
          CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET 

        SVA E SCM EM MINAS GERAIS – BR 

 

1 

 

Pelo presente Instrumento, e na melhor forma de Direito, de um lado, FIHTEL – FIBER IN HOME TELECOMUNICAÇÕES 

E INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob n. 26.312.220.0001/44, com sede 

na cidade de Belo Horizonte, Estado de MG, com sede à Rua Jequiriçá, nº 378A, Bairro Concórdia, Telefone (031) 4040-

4446, autorizada pela Anatel para explorar o Serviço de Comunicação Multimídia pelo Ato 7563 de 08 de outubro de 2018, 

neste ato representada por seu representante legal infra-assinado, nos termos do seu contrato social, e do outro lado, as 

pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado que venham a se submeter a este instrumento mediante uma das 

formas alternativas de adesão descritas no presente Contrato, doravante denominadas simplesmente CONTRATANTE, 

ASSINANTE ou CLIENTE, nomeadas e qualificadas através do  TERMO DE CONTRATAÇÃO E ADESÃO, ou de outra 

forma alternativa de adesão ao presente instrumento; têm entre si justo e contratado o presente instrumento particular, 

acordando quanto as cláusulas e condições adiante estabelecidas, obrigando-se por si, seus herdeiros e/ou sucessores. 

 

1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS E DEFINIÇÕES 

1.1 Para fins deste contrato, a expressão TERMO DE CONTRATAÇÃO E ADESÃO designa o instrumento (impresso 

ou eletrônico) de adesão (presencial ou on-line) a este contrato que determina o início de sua vigência, que o completa e 

o aperfeiçoa, sendo parte indissociável e formando um só instrumento para todos os fins de direito, sem prejuízo de outras 

formas de adesão previstas em Lei e no presente Contrato. O TERMO DE CONTRATAÇÃO E ADESÃO, assinado ou por 

adesão on-line, obriga o CONTRATANTE aos termos e condições do presente Contrato, podendo ser alterado através de 

ADITIVOS, desde que devidamente assinados por cada parte. 

 

1.2 Serviços de provimento de acesso à internet, quando aqui referidos, independentemente do número ou gênero em 

que sejam mencionados designam serviços objetos deste Contrato considerados por Lei e normas regulamentares da 

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações. 

 

1.3 Serviços de Comunicação Multimídia (SCM), quando aqui referidos, independentemente do número ou gênero em 

que sejam mencionados designam serviços também objetos deste Contrato, que compreendem a disponibilização de rede 

de transporte para a transmissão de Informações Multimídia: sinais de áudio, vídeo, dados, voz e outros sons.  

 

1.4 A prestação do SCM é regida pela Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 (Lei Geral de Telecomunicações - LGT), 

pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), pelo Decreto nº 6.523, de 31 de julho 

de 2008, pelo Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 73, de 25 de novembro de 

1998, por outros regulamentos, normas e planos aplicáveis ao serviço, pelos termos de autorização celebrados entre as 

Prestadoras e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e, especialmente, pela Resolução nº 614 de 28/05/2013 

da ANATEL (D.O.U. 31/05/2013). 

 

1.5 Prestadora de Pequeno Porte (PPP), quando aqui referido, independentemente do número ou gênero em que seja 

mencionado, designa a prestadora dos serviços de comunicação multimídia com até 50.000 (cinquenta mil) acessos em 

serviço (assinantes), conforme disposto no XIV, do art. 4º, do regulamento anexo à Resolução ANATEL 614/2013 

 

1.6 A CONTRATADA se enquadra, para todos os fins de direito, no conceito de Prestadora de Pequeno Porte (PPP), 

motivo pelo qual é isenta de determinadas obrigações previstas no regulamento anexo à Resolução ANATEL 614/2013, 

mais precisamente daquelas previstas nos Artigos 43, 49, 50 e 64 do referido regulamento. 

 

1.7 A CONTRATADA, além de ser uma Prestadora de Pequeno Porte (PPP), possui menos de 5.000 (cinco mil) 

acessos em serviço (assinantes), motivo pelo qual está dispensada do cumprimento de outras obrigações previstas no 

regulamento anexo à Resolução ANATEL 614/2013, conforme Artigo 74 do referido regulamento. 

 

2. OBJETO DO CONTRATO 

2.1 A CONTRATADA coloca à disposição do CONTRATANTE, durante o tempo de vigência do contrato, o SERVIÇO 

INDIVIDUAL DE INTERNET BANDA LARGA FIXA, conduzida pela tecnologia de fibra Óptica na velocidade escolhida 
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pelo CONTRATANTE, em 01 (um) ponto de acesso ao serviço, conforme disposto no anexo do TERMO DE 

CONTRATAÇÃO E ADESÃO. 

2.2 Este serviço individual NÃO poderá ser compartilhado com terceiros e outros usuários (vizinhos) ao endereço de 

instalação do serviço, por configurar descumprimento das cláusulas deste contrato, ficando o CONTRATANTE 

responsabilizado por perdas e danos à CONTRATADA, além da imediata rescisão contratual e suas penalidades. 

2.3 A CONTRATADA garante o mínimo de 80% (oitenta por cento) da taxa de transmissão média mensal e 40% 

(quarenta por cento) da taxa de transmissão instantânea de Banda (velocidade) no acesso entregue ao CONTRATANTE, 

conforme exigência vigente da ANATEL. A CONTRATADA envidará todos os esforços para superação destes valores, 

mas por vários fatores que influenciam na velocidade como: horário de acesso, página acessada, configurações dos 

computadores, saturação da rede mundial, quantidade de pessoas conectadas aos provedores de conteúdo na WEB 

(Internet Mundial), etc., poderão ocorrer variações de velocidade que estão fora da gestão ou do controle da 

CONTRATADA, durante o uso dos acessos à Internet. 

2.4 É indispensável a apresentação de documentos originais para habilitação do acesso à Internet, na falta de qualquer 

dos documentos constantes no cadastro de CONTRATANTE, a instalação somente será concluída após a apresentação 

na sede da empresa CONTRATADA dos documentos faltantes. 

