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Dayane Silva

De: CPL - Crea-MS <cpl@creams.org.br>
Enviado em: sexta-feira, 1 de outubro de 2021 14:13
Para: 'Dayane Silva'
Assunto: ENC: ESCLARECIMENTO AO EDITAL nº 008/2021 (UASG 389086) - 

ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 
Anexos: CONTRATOS  - ITEM 12.7.2.2.zip; ANATEL - 12.zip; REPRESENTAÇÃO.zip

 
 

De: Cristiane Busatto [mailto:cristiane.busatto@acessoline.net.br]  
Enviada em: sexta-feira, 1 de outubro de 2021 11:54 
Para: cpl@creams.org.br 
Assunto: ESCLARECIMENTO AO EDITAL nº 008/2021 (UASG 389086) - ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.  

 
Prezados Senhores,  
 
Eu, Cristiane Aparecida Busatto, procuradora da empresa Acessoline Telecomunicações Ltda (representação em 
anexo), sirvo-me do presente para questionar os seguintes itens:  
 

1) Quanto ao item abaixo, a Acessoline possui atestado com a Centurylink (em anexo), bem como contratos 
com outras operadoras (em anexo). Entendemos que este item pode ser comprovado por Contrato, tendo 
em vista que é para comprovar a interligação direta e não atestar experiência, uma vez que a experiência 
será comprovada pelos atestados solicitados no item 12.7.2.1. Está correto nosso entendimento?  
12.7.2.2.              Atestado que comprove que o backbone oferecido possui canais próprios e dedicados, 
interligando-o diretamente a pelo menos 02 (dois) outros sistemas autônomos (AS- Autonomous Systems) 
nacionais cuja soma das bandas de passagem de cada um desses sistemas autônomos seja de no mínimo 
200 (duzentos) Megabits por segundo. 
 
 

2) Quanto ao item abaixo, gostaríamos de esclarecer se os documentos em anexo (outorga e certidão da 
Anatel), são suficientes para comprovar a solicitação. 
12.9. Certidão que comprove à outorga concedida pela ANATEL à empresa para explorar os Serviços SCM e à 
comprovação de regularidade junto à ANATEL. 

 
 
No aguardo de vossas considerações, nossos cumprimentos.  
 
 
Atenciosamente,  
 

 
 
Em atenção a Lei Federal nº 13.709 de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações 
privilegiadas e/ou de caráter confidencial, não podendo ser retransmitida sem autorização do remetente. Se você não é o destinatário ou pessoa autorizada para recebê-la, informamos 
que o seu uso, divulgação, cópia ou arquivamento são proibidos. Portanto, se você recebeu esta mensagem por engano, por favor nos informe respondendo imediatamente a este e-
mail e delete o seu conteúdo. 
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1. APRESENTAÇÃO DA TIM 

       

 

 

A TIM S.A (“TIM”), é, desde 2015, líder em cobertura 4G 

no País e referência como player de ultra banda larga 

móvel e fixa. Ao longo dos últimos anos, modernizou 

seus equipamentos e realizou aquisições – como a 

Intelig, em 2009, e a AES Atimus, em 2011 – reforçando 

seu compromisso com a qualidade e acessibilidade. Com 

uma rede 100% digital, a empresa oferece um portfólio 

completo de soluções de voz, rede de dados e acesso à 

internet para os mercados corporativo, governamental e 

operadoras com abrangência nacional e internacional. 

 

A integração dos portfolios do grupo TIM com soluções fixas 

e móveis representa uma grande oportunidade de negócios, 

ao acrescentar convergência nas soluções. Além de focar na 

inovação, a TIM prioriza a qualidade da sua rede e o atendimento a seus clientes. 

A empresa possui rede de fibra óptica instalada de norte a sul do país, além de centrais telefônicas, estações 

satelitais, conexão às grandes redes internacionais e capacidade nos principais sistemas de cabos submarinos. 

Sediada no Rio de Janeiro, conta ainda com seis escritórios regionais: SP, MG, PR, DF,  PE e RS. 

 

2. OBJETO 

A TIM vem por meio desta Proposta Comercial oferecer à ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, CNPJ 

14.798.740/0001-20, uma solução customizada, conforme definida abaixo e detalhada no Anexo I (“Serviço”).  

