipotese 
de “Fidelidade", mediante notificagao a outra parte com 60 (sessenta) dias de antecedencia, 
observando as condigoes abaixo livremente aceitas pelo CLIENTE:

13.3.1. Em sendo a rescisao imotivada provocada pelo CLIENTE, tal pedido independe do 
adimplemento contratual, Ihe sendo assegurada a informagao sobre eventuais condigoes aplicaveis a 
rescisao e multas incidentes por descumprimento de prazos contratuais de permanencia minima.

13.3.2. Sem prejuizo das demais providencias cabiveis, a PRESTADORA podera rescindir este 
Contrato a qualquer tempo e sem notificagao previa se o CLIENTE descumprir quaisquer obrigagoes 
ou deveres por ele assumidos neste instrumento ou decorrentes de Leis ou Resolugoes.

13.3.3. O CLIENTE que definitivamente nao tenha mais interesse na continuidade da prestagao do 
servigo devera comunicar sua decisao a PRESTADORA, agendando a data de sua desconexao, 
devendo, ainda, durante este penodo, cumprir integralmente com as presentes obrigagoes contratuais, 
conforme a modalidade, oferta de capacidade escolhidas, prazo de contratagao dos servigos, assim 
como, obrigagoes advindas de beneficios especiais condicionados a Fidelidade.
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13.3.4. O presente contrato ficara, automaticamente, rescindido de pleno direito pela PRESTADORA, 
sem quaisquer onus a quaisquer das partes, caso seja cancelada a autorizagao a ela outorgada pela 
Autarquia Federal competente, ou por motivos de forga maior que inviabilizem a prestagao do servigo, 
como a superveniencia de inviabilidade tecnica no local requerido, o nao recebimento de link da 
prestadora de telecomunicagoes ou a impossibilidade financeira da continuidade da prestagao do 
servigo.

13.4. A rescisao ou extingao do presente contrato por qualquer modalidade acarretara na imediata 
interrupgao dos servigos contratados.

CLAUSULA DECIMA QUART A- DAS PENALIDADES

14.1. No caso de descumprimento de qualquer clausula ou obrigagao ajustada neste Contrato, a parte 
que der causa ao descumprimento sujeitar-se-a a indenizagao por danos decorrentes, sem prejuizo de 
demais sangoes previstas em Lei e neste Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA ANATEL

15.1. Nos termos do Regulamento anexo a Resolugao ANATEL n.° 614/2013, as informagoes 
regulatorias e legislativas da prestagao de SCM podem ser extra Idas no site 
<http://www.anatel.gov.br>, ou pelas centrais de atendimento da ANATEL pelos n.os. 1331 e 1332, 
que funciona de segunda a sexta-feira, nos dias uteis, das 8h as 20h, ou ainda pessoalmente nos 
seguintes enderegos:

15.2.1. Sede - Enderego: SAUS Quadra 06 Blocos C, E, F e H - CEP: 70.070-940 - Brasilia - DF - 
Pabx: (55 61)2312-2000;

15.2.2. 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.

15.2.3. Atendimento Documental - Biblioteca - SAUS Quadra 06, Bloco F, Terreo, Brasilia - DF, CEP: 
70.070-940.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

16.1 O Contrato e regido pelas leis da Republica Federativa do Brasil e as partes elegem, para dirimir 
quaisquer controversias dele decorrentes, o foro da comarca da cidade onde foi contratado o servigo, 
com expressa renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Salvador, 01 de Agosto de 2021.
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