2.5 Diante das características físicas do serviço, este poderá ser prestado através de redes próprias da CONTRATADA 

ou, eventualmente, contratadas de terceiros, limitando-se sua oferta a localidades tecnicamente viáveis. 

2.6 Para a fruição do serviço, o CONTRATANTE deverá possuir os equipamentos e configurações mínimas 

necessárias e atender aos requisitos mínimos relacionados, conforme orientação da CONTRATADA. 

2.7 É do conhecimento prévio do CONTRATANTE que, caso os equipamentos e configurações mínimas necessárias 

não sejam atendidos, a CONTRATADA não garantirá o padrão de qualidade e a performance adequada do serviço, tais 

como, mas não limitado a velocidade e disponibilidade. Neste caso, a CONTRATADA não oferecerá o suporte técnico 

conforme estabelecido neste instrumento. 

2.8 Quando da adesão, o CONTRATANTE optará por uma das modalidades oferecidas: RESIDENCIAL, 

CONDOMÍNIO ou EMPRESA; assim como por um dos planos de utilização disponíveis, que constarão no anexo do 

TERMO DE CONTRATAÇÃO E ADESÃO. 

2.9 O PLANO DE SERVIÇO compõe o TERMO DE CONTRATAÇÃO E ADESÃO, constituindo partes integrantes e 

essenciais à celebração do presente instrumento. Uma vez assinado ou aderido eletronicamente ao TERMO DE 

CONTRATAÇÃO E ADESÃO, fica automaticamente aperfeiçoada a relação jurídica havida entre o CONTRATANTE e a 

CONTRATADA, bem como fica automaticamente aperfeiçoado o presente instrumento, que passa a constituir, juntamente 

com o TERMO DE CONTRATAÇÃO E ADESÃO e respectivo PLANO DE SERVIÇO, um título executivo extrajudicial, para 

todos os fins de direito. 

2.10 Quando da assinatura do TERMO DE CONTRATAÇÃO E ADESÃO, o CONTRATANTE declara que teve amplo 

e total conhecimento prévio de todas as garantias de atendimento, condições dos serviços ofertados, valores de 

mensalidade de cada serviço, critérios de cobrança, franquia de consumo dos serviços (se for o caso), velocidade máxima 

de download e upload, e valores referentes aos planos de conexão à internet. 

2.11 A adesão pelo CONTRATANTE ao presente Contrato efetiva-se alternativamente por meio de quaisquer dos 

seguintes eventos, o que ocorrer primeiro:   

2.11.1 - Assinatura de TERMO DE CONTRATAÇÃO E ADESÃO impresso;  

2.11.2 - Preenchimento, aceite online e/ou confirmação via e-mail de TERMO DE CONTRATAÇÃO E ADESÃO 

eletrônico;  
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2.11.3 - Pagamento parcial ou total via boleto bancário, depósito em Conta Corrente da CONTRATADA, ou outro meio 

idôneo de pagamento, de qualquer valor relativo aos serviços disponibilizados pela CONTRATADA.  

2.11.4 – Percepção, de qualquer forma, dos serviços objeto do presente Contrato.  

Com relação a CONTRATADA, suas obrigações e responsabilidades iniciam efetivamente a partir da ciência 

comprovada de que o CONTRATANTE aderiu ao presente Contrato mediante um dos eventos supracitados, salvo no 

tocante às formas de adesão previstas nos itens 2.11.3 e 2.11.4  acima, em que poderá a CONTRATADA, antes de iniciar 

o cumprimento de suas obrigações, reivindicar a assinatura/aceite do TERMO DE CONTRATAÇÃO E ADESÃO impresso 

ou eletrônico.  

É facultado ao CONTRATANTE, estando adimplente com suas obrigações perante a CONTRATADA, requerer a alteração 

de plano, dentre os disponíveis, de acordo com a viabilidade, mediante o pagamento da respectiva taxa de serviço vigente 

na oportunidade, aumentando-se ou reduzindo-se, conforme o caso, o preço de sua mensalidade, de acordo com a tabela 

de valores mensais vigentes à época da mudança e respeitadas todas as condições previstas nesse instrumento. 

2.12 A CONTRATADA se reserva o direito de criar, alterar ou modificar e excluir modalidades e planos a qualquer 

tempo, sem prejuízo dos direitos garantidos ao CONTRATANTE pelas normas regulatórias e legislação aplicável às 

relações de consumo. 

2.13 Quando solicitado pelo CONTRATANTE, a configuração inicial da rede privada Wi-Fi poderá ser feita na instalação 

do serviço pela CONTRATADA. Nesta hipótese, o CONTRATANTE arcará com os custos relativos, conforme valores 

vigentes a época. 

2.14 O CONTRATANTE entende que, quando transmitido via Wi-Fi, o sinal do serviço pode sofrer limitações, de acordo 

com obstáculos existentes (paredes, espelhos, interferência de outas redes disponíveis no local, outros pontos de bloqueio 

do sinal de Wi-Fi no ambiente), e da distância do local de acesso à Internet em relação ao local de instalação do roteador. 

Entende-se também que a velocidade contratada e discriminada no TERMO DE CONTRATAÇÃO E ADESÃO é medida 

única e exclusivamente no ponto de rede (local do roteador), ou seja, o CONTRATANTE não pode usar a velocidade 

medida através do serviço de Wi-Fi como parâmetro de qualidade. O serviço de Wi-fi é um SERVIÇO ADICIONAL 

disponibilizado pela CONTRADADA e não o seu serviço de comercialização. 

2.15 Na prestação dos serviços de conexão à internet, a CONTRATADA disponibilizará ao CLIENTE um endereço IP 

(Internet Protocol) que poderá ser dinâmico (variável), ou poderá ser fixo (invariável), a exclusivo critério da 

CONTRATADA. 

2.16 Independente da forma de disponibilização do IP (Internet Protocol) ao CLIENTE, este endereço sempre será de 

propriedade da CONTRATADA, sendo que a disponibilização do endereço IP (Internet Protocol) não constitui, de forma 

alguma, qualquer espécie de cessão ou transferência desta propriedade. 

2.17 A CONTRATADA se reserva no direito de alterar, a qualquer momento, o IP fixo (invariável) cedido ao CLIENTE, 

independentemente de prévia comunicação. 