Serviço IPFAST 
Ponta A - Rua Lourenço Mourão, 26 – Centro – 

Curitiba - PR Velocidade – 10 Gbps Observação-Ativação 

Serviço IPFAST 
Ponta A – Rua Santos Saraiva 1520, Estreito - Florianópolis – 

SC – CEP: 88070101 
Velocidade – 10 Gbps Observação-Renegociação 
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3.  CONDIÇÕES COMERCIAIS 

3.1.  PRAZO DA CONTRATAÇÃO 

O prazo inicial da contratação do Serviço é de 24 meses, contados a partir da data de ativação de cada 

circuito/Serviço contratado.  

O prazo será automaticamente renovado por períodos iguais e sucessivos, salvo nos casos em que o CLIENTE 

notificar à TIM, sua intenção de cancelar os Serviços contratados, conforme o item 8 abaixo. 

3.2.  PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 

Os valores devidos à TIM, em razão dos Serviços/Circuitos ora descritos e contratados, serão cobrados 

mensalmente e deverão ser pagos na data de vencimento acordada com a TIM. 

O preço do Serviço/Circuito contratado poderá ser reajustado após um período de 12 (doze) meses após sua 

ativação ou de seu último reajuste de preço, pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (“IGP-DI”), da 

Fundação Getúlio Vargas. No caso de extinção do índice mencionado, o reajuste será aplicado de acordo com o 

novo índice que vier a substituí-lo. 

A TIM está autorizada a iniciar o faturamento individual de cada circuito contratado para compor o objeto desta 

Proposta Comercial a partir da data de ativação de cada um desses, não sendo necessário à TIM aguardar a 

ativação da totalidade dos circuitos que compõem o objeto desta Proposta. 

Os preços previstos são líquidos de tributos. Todos os tributos (impostos, taxas e contribuições) que forem 

devidos em decorrência direta ou indireta da presente contratação ou de sua execução constituem ônus de 

responsabilidade das Partes conforme definido na Lei Tributária. 

Cada Parte se obriga a ressarcir a outra por quaisquer prejuízos financeiros comprovadamente decorrentes do 

não cumprimento de obrigações acessórias ou principais de sua responsabilidade, relativas aos tributos e 

contribuições sociais aplicáveis a esta contratação. Assim, caso uma Parte venha a ser responsabilizada, solidária 

ou subsidiariamente, pelo cumprimento de quaisquer obrigações acessórias e/ou pelo pagamento de quaisquer 

tributos, contribuições sociais ou multas de responsabilidade da outra Parte relacionados ao objeto desta 

contratação, essa última se compromete a ressarcir os valores à Parte que estiver sendo responsabilizada em, 

no máximo, 5 (cinco) dias após o respectivo pagamento, desde que a comprovação de tal prejuízo seja 

devidamente fundamentada. 

Adicionalmente, caso qualquer das Partes instaure processo judicial ou administrativo para discussão da 

cobrança acima, a Parte responsável pelo pagamento de acordo com a legislação tributária vigente poderá ser 

cobrada pelos custos do processo, bem como, pelo pagamento do valor cobrado, em caso de decisão 

desfavorável.  

4. ATIVAÇÃO DO SERVIÇO 

Os Serviços serão considerados ativados na data em que a TIM notificar o CLIENTE através do Informe de 

Ativação, apresentando os testes que comprovem a integridade dos mesmos. O Informe de Ativação será 

enviado por e-mail ao contato técnico indicado pelo CLIENTE no Anexo I.  

O Serviço será considerado ativado tecnicamente (entrega dos Serviços funcionando após os testes) e 

comercialmente (faturamento do Serviço) na data em que a TIM notificar ao CLIENTE acerca de sua ativação 

técnica, através do Informe de Ativação, enviado por e-mail ao contato técnico indicado pelo CLIENTE .   
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Após a efetiva ativação do Serviço, a TIM emitirá fatura correspondente aos valores previstos no Anexo I.   

O CLIENTE poderá contestar a ativação do(s) Serviço(s) junto à equipe de Pós-Vendas da TIM, através do e-mail 

servicemanagement.whs@timbrasil.com.br, apresentando as evidências que comprovem a não conformidade 

dos Serviços contratados em um prazo máximo de até 72 (setenta e duas) horas corridas após o envio do e-mail 

com o Informe de Ativação. A sua não manifestação no devido prazo importará na aceitação tácita dos testes 

realizados na data da ativação do Serviço informada pela TIM. 