2.18 O PLANO DE SERVIÇO especificará o tipo de IP (Internet Protocol) disponibilizado pela CONTRATADA ao 

CLIENTE, se fixo ou dinâmico. Na omissão do PLANO DE SERVIÇO, será considerado que o IP disponibilizado é dinâmico 

(variável). 

2.19 O CLIENTE tem conhecimento que o IP disponibilizado pela CONTRATADA poderá ser utilizado, 

simultaneamente, por outros clientes da CONTRATADA, através do emprego da tecnologia NAT (Network Address 

Translation). 
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3. CONDIÇÕES EXIGIDAS DO CONTRATANTE PARA O ACESSO 

3.1 Além de possuir os equipamentos próprios para o acesso à internet (smartphones, computadores, notebooks, etc.), o 

CONTRATANTE deverá providenciar todas as obras/reformas/adaptações que se fizerem necessárias a disponibilização 

dos serviços, em função das condições físicas do imóvel que possam impedir as instalações da Fibra Óptica, seus 

acessórios e equipamentos terminais (ONT/ONU – Optical Network Terminal - roteadores), arcando com todos os custos 

decorrentes, cabendo ao CONTRATANTE, outrossim, obter do síndico do condomínio predial ou dos demais condôminos, 

sempre que necessário for, a autorização para ligação dos sinais e para realização das obras/reformas/adaptações 

referidas.  

3.2 Os meios de transmissão e equipamentos colocados à disposição do CONTRATANTE para acesso à internet devem 

ser utilizados exclusivamente para os fins e endereços (sendo que o endereço de instalação tem que ser necessariamente 

o mesmo dos dados cadastrais) para os quais foram solicitados, não sendo permitido utilizá-los para fins diversos ou cedê-

los a terceiros, sob pena do CONTRATANTE ser responsabilizado por perdas e danos à CONTRATADA, além da imediata 

rescisão contratual e suas penalidades. 

3.3 O CLIENTE assume integral responsabilidade por si e por terceiros na utilização de sua identificação e respectiva 

senha, obrigando-se a honrar os compromissos financeiros e legais daí resultantes. Não serão permitidas conexões 

simultâneas utilizando o mesmo código do CLIENTE e a mesma senha privativa, salvo se o plano contratado o permitir 

expressamente, o que será ressalvado no próprio TERMO DE CONTRATAÇÃO E ADESÃO. 

 

4. SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS 

4.1 O CONTRATANTE declara-se ciente de que todo e qualquer suporte ocorrerá via os seguintes meios de 

comunicação disponibilizados pela CONTRATADA: atendimento telefônico, aplicativo eletrônico em grupos como o 

WhatsApp, e-mail ou páginas em sites da CONTRATADA. Os custos das ligações telefônicas via os números de telefones 

informados pela CONTRATADA serão assumidos integralmente pelo CONTRATANTE, sejam estes custos de ligações 

locais e/ou interurbanas. O serviço de suporte prestado via meios eletrônicos (e-mail, WhatsApp, página em sites, etc.) 

será gratuito para o CONTRATANTE; 

4.2 O suporte técnico prestado pela CONTRATADA ao CONTRATANTE observará os limites do objeto deste contrato. 

4.3 A CONTRATADA poderá alterar todo e qualquer meio de suporte ao CONTRATANTE, inclusive a sua 

disponibilidade, mediante comunicação prévia. 

4.4 Disponibilidade: As Partes acordam o seguinte: 

i. Para fins do disposto neste Contrato, fica convencionado que a Rede FTTH-GPON (Fiber to The Home – Gigabit 

Passive Optical Network) compreende todos os cabos ópticos, equipamentos eletrônicos ativos e passivos necessários 

para a prestação dos Serviços de Transporte de Sinais de Dados (INTERNET EM BANDA LARGA FIXA) e demais serviços 

que vierem a ser contratados, desde o Central Office da CONTRATADA, até os ONT’s (Optical Network Terminal - 

roteador) localizados nos Pontos de Atendimento de cada CONTRATANTE. 

ii. O Serviço de Transporte de Sinais será prestado ao CONTRATANTE pela CONTRATADA em regime de 24 x 7 x 

365 (vinte e quatro horas por dia, 7 dias por semana, trezentos e sessenta e cinco dias por ano), devendo estar disponível, 

no mínimo, em 93,0% (noventa e três por cento) do tempo. 

iii. A Disponibilidade mínima de 93,0% (noventa e três por cento), indicada para o nível dos serviços prestados na 

Rede FTTH-GPON pela CONTRATADA, deverá ser calculada com base na totalidade de Pontos de Atendimento ativos, 

mediante a utilização da seguinte expressão: 

D = (N x T) - ΣTc 

(N x T) 
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Onde: 

N = Quantidade total de Pontos de Atendimento ativos na Rede FTTH-GPON; 

T = Tempo total de minutos no mês; 

Tc = Somatória do tempo de indisponibilidade dos Pontos de Atendimento no mês, em minutos; 

D = Disponibilidade dos serviços prestados na Rede FTTH-GPON pela CONTRATADA. 

iv. A Disponibilidade é definida como a relação entre o tempo em que o serviço de cada Ponto de Atendimento da Rede 

FTTH-GPON apresenta-se dentro das características técnicas e operacionais especificadas nos itens 4.5 e 4.6, 

abaixo, e o tempo total de observação considerado. 

v. No cálculo da Disponibilidade, não serão computados os períodos de tempo em que os Circuitos da Rede FTTH-

GPON ficarem interrompidos considerando Interrupções Programadas. 

vi. No presente caso, o tempo total de observação deve corresponder ao intervalo de 30 (trinta) dias consecutivos, 

compreendendo o período entre o primeiro e o último dia de cada mês. 

vii. As Interrupções Programadas para atualização de sistemas e equipamentos, ou para fins de expansão das 

capacidades da rede, ocorrerão preferencialmente entre 03:00 e 07:00hs. 