Caso o CLIENTE conteste a ativação técnica do(s) Serviço(s), novos testes deverão ser efetuados pela TIM, 

ficando desde já acertado que, nesse caso, a data de ativação do Serviço será considerada aquela em que for 

sanada a falha ou irregularidade apontada pelo CLIENTE, hipótese em que deverá ser observado novamente o 

procedimento descrito acima.  

Caso o CLIENTE não atenda aos requisitos técnicos, operacionais, de infraestrutura ou de rede interna sob sua 

responsabilidade ou, no caso do prazo de ativação ter vencido, ou o CLIENTE  se recusar a ativar tecnicamente 

o(s) Serviço(s), a TIM deverá formalizar ao CLIENTE por e-mail e/ou notificação tais ocorrências.  

No caso do item acima, o CLIENTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a regularização de tais pendências.   

Após o término do prazo determinado no item acima, ou em outro prazo a ser acordado pelas Partes, e não 

tendo o CLIENTE resolvido de forma definitiva as pendências existentes, estará a TIM automaticamente 

autorizada a: (i) iniciar o faturamento do(s) Serviço(s) (ativação comercial), independentemente de sua 

utilização pelo CLIENTE; e/ou  (ii) proceder ao cancelamento da prestação do(s) Serviço(s) sem quaisquer ônus.   

No caso acima mencionado, a TIM enviará ao CLIENTE um e-mail e/ou notificação informando o ocorrido.   

Constitui obrigação do CLIENTE instalar e manter às suas expensas, e sob sua responsabilidade, rede interna e 

demais condições técnicas, operacionais e de infraestrutura necessárias para adequação de seu ambiente 

interno para recebimento dos Serviços contratados à TIM. 

Na hipótese da entrega do Serviço/Circuito ter sido designada em caixa de emenda externa fica desde já 

pactuado que o CLIENTE será responsável pela realização das atividades técnicas para a interconexão das redes, 

a serem realizadas mediante agendamento prévio com a equipe de Ativação da TIM.  

Considerando a entrega de Serviço/Circuito que necessitem de contratações de interconexões (Golden Jumper) 

dentro de ambientes de Datacenters/Operadoras fica desde já estabelecido que o CLIENTE será responsável por 

solicitar este serviço diretamente aos Datacenters/Operadoras, salvo se especificado em contrário conforme 

definido no Anexo I. 

 

5.  VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 

Esta Proposta Comercial é válida por 10 (dez) dias a partir de sua emissão.  

Caso o CLIENTE confirme seu aceite após o prazo acima, esta Proposta Comercial será submetida à revalidação, 

podendo ser alterados o prazo de instalação e os preços apresentados neste instrumento. 

As Partes se comprometem a assinar Contrato de ITX de Trânsito de Dados, em substituição a esta Proposta 

Comercial, em até 120 (cento de vinte) dias da assinatura da presente. 
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6. PRAZO DE IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO 

O prazo de instalação do serviço ora contratado está descrito no Anexo I da presente Proposta Comercial 

(Formulário de Solicitação de Serviço).   

 

7. SUBSTITUIÇÃO INTEGRAL OU COMPLEMENTO DO PROJETO COMERCIAL 

Para propostas que contemplem apenas renegociação de preços, sem ativação /desativação /upgrade 

/downgrade de novos Serviços/Circuitos, os valores pactuados serão aplicados no próximo ciclo de faturamento, 

dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da assinatura desta Proposta. Durante este 

período, o faturamento do Serviço será efetuado com base nos valores anteriormente acordados. 

Para Propostas que contemplem renegociação de preços e incluam alterações técnicas 

(ativação/desativação/upgrade/downgrade/mudanção de endereço), os novos  valores renegociados serão 

aplicados após a ativação do primeiro circuito.   