4.5 Tempo Máximo e Procedimentos para Restabelecimento dos Serviços: As Partes acordam que: 

i. No caso da ocorrência de falhas na Rede FTTH-GPON, ficam estabelecidos os tempos máximos para reparo, 

constantes da Tabela 1, abaixo: 

 

Ocorrência da Falha e 

abertura do chamado 

Recuperação de serviço 

indisponível em até: 

Recuperação de serviço 

Degradado em até: 

De 08:00 às 18:00 H. de 

SEGUNDA-SEXTA-FEIRAS e 

SÁBADOS de 08:00 às 12:00H. 

16 horas úteis 

 

     24 horas úteis 

 

Tabela 1 – Tempos de Restabelecimento dos Serviços  

ii. Os tempos de recuperação definido na Tabela 1, acima, serão computados a partir do recebimento da solicitação 

de reparo pela central de atendimento da CONTRATADA, até a comunicação do término desse reparo ao 

CONTRATANTE. 

iii. A CONTRATADA informará o(s) meios de comunicação da Central de Atendimento (número(s) do(s) telefone(s), e-

mails, site, WhatsApp, etc.) que estará(ão) disponível(is) para os contatos entre o CONTRATANTE e o suporte 

técnico da CONTRATADA. 

iv. Em caso de defeito, interrupção ou queda na qualidade do Serviço, o CONTRATANTE contatará a Central de 

Atendimento da CONTRATADA, a qual funcionará das 08:00 às 18:00 H. de SEGUNDA a SEXTA-FEIRAS, e 

Sábados de 08:00 às 12:00H, para registro do defeito e abertura de chamado técnico, de modo que o reparo seja 

realizado no menor prazo possível, conforme tempos máximos descritos na Tabela 1 – Tempos de restabelecimento 

dos serviços, acima. 

v. Todo chamado técnico deverá ser registrado, bem como todos os procedimentos para reparo do defeito. 

vi. As PARTES acordam que eventualidades (casos fortuitos ou de força maior) que prejudiquem o cumprimento dos 

referidos prazos pela CONTRATADA não serão consideradas descumprimentos contratuais. 

vii. Em caso de visita técnica necessária, sempre será descontado o tempo de deslocamento de um técnico até o local 

de instalação do equipamento. 
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4.6 Classificação de Estado Operacional dos Serviços: As Partes acordam que: 

i. Dependendo de seu desempenho operacional, os serviços serão classificados como Indisponíveis ou 

Degradados, de acordo com os critérios abaixo definidos e análise da CONTRATADA. 

ii. O estado do Serviço de Transporte de Sinais de Dados (Internet) será classificado como Operacional e Disponível 

se os valores dos tempos de Latência Média e a porcentagem de Throughput (Tráfego) e de Perda de Pacotes, na 

velocidade CONTRATADA, estiverem dentro dos valores indicados, conforme Tabela 2, abaixo: 

 

LATÊNCIA (MÉDIA) E PERDA DE PACOTES NA REDE FTTH-GPON (CONTRATANTE –> CENTRAL OFFICE) 

PARA ENVIO DE NO MÍNIMO 500 PACOTES DE PING 

TAMANHO DO 

PACOTE (Bytes) 

THROUGHPUT 

(TRÁFEGO) 

LATÊNCIA 

MÉDIA 

(ms) 

PERDA DE 

PACOTES 

(%) 

32 >= 95% ≤ 20 ≤ 2 

64 >= 95% ≤ 40 ≤ 2 

128 >= 95% ≤ 50 ≤ 2 

256 >= 95% ≤ 100 ≤ 2 

512 >= 95% ≤ 200 ≤ 2 

1024 >= 95% ≤ 300 ≤ 2 

       Tabela 2 – Parâmetros de desempenho – Serviço de Dados (Internet) 

 

iii. As medidas de desempenho do serviço contratado serão feitas sempre durante os testes de ativação e/ou 

manutenção, sem concorrência com o tráfego do Cliente Final, uma vez que pacotes utilizados nos testes não terão 

prioridade de encaminhamento. 

iv. As medidas serão feitas até a porta do Roteador da Operadora de Telecomunicações a ser disponibilizada pela 

CONTRATADA, a partir da porta de saída do ONT localizado nas dependências dos CONTRATANTES, passando 

pelo Backbone da rede da CONTRATADA, não considerando outros Backbones / Circuitos que possam estar depois 

do roteador da operadora de telecomunicações que fornece o Link de porta IP (Link de Internet) para a 

CONTRATADA. 

v. O serviço será considerado indisponível se os valores de Perda de Pacotes observados na avaliação forem 

superiores aos indicados na Tabela 2, acima. 

vi. O serviço será considerado degradado se os tempos de Latência Média forem superiores aos indicados na Tabela 

2, acima. 

4.7 A CONTRATADA poderá fazer manutenção em seus sistemas com interrupções programadas de serviço, desde 

que informe pelos meios de comunicação disponíveis em até 07 (sete) dias corridos de antecedência ao evento. As 

manutenções emergenciais para recuperação imediata de falhas, serão executadas sem aviso prévio, mas serão 

comunicadas da sua ocorrência também pelos meios de comunicação disponíveis. 

4.8 A CONTRATADA não será responsável por qualquer dano ou falta de acesso no caso de manutenção agendada 

com o CONTRATANTE e que não tenha ninguém no local. Nesta situação o chamado será fechado e dado como encerrado 
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com causa improcedente. Chamados encerrados com causa improcedente estarão sujeitos a cobranças de taxas de visitas 

improdutivas, ficando qualquer outro suporte que o CONTRATANTE necessite, de sua total responsabilidade. 

4.9 A CONTRATADA, em respeito aos seus CLIENTES e também ao Art. 46 da Resolução 614 da ANATEL, em 

caso de interrupção ou degradação da qualidade do serviço que seja de sua responsabilidade, concederá um 

desconto no valor da assinatura proporcional ao número de horas ou fração superior a trinta minutos, a partir 

da abertura do chamado, conforme descrito no item 4.5. deste Contrato. 

 

5. VALORES DE HABILITAÇÃO, MENSALIDADES, REAJUSTES, SERVIÇOS 

5.1 Pela instalação do serviço de internet através de fibra óptica em sua propriedade, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a quantia indicada no TERMO DE CONTRATAÇÃO E ADESÃO, conforme o plano de serviços escolhido 

e acordo antecipado entre as partes. 

5.2 Caso a distância entre a rede e o(s) ponto(s) de instalação excedam 200 (duzentos) metros, o CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA a quantia de R$2,50 (dois reais e cinquenta centavos) por metro suplementar da linha.  

5.3 Pelo direito de acesso à Internet, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o preço ajustado no TERMO DE 

CONTRATAÇÃO E ADESÃO, nas condições nele indicadas. 

5.4 O valor da mensalidade será estipulado no TERMO DE CONTRATAÇÃO E ADESÃO e emitido mensalmente 

documento de cobrança ao CONTRATANTE, devendo ser pagas nas datas de vencimento indicadas.  

5.5 A mensalidade será reajustada a cada 12 (doze) meses com base na variação do IGPM, ou, no caso de sua 

extinção ou da inexistência de sua divulgação, por outro índice que melhor reflita a perda do poder aquisitivo da moeda 

nacional ocorrida no período. Outrossim, serão lícitos à CONTRATADA, os reajustes da mensalidade em decorrência de 

fatos ou circunstâncias imprevisíveis ou alheias a sua vontade, e que importem em variação de seus custos operacionais, 

de modo a tornar este contrato excessivamente oneroso ou que resultem em desequilíbrio contratual. 

5.6 Ocorrendo atraso no pagamento, o débito será acrescido da correção monetária e multa no valor de 2% (dois por 

cento), além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Se houver cobrança, judicial ou extrajudicial, os respectivos 

honorários advocatícios, além de custas e despesas processuais, se houver, serão devidos e pagos pela CONTRATANTE. 

5.7 A CONTRATADA poderá suspender, unilateralmente e de forma automática, a execução dos serviços se a 

CONTRATANTE não realizar os pagamentos devidos nas datas acordadas, independente de notificação, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades previstas neste Instrumento. 

5.8 Não ocorrendo o pagamento do valor acordado, além das penalidades impostas neste Contrato, fica desde 

já autorizada a CONTRATADA a levar os títulos a protesto e inscrição do nome do CONTRATANTE junto aos órgãos 

de proteção ao crédito. 

5.9 O não recebimento da cobrança pelo CLIENTE não isenta o mesmo do devido pagamento. Nesse caso, o 

CLIENTE deverá, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da data de vencimento, contatar a CONTRATADA pela 

sua Central de Atendimento ao Assinante (WhatsApp, telefone ou e-mail), para que seja orientado como proceder 

para o pagamento dos valores acordados, ou retirar a 2ª (segunda) via do boleto bancário. 

5.10 A contestação de débito encaminhada pelo CLIENTE à CONTRATADA, via notificação ou através do Centro de 

Atendimento Telefônico, em relação a qualquer cobrança feita pela CONTRATADA, será objeto de apuração e verificação 

acerca da sua procedência. 

5.11 O CLIENTE terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de vencimento do documento de cobrança, 

para realizar a contestação de débito perante a CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste 

instrumento contratual. 
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5.12 A partir da ciência do pedido de contestação de débito feito pelo CLIENTE, a CONTRATADA terá o prazo máximo 

de 30 (trinta) dias para apresentar a resposta. 

5.13 A CONTRATADA cientificará o CLIENTE do resultado da contestação do débito. 

5.14 Sendo a contestação julgada procedente, a CONTRATADA se compromete a conceder na fatura subsequente um 

crédito equivalente ao valor pago indevidamente. 

5.15 Sendo a contestação julgada improcedente, os valores contestados não serão retificados e a conta original deverá 

ser paga pelo CLIENTE, acrescentando-se os encargos moratórios (multa e juros) e atualização monetária. 

 

6. DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES CONTRATANTES 

6.1 A CONTRATADA disponibiliza meios de acesso à Internet, portanto, não se responsabiliza por qualquer ação ou 

omissão do CONTRATANTE na Internet, tampouco por dados, documentos e softwares, instalados nos equipamentos 

utilizados para acesso à Internet pelo CONTRATANTE ou não, e ainda, não é responsável pela segurança dos dados, 

documentos e softwares do CONTRATANTE, independentemente da sua natureza, limitando-se a sua responsabilidade 

aos serviços ora contratados. 

6.2 A CONTRATADA não será responsável pelo uso indevido ou inapropriado dos softwares e/ou de quaisquer 

produtos e/ou serviços, utilizados por parte do CONTRATANTE, incluindo técnicas de “spam”, “hacking”, “cracking”, 

“phreaking”, “D.O.S.” e mecanismos análogos, bem como por quaisquer perdas e danos sofridos pelo CONTRATANTE ou 

por qualquer terceiro em decorrência deste uso indevido ou inapropriado, concordando o CONTRATANTE em manter a 

CONTRATADA livre e isenta de qualquer ônus, dever ou responsabilidade decorrentes de demandas relacionadas ao 

disposto nesta cláusula. 

6.3 O CONTRATANTE será responsável por manter as configurações dos equipamentos instalados para acesso aos 

serviços aqui contratados, sendo proibido alterar endereços de máquinas do protocolo IP (Internet Protocol) de rede, de 

DNS (Domain Name Server), DHCP (Dynamic Host Control Protocol), e outros, e utilizar técnicas furtivas denominadas 

“spoofing” no jargão da Internet, na tentativa de responsabilizar terceiros ou ocultar a sua identidade ou autoria. Na hipótese 

de ocorrência dos casos aqui mencionados, além da imediata rescisão (sem aviso prévio) e penalidades contratuais 

cabíveis, a CONTRATADA poderá disponibilizar a qualquer tempo às autoridades competentes toda e qualquer informação 

sobre o CONTRATANTE, além de responder o CONTRATANTE civil e penalmente pelos atos praticados. 

6.4 A CONTRATADA não se responsabiliza pelas transações financeiras e comerciais efetuadas on-line ou na 

Internet, as quais serão de inteira responsabilidade de quem disponibilizar os produtos ou serviços e do CONTRATANTE. 