 

 8. CANCELAMENTO 

O CLIENTE, no caso de cancelar imotivadamente o serviço/circuito objeto desta Proposta, ou no caso de dar 

causa ao seu cancelamento, seja qual for o motivo, antes do término do  prazo inicial de contratação previsto no 

Formulário de Solicitação de Serviço  estará obrigado a pagar à TIM, imediatamente após o referido 

cancelamento, multa equivalente a 30% (trinta por cento) do somatório das mensalidades vincendas previstas 

para cada serviço/circuito conforme indicado no Anexo I. 

As penalidades previstas no item acima, serão aplicadas apenas durante o prazo inicial de contratação 

determinado no Formulário de Solicitação do Serviço.  

Caso o CLIENTE notifique a TIM pelo cancelamento de Serviço contratado, antes de sua efetiva ativação, ficará o 

CLIENTE obrigado ao pagamento de penalidade equivalente a 30% (trinta por cento) do valor total relativo a 

cada Serviço/Circuito, descrito no Anexo I. 

O cancelamento do(s) Serviço(s) contratado(s) através desta Proposta Comercial deverá ser solicitado por meio 

da Central de Atendimento ao CLIENTE através do endereço eletrônico corporate@timbrasil.com.br, com no 

mínimo 30 (trinta) dias de antecedência da data de cancelamento pretendida.  

 

9. ATENDIMENTO TIM 

A TIM receberá reclamações 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, todos os dias do ano, 

através do número telefônico gratuito 0800 888 2300 ou através do endereço eletrônico 

corporate@timbrasil.com.br do Business Contact Center.   
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10. CONFIDENCIALIDADE 

O CLIENTE neste ato reconhece e se obriga a observar o conteúdo e o caráter sigiloso das informações a serem 

transmitidas ou disponibilizadas pela TIM em função do presente Projeto Comercial. 

A obrigação de sigilo acima não se aplica na hipótese em que tal divulgação:  

(a)   seja solicitada por autoridade investida de poderes para tal finalidade; ou  

(b)  se tal divulgação for exigida em virtude de lei ou de decisão judicial. 

O CLIENTE zelará para que tais Informações Confidenciais não sejam de qualquer forma divulgadas ou reveladas 

a terceiros. O CLIENTE concorda em manter todas as Informações Confidenciais em local seguro e acesso 

limitado. 

O CLIENTE deverá comunicar à TIM tão logo o saiba, qualquer solicitação daquelas informações por quaisquer 

autoridades públicas competentes ou por meio de qualquer processo judicial, de forma que a TIM seja capaz de 

tomar as medidas legais que julgar cabíveis. 

 

Nenhum direito, licença, direito de exploração de marcas, invenções, direitos autorais, patentes, ou direito de 

propriedade intelectual estão aqui implícitos, incluídos ou concedidos por meio deste Projeto Comercial ou pela 

transmissão de Informações Confidenciais da TIM. 
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11. ASSINATURAS 

O CLIENTE abaixo assinado, por meio desta Proposta Comercial, solicita os Serviços aqui discriminados e, desde 

já, concorda com as condições comerciais e técnicas aqui definidas e fica a TIM autorizada a iniciar toda e 

qualquer atividade com vistas à implementação dos Serviços descritos neste Projeto Comercial. 

A presente Proposta Comercial irá vincular, temporariamente até a assinatura do Contrato de ITX de Trânsito de 

Dados, o CLIENTE ao CONTRATO DA OFERTA PÚBLICA DE INTERCONEXÃO PARA TRÂNSITO DE DADOS ENTRE 

REDES IP, porém não se aplicarão as seguintes cláusulas ao serviço ora contratado: Cláusula 2 - Anexos de 2 ao 

4, Parágrafo 3.1, Parágrafo 3.16, Cláusula 4, Clausula 5, Cláusula 6, Parágrafo 7.1, Parágrafo 7.8, Clausula 10, 

Parágrafo 16.5, Parágrafo 16.6, Parágrafo 16.11, Parágrafo 20.3, Anexo 5 Parágrafos 1.1.12 ,  2.12 e  Parágrafo 

4.4  disponível no endereço eletrônico https://www.tim.com.br/sp/sobre-a-tim/regulatorio, cujos termos e 

condições o CLIENTE declara conhecer e aceitar.  

A presente Proposta Comercial permanecerá válida até a assinatura do CONTRATO ITX DE TRÂNSITO DE DADOS, 

nos termos da Cláusula 5. 