6.5 A CONTRATADA não se responsabiliza por eventuais danos que venham a ocorrer nos equipamentos do 

CONTRATANTE provocados pelo uso ou mau uso de qualquer software, hardware ou conexões, ou mesmo queima de 

fonte de alimentação por variação de tensão (voltagem) de entrada ou conexão dos equipamentos (roteador, 

computadores, Smart-TV´s, etc.) em tensão de entrada diferente da suportada pelos equipamentos, ou manuseio incorreto 

da mesma. Neste último caso, recomendamos o uso de um equipamento No-Break e proteção contra raios (DPS – 

Dispositivo de Proteção de Surtos - descargas atmosféricas), para evitar que variações de tensão (voltagem) na rede 

elétrica, causem danos aos equipamentos, além de aumentar a segurança das instalações. 

6.6 A CONTRATADA não se responsabiliza por danos causados aos programas, softwares, base de dados ou ao 

banco de dados, decorrentes de erros de operação, oscilações ou quedas de energia, defeitos apresentados pelos 

equipamentos da CONTRATANTE ou da rede de computadores, nem pela falta de cópias de segurança (Backup) dos 

programas ou sua da base de dados, bem como em eventual erro apresentado pela utilização de sistemas. 

6.7 A CONTRATADA não se responsabiliza por eventuais interrupções ou instabilidades nos sistemas responsáveis 

por prover o acesso do CONTRATANTE à INTERNET, estando estes sistemas fora da área de gerenciamento da 

CONTRATADA, por não ter a mesma, possibilidade técnica de interferir em sistemas de telecomunicações autônomos 

mantido por terceiros. 
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6.8 A CONTRATADA não garante a ausência de vírus nos conteúdos, bem como de outros elementos nocivos que 

possam produzir alterações em seu(s) sistema(s) de informática (software e hardware), ou nos documentos eletrônicos e 

arquivos armazenados em seu(s) sistema(s) de informática. A CONTRATADA não fornece serviço de 

proteção/segurança/antivírus e afins. 

6.9 A CONTRATADA não oferece nem comercializa informação, conteúdos e serviços disponíveis nas páginas 

externas, nem os controla (como por ex. site proibidos para menores, jogos de azar, sites com conteúdo racista, que 

incentivem o uso de drogas ou incitem a violência, etc.). O usuário e/ou CONTRATANTE deve ter a máxima prudência na 

utilização da informação, e nos seus conteúdos existentes em páginas externas (WEB). 

6.10 A CONTRATADA se exime de toda responsabilidade se o usuário e/ou CONTRATANTE desrespeitar quaisquer 

leis vigentes, bem como infrações dos direitos autorais e/ou de propriedade intelectual. Além de infração contratual, essas 

práticas constituem ilícitos civis e penais, contrariando também a legislação relativa a direitos autorais, de propriedade de 

terceiros, sujeitando-se o infrator às sansões legais decorrentes dos seus atos. 

6.11 Ao CONTRATANTE compete também a manutenção de software de segurança atualizado (controle de 

acesso, firewall e antivírus), uma vez que seu equipamento (computador, smartphone, etc) poderá, eventualmente, 

estar conectado à rede mundial de computadores (Internet) e, desta forma, estar exposto à usuários mal 

intencionados e programas (software) maliciosos que visam obter informações ou acesso não permitido ao 

computador do CONTRATANTE. 

6.12 O CONTRATANTE, na forma da lei civil e penal brasileira, respeitará os direitos autorais dos softwares, hardwares, 

marcas, tecnologias, nomes, programas, serviços, sistemas, e tudo o mais que, por ventura, venha a ter acesso através 

do serviço ora contratado, respondendo diretamente perante os titulares dos direitos ora referidos pelas perdas, danos, 

lucros cessantes, e tudo o mais que porventura lhes venha a causar, em razão do uso indevido ou ilegal daqueles direitos. 

 

7. DO COMODATO DO APARELHO/EQUIPAMENTO 

7.1  Os equipamentos utilizados na instalação da internet ao CONTRATANTE são de propriedade da CONTRATADA 

e cedidos EM REGIME DE COMODATO, locação ou outra modalidade a critério da CONTRATADA, disponibilizados nas 

dependências do CONTRATANTE para fruição dos serviços, os quais, no caso de rescisão contratual, o CONTRATANTE 

deverá RESTITUIR à CONTRATADA, em sua sede ou no local que ela indicar, os equipamentos e bens que lhe haviam 

sido entregues.  

7.2 O CONTRATANTE ficará responsável pelo bem assumindo inteira responsabilidade, na qualidade de fiel 

depositário, pela guarda e integridade do equipamento, na forma dos artigos 579 a 585 e 565 a 576 do Código Civil 

Brasileiro. 

7.3 A cessão do equipamento, independente da modalidade, se dará pelo tempo de vigência contratual e mediante o 

pagamento mensal conforme valores praticados pela CONTRATADA, cobrados na mesma fatura do serviço ora 

contratado. 

7.4 No caso de os equipamentos serem danificados por raios ou variações bruscas de energia (ocorrerá a perda da 

garantia do fabricante), por terceiros, extraviados ou furtados, o CONTRATANTE terá a obrigação de indenizar 

financeiramente a CONTRATADA, em valores vigentes no mercado para o aparelho danificado. 

7.5 O CONTRATANTE deve permitir a vistoria dos equipamentos pela CONTRATADA sempre que esta entender 

necessário, mediante agendamento prévio. 

7.6 Os equipamentos objeto do presente Instrumento não poderão ser objeto de cessão, sublocação ou qualquer outra 

forma de transferência. 

7.7 É responsabilidade do CONTRATANTE manter vigilância sobre o equipamento locado, devendo manter o 

equipamento em perfeito estado de conservação e funcionamento. O CONTRATANTE deverá comunicar por escrito 

eventuais panes e irregularidades funcionais intrínsecas ao(s) equipamento(s). 
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7.8 Os requisitos mínimos de infraestrutura exigidos para instalação dos equipamentos são de inteira responsabilidade 

do CONTRATANTE. 