As condições e termos dispostos no CONTRATO ITX DE TRÂNSITO DE DADOS prevalecerão sobre quaisquer 

acordos pretéritos firmados entre as Partes, incluindo os termos dispostos na presente Proposta Comercial.  

 

Local, ___ de _____________ de _________. 

 

_____________________________________ 

TIM S.A. 

_____________________________________ 

  

Testemunhas: 

 

Nome: 

CPF: 

 

Nome: 

CPF: 
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ANEXO I – FORMULÁRIO CONTRATAÇÃO SERVIÇOS PARA IP FAST (Interconexão de Trânsito Dados) 

RAZÃO SOCIAL CNPJ

ENDEREÇO BAIRRO

CIDADE CEP

ENDEREÇO CEP

CIDADE UF

IE

TELEFONE

ENDEREÇO CEP

CIDADE UF

IE

TELEFONE

NOME NOME

ASSINATURA ASSINATURA

TIPO DE SERVIÇO IPFAST

ANEXO I Número do Projeto:

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE  SERVIÇO 91201

DADOS DO SOLICITANTE

ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA 14.798.740/0001-20

R MARCILIO DIAS, 402E SALA 01 QUADRA557 LOTE 19 BELA VISTA

Chapecó 89.804-160

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PONTA A

TIPO DE SOLICITAÇÃO Upgrade QUANTIDADE DE CIRCUITOS 1

VELOCIDADE 10 Gbps QinQ: N/A

SLA 98,00% JUMBO FRAME N/A

LOCAL DE INSTALAÇÃO

Rua Santos Saraiva, 1520 Estreito 88070101

Florianopolis SC

CNPJ xxxxx

CNPJ xxxxx xxxxx

NOME DO CONTATO Gilmar Balbinot (49) 356-4321

TIPO DE ABORDAGEM  

MEIO DE TRANSMISSÃO TIPO DE INTERFACE

PONTA B

xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx

DATA DE VENCIMENTO  Não se aplica

NOME DO CONTATO xxxxx xxxxx

TIPO DE ABORDAGEM  

MEIO DE TRANSMISSÃO TIPO DE INTERFACE

CONDIÇÕES COMERCIAIS

PRAZO DE CONTRATAÇÃO 24 meses PRAZO DE INSTALAÇÃO Em até 120

MRC (sem imposto)  R$                                                              33.300,00 NRC (sem imposto) R$ 0,00

OBSERVAÇÃO

Esse projeto visa realizar a renegociação comercial do circuito FNSDIP273240 distratando o projeto 89529. O projeto 

prevê a ativação de mais um circuito IPFAST 10G em Curitiba. O cliente está contratando a solução de Housing 

através do contrato 90632

As Partes acordam que o presente Formulário de Solicitação de Serviço está vinculado às condições gerais e específicas estabelecidas no Contrato de 

Prestação de Serviço Nº 91201, firmado em  17/12/2019 e seus anexos

ASSINATURAS

REPRESENTANTES DA SOLICITANTE REPRESENTANTES DA SOLICITADA

Não Redundante Redundância Simples Redundância Dupla

SatéliteFibra Rádio

Não Redundante Redundância Simples Redundância Dupla

SatéliteFibra Rádio
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RAZÃO SOCIAL CNPJ

ENDEREÇO BAIRRO

CIDADE CEP

ENDEREÇO CEP

CIDADE UF

IE

TELEFONE

ENDEREÇO CEP

CIDADE UF

IE

TELEFONE

NOME NOME

ASSINATURA ASSINATURA

TIPO DE SERVIÇO IPFAST

ANEXO I Número do Projeto:

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE  SERVIÇO 91201

DADOS DO SOLICITANTE

ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA 14.798.740/0001-20

R MARCILIO DIAS, 402E SALA 01 QUADRA557 LOTE 19 BELA VISTA

Chapecó 89.804-160

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PONTA A

TIPO DE SOLICITAÇÃO Ativação QUANTIDADE DE CIRCUITOS 1

VELOCIDADE 10 Gbps QinQ: N/A

SLA 97,90% JUMBO FRAME N/A

LOCAL DE INSTALAÇÃO

Rua Lourenço Mourão, 26 - Seminário 80310590

Curitiba PR

CNPJ

CNPJ xxxxx xxxxx

NOME DO CONTATO Gilmar Balbinot (49) 356-4321

TIPO DE ABORDAGEM  

MEIO DE TRANSMISSÃO TIPO DE INTERFACE

PONTA B

xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx

DATA DE VENCIMENTO  Não se aplica

NOME DO CONTATO xxxxx xxxxx

TIPO DE ABORDAGEM  

MEIO DE TRANSMISSÃO TIPO DE INTERFACE

CONDIÇÕES COMERCIAIS

PRAZO DE CONTRATAÇÃO 24 meses PRAZO DE INSTALAÇÃO Em até 120

MRC (sem imposto)  R$                                                              33.300,00 NRC (sem imposto) R$ 1.500,00

OBSERVAÇÃO

Esse projeto visa realizar a renegociação comercial do circuito FNSDIP273240 distratando o projeto 89529. O projeto 

prevê a ativação de mais um circuito IPFAST 10G em Curitiba. O cliente está contratando a solução de Housing 

através do contrato 90632

As Partes acordam que o presente Formulário de Solicitação de Serviço está vinculado às condições gerais e específicas estabelecidas no Contrato de 

Prestação de Serviço Nº 91201, firmado em  10/06/2010 e seus anexos

ASSINATURAS

REPRESENTANTES DA SOLICITANTE REPRESENTANTES DA SOLICITADA

Não Redundante Redundância Simples Redundância Dupla

SatéliteFibra Rádio

Não Redundante Redundância Simples Redundância Dupla

SatéliteFibra Rádio
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ANEXO II – DECLARAÇÂO DE DETENÇÃO DE OUTORGA 

ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 14.798.740/0001-20 por meio de seu 

representante legal abaixo assinado, DECLARA ser detentora da(s) outorga(s) para a prestação de Serviço(s) de 

Telecomunicações de Interesse Coletivo abaixo identificado, necessária para a contratação do(s) Serviço(s) 

ofertado(s) por meio da Proposta Comercial 91201. 

 

Marcar o tipo de Serviço: 

 

(_____) Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC 

(_____) Serviço Móvel Celular - SMC 

(_____) Serviço Móvel Pessoal - SMP 

(_____) Serviço Limitado Especializado - SLE 

(_____) Serviço Móvel Especializado - SME 

(_____) Serviço de Comunicação Multimídia – SCM 

(_____) Serviço Móvel Global por Satélite - SMGS 

(_____) Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura via Satélite - DTH 

(_____) Serviço de Rede de Transporte de Telecomunicações - SRTT 

 

Identificar os instrumento (s) de outorga: 

________________________________________________________ 

 

Data : ___ / ___/20__. 

 

___________________________________________ 

Nome(s): 

Cargo(s): 

CPF:  

DocuSign Envelope ID: 5D351A25-824A-4330-AEE3-B7DC30611AAB

18/6/2020 | 15:31:35 BRT
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ANEXO IV – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

1. SOLUÇÕES DE INTERNET 

A TIM possui uma rede IP 100% MPLS (Multiprotocolo 

Label Switch), preparada para a convergência de 

qualquer conteúdo de dados, voz e imagem de seus 

clientes corporativos. Tecnologia uniforme e de última 

geração garantem à TIM flexibilidade para 

acompanhar os avanços tecnológicos de cada 

segmento, permitindo uma expansão planejada e 

segura.  

O Backbone IP TIM suporta alta capacidade de tráfego e tem conexão com as maiores operadoras internacionais 

de telecomunicações, garantindo velocidade e confiabilidade. Por isso, a TIM possui os mais sofisticados 

recursos para ligar sua empresa a qualquer ponto do Brasil e do mundo, com eficiência e agilidade. 

 
1.1 IP FAST 

No IP Fast a conectividade à Internet oferecida por meio de um acesso local digital com interface padrão 

Ethernet, que provê conexão direta e permanente entre o equipamento do CLIENTE e o roteador de acesso da 

rede TIM. Uma porta IP especificamente configurada no roteador da TIM determina a capacidade de 

transmissão disponível ao CLIENTE. 

Nos casos em que o CLIENTE não possui endereços IP próprios, a TIM oferecerá gratuitamente um ou mais 

blocos de endereços IP válidos para que a sua rede seja visível e acessível na Internet. 