7.9 É vedado ao CONTRATANTE remover o equipamento do local original da instalação, bem como alterar qualquer 

característica original da instalação, bem como efetuar qualquer espécie de reparo, manutenção ou abertura do aparelho 

para qualquer fim, considerando-se tal ocorrência como falta grave e ensejadora de imediata rescisão deste Contrato. A 

manutenção dos equipamentos deverá ser feita por empregados da CONTRATADA ou por terceiros autorizados pela 

mesma. 

7.10 Em casos de danificação de equipamentos locados em decorrência de manutenção indevida, além de arcar com 

os custos de reposição do equipamento danificado, o CONTRATANTE também arcará com os custos de taxa de serviço 

e outros que se fizerem necessários para reparar a ação indevida do CONTRATANTE. 

7.11 Quando da desconexão dos serviços, a desinstalação dos equipamentos deverá ser exclusivamente realizada por 

técnicos habilitados pela CONTRATADA, que verificarão, no local, o estado de conservação e funcionamento dos 

equipamentos, em conformidade com o disposto neste instrumento. Na hipótese de desinstalação realizada pelo 

CONTRATANTE, os equipamentos serão recebidos e testados pela equipe técnica da CONTRATADA que, se constatar 

avarias e/ou adulterações, elaborará um laudo técnico, que será enviado ao CONTRATANTE e que embasará a cobrança 

do(s) equipamento(s) avariado(s) e/ou adulterado(s). 

7.12 Na hipótese de ausência do CONTRATANTE no local e na data agendada para a retirada e devolução do 

equipamento, impossibilitando tal retirada pela CONTRATADA, ou de recusa na devolução, fica facultado à 

CONTRATADA emitir documento de cobrança dos referidos equipamentos, conforme preço vigente dos mesmos à época 

em que se operar a cobrança. 

 

8. DURAÇÃO DO CONTRATO, INSTALAÇÃO E TROCA DE ENDEREÇO 

8.1 Este contrato tem período de vigência mínima de 12 (doze) meses, sendo renovado automaticamente após esse 

período caso não haja solicitação de rescisão. 

8.2 O prazo de instalação do serviço de internet é de até 15 (quinze) dias após a implantação e operacionalização da 

Rede de Fibras Ópticas nas localidades a serem atendidas, após viabilidade técnica de atendimento, podendo sofrer 

alterações, nas seguintes hipóteses: CLIENTE não disponibilize local, problemas na infraestrutura interna na sua 

propriedade para passagem do cabo drop (cabo óptico de acesso a residência) e/ou falta de computadores adequados 

para a ativação, motivos de força maior, como instabilidades climática; atrasos decorrentes de culpabilidade de terceiros, 

como atraso na entrega de equipamentos necessários, e outras hipóteses que não exista culpabilidade da CONTRATADA. 

8.3 Caso o CONTRATANTE solicite troca de endereço, a CONTRATADA irá consultar a disponibilidade de 

atendimento no novo endereço. Havendo viabilidade de atendimento, o CONTRATANTE deverá pagar uma nova taxa de 

instalação com o valor vigente na época. Caso não haja viabilidade de atendimento no novo endereço o CONTRATANTE 

deverá solicitar o cancelamento dos serviços, e pagar a multa disposta nas Cláusulas abaixo.  

8.4 Na hipótese de cancelamento do serviço durante o prazo de vigência (PERMANÊNCIA MÍNIMA), o(a) 

CONTRATANTE estará obrigado ao pagamento do valor correspondente a 40% (quarenta por cento) das mensalidades 

restantes até término do prazo do presente contrato, a título de multa por rescisão antecipada deste Contrato. 

8.5 Os valores devidos, serão cobrados pela CONTRATADA, em uma única parcela, mediante envio de boleto 

bancário, e o não pagamento deste ensejará o envio do nome do(a) CONTRATANTE aos CADASTROS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO, bem como protesto de títulos, além das medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis. 
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9. DO PAGAMENTO E DAS CONDIÇÕES RESCISÓRIAS 

9.1 Pelo direito de acesso AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, o CONTRATANTE pagará a 

CONTRATADA, o preço ajustado na proposta do TERMO DE CONTRATAÇÃO E ADESÃO, nas condições nele indicadas. 

O CONTRATANTE deverá efetuar os pagamentos das mensalidades através de documento de cobrança emitido pela 

CONTRATADA. 

9.2 A tarifa de Instalação/Ativação da assinatura do serviço indicado no TERMO DE CONTRATAÇÃO E ADESÃO do 

contrato é paga uma única vez ou conforme acordo entre as partes, em instrumento de cobrança, que em caso de rescisão 

do contrato não será devolvido. 

9.3 Para serviços extras a prestação de serviço de Provedor de Internet, deve o CONTRATANTE consultar a tabela 

de serviços vigente no período. 

9.4 A mensalidade será cobrada a partir do mês seguinte ao da instalação, mesmo proporcional, e deverá ser paga na 

data do vencimento estabelecido em contrato. Os pagamentos poderão ser efetuados em qualquer agência bancária, 

sendo que após o vencimento serão cobrados juros e correção monetária. O não pagamento ocasionará a redução da 

velocidade da internet e posteriormente a interrupção total dos serviços. Atraso superior à 10 (dez) dias do pagamento 

das mensalidades por parte do CONTRATANTE implicará na imediata redução da velocidade fornecida pela 

CONTRATADA e atraso superior a 15 (quinze) dias ocasionará na imediata suspensão do serviço, podendo o 

mesmo ser protestado em cartório, e seus dados incluídos nos órgãos de proteção ao crédito. 

9.5 A eventual tolerância da CONTRATADA com relação à dilação do prazo para pagamento não poderá ser 

interpretada como nova contratação. A alegação de não recebimento do documento de cobrança pelo CONTRATANTE, 

não o eximirá da obrigação de proceder ao pagamento na data de vencimento estabelecida, e o atraso implicará na 

aplicação das penalidades previstas neste instrumento, devendo este entrar em contato com a empresa para ser orientado 

como proceder ao pagamento. 

9.6 Atraso no pagamento das mensalidades em período superior a 30 (trinta) dias, fica para a CONTRATADA a 

decisão do cancelamento imediato do fornecimento dos serviços. Se a CONTRATADA decidir pelo cancelamento do 

contrato, esta deverá comunicar o CONTRATANTE por escrito (e-mail ou carta registrada) sobre sua decisão. 

9.7 O CONTRATANTE que não tenha mais interesse na continuidade da assinatura, deverá solicitar à CONTRATADA 

sua decisão imediatamente através dos canais de comunicação disponibilizados.  

9.8 No caso de rescisão contratual fica o CONTRATANTE comprometido a quitar todos os débitos em aberto, e 

recolher em favor da CONTRATADA, o valor equivalente aos pagamentos vincendos até a data final do período de 

fidelização acrescido de multa proporcional as parcelas restantes para o fim do contrato, caso tenha solicitado a rescisão 

do contrato dentro do período de vigência do mesmo.  

9.9 A multa por rescisão contratual antecipada será de 40% (quarenta por cento) sobre o valor total apurado das 

mensalidades futuras, acrescidos de eventuais débitos. 

 

10. DO REGIME TRIBUTÁRIO 

10.1 Nos preços contratados estão inclusos todos os tributos incidentes e demais encargos específicos do Setor de 

Telecomunicações, vigentes na data base. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 É facultado à CONTRATADA proceder as adequações, visando o acompanhamento das evoluções tecnológicas 

relacionadas ao serviço prestado e a garantia de sua qualidade, sendo que nessa hipótese o CONTRATANTE será 
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comunicado das referidas evoluções sempre por meios eletrônicos (e-mail, aplicativos como WhatsApp ou páginas no site 

da CONTRATADA). 

11.2 É permitido ao CONTRATANTE, mediante solicitação à CONTRATADA, desde que haja viabilidade técnica, a 

migração da velocidade pela qual optou no ato da adesão. 

11.3 Na hipótese de migração a cobrança dos valores relativos a nova velocidade será feita “pro-rata-die”, a contar da 

data da migração. 

11.4 O CONTRATANTE reconhece que a CONTRATADA é responsável única e exclusiva pela prestação do Serviço 

de Provedor de Acesso à INTERNET, não tendo nenhuma responsabilidade por danos eventualmente sofridos pelo 

CONTRATANTE associados à utilização do serviço. 

11.5 Todos os prazos e condições deste contrato vencem-se independentemente de aviso ou interpelação judicial ou 

extrajudicial. 

11.6 O CONTRATANTE, neste ato, autoriza expressamente a CONTRATADA a enviar ao CONTRATANTE, e-mails, 

malas diretas, encartes ou qualquer outro instrumento de comunicação ofertando serviços e/ou promoções da 

CONTRATADA. Tais permissões podem ser revogadas pelo CONTRATANTE a qualquer momento através de solicitação 

feita por meio da Central de Relacionamento. 

11.7 O número da Central de Relacionamento da CONTRATADA é (31) 4040-4446 via WhatsApp ou telefone, e o 

site é www.fitelecom.com.br. 

11.8 A legislação que regula os serviços ora contratados pode ser obtida na Internet no sitio (site) oficial da Agência 

Nacional de Telecomunicações (ANATEL) www.anatel.gov.br, através dos correios, escrevendo para o endereço: SAUS 

Quadra 06 Blocos C, E, F e H, CEP 70.070-940 - Brasília – DF, Biblioteca - Anatel Sede - Bl. F – Térreo, ou através da 

Central de Atendimento da ANATEL: 1331; Pabx: (0XX61) 2312-2000; Fax: (0XX61) 2312-2002. 35.02 Os direitos e 

deveres dos assinantes do serviço de comunicação multimídia estão previstos nos artigos 56, 57 e 58 da Resolução 

614/2013 da ANATEL. Os direitos e obrigações da CONTRATADA estão previstos nos artigos 41 a 55 da mesma 

Resolução.  

11.9 Nada neste Instrumento será interpretado como criando ou constituindo qualquer espécie de vínculo societário, 

associativo, de representação ou agenciamento entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, que serão as únicas 

responsáveis em todos os aspectos, por seus negócios, atividades e obrigações de qualquer natureza, inclusive civis, 

comerciais, trabalhistas, tributárias e previdenciárias, não havendo, também, qualquer espécie de vínculo empregatício entre 

as PARTES e seus empregados, bem como empresas com as quais mantêm vínculo societário. 

11.10 Todas as comunicações relativas ao presente contrato serão consideradas como regularmente feitas ou entregues, se 

enviadas por carta protocolada ou e-mail. 

11.11 Não constituirá novação a tolerância da parte prejudicada em aplicar sanções menores que as previstas neste contrato 

ou deixar de aplicá-las. 

11.12 Nos casos fortuitos ou de força maior, conforme definidos na Lei nº. 10.406/2002 – Código Civil, bem como por guerras, 

atos de terrorismo, rebeliões, motins, greves, em geral, enquanto tais motivos perdurarem, ficarão suspensos os prazos e 

elidida a mora das obrigações assumidas pelas partes. Enquadra-se nos casos de força maior a publicação de qualquer Lei, 

Decreto lei, Regulamento ou Normas, emanadas do Poder Público dos países exportadores ou do Brasil, limitando ou 

impedindo a importação de insumos necessários a utilização nos serviços da CONTRATADA, tornando, desta forma, 

inexequível o cumprimento das obrigações contratuais. 

11.13 A abstenção do uso do direito sobre qualquer das cláusulas mencionadas no presente contrato, significará mera 

tolerância e não implicará em exclusão, novação ou alteração das obrigações aqui assumidas. 

11.14 Qualquer das cláusulas ou condições que se mostrem anuladas, nulas ou impossíveis de serem exigidas por qualquer 

razão, não afetarão a validade e exigibilidade das demais obrigações e direitos firmados e pactuados em todas as cláusulas e 

itens do presente contrato. 

http://www.fitelecom.com.br/
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11.15 Qualquer horário apresentado neste contrato ou em qualquer outro documento oficial da CONTRATADA será sempre 

considerado o horário de Brasília – DF. 

 

12. FORO 

12.1 Fica eleito o foro da Comarca do CONTRATANTE como o único competente para dirimir conflitos que eventualmente 

advenham deste instrumento, em expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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