Adicionalmente, a TIM provê, gratuitamente, a funcionalidade de DNS (Domain Name System), primário, 

secundário e reverso. 

O IPv6 é a nova geração do Protocolo Internet criada para suportar o crescimento acelerado que a rede vem 

apresentando nos últimos anos, e a TIM já oferece à sua empresa a oportunidade de poder usufruir desta 

evolução e garantir que a sua solução de rede esteja adequada para o futuro da Internet. 

Para os casos que o CLIENTE possui AS (Autonomous System), bloco IPv6 e DNS IPv6 , a TIM provê conectividade 

IPv6 (Trânsito IPv6), através de roteamento BGP. 

Nos casos onde o CLIENTE é detentor de AS e blocos de endereços IP próprios, sejam eles IPv4 e/ou IPv6, é 

mandatório que o CPE e todas as regras de roteamento do tráfego IP do AS próprio sejam de responsabilidade 

do CLIENTE. 
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ANEXO V – Dados Cadastrais 

 

 

Razão Social 

 

CNPJ Inscrição Estadual Inscrição Municipal 

   

Logradouro Número Complemento 

   

Bairro Cidade UF CEP 

    

Contato Comercial E-mail 

  

Telefone (incluir código de área) Ramal Fax (incluir código de área) 

   

Logradouro para envio de fatura Número Complemento 

   

Bairro Cidade UF CEP 

    

Ciclo de Faturamento 

(  ) Ciclo M01 Vencimento dia 15 

(  ) Ciclo M02 Vencimento dia 19 

(  ) Ciclo M04 Vencimento dia 1 

(  ) Ciclo M05 Vencimento dia 5 

(  ) Ciclo M06 Vencimento dia 10 

(  ) Ciclo H04 Vencimento dia 29 
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ANEXO VI -  Condições de atendimento via caixa de emenda externa: 

- CLIENTE se conectará a uma caixa de emenda externa; 

- Necessário que o cliente instale a sua Caixa de Emenda na Caixa Subterrânea CS ITX TIM Cliente, e a conexão 

entre as caixas deverá ser através de cabo COTO; 

- Fibra do CLIENTE de no máximo 10Km (com atenuação de 0,35 db/Km em 1310nm e 0,30 db/km em 1550) 

seguindo a norma ITU-T G.652 ; 

- Fibras fora deste padrão não terão sua utilização autorizadas. Passível de entrega técnica e/ou ativação 

comercial; 

- Cliente deverá apresentar um projeto executivo para aprovação de Assurance (engenharia da TIM); 

- Cliente deverá apresentar a licença obtida do detentor de direito de passagem para aprovação do projeto; 

- A responsabilidade pela manutenção da fibra externa será de inteira responsabilidade do cliente; 

- A responsabilidade da TIM será até a porta do equipamento do backbone, cuja SFP atenderá aos requisitos 

técnicos da fibra determinada no projeto; 

- O circuito será testado até a porta do equipamento TIM do POP; 

- Caso o cliente não tenha a sua parte disponível o circuito será dado como ativo para as devidas tratativas 

comerciais. 

Este estudo realizado considerando que o cliente será o responsável por prover e realizar a manutenção do cabo 

de fibras óptica do shelter em TIM/Intelig até seu site. 
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DADOS DA CONTRATANTE: 

Razão Social ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA 

CNPJ 14.798.740/0001-20 
Endereço RUA  MARCILIO DIAS, 420 E – ALA 01 QUADRA557 LOTE 19 /  BELA VISTA CEP: 89.804-160 

Cidade CHAPECO - SC UF SC 

 

DADOS DAS CONTRATADAS:  

Razão Social TELEMAR NORTE LESTE S.A, em recuperação judicial CNPJ/MF n.° 33.000.118/0001-79 

Endereço Rua do Lavradio, 71, 2º andar, Centro Rio de Janeiro - RJ 

Razão Social OI S.A., em recuperação judicial CNPJ/MF nº 76.535.764/0001-43 

Endereço Rua do Lavradio, 71, 2º andar, Centro Rio de Janeiro - RJ 

Razão Social BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA. CNPJ/MF nº 02.041.460/0001-93 

Endereço Avenida das Nações Unidas, 12.901, 27º andar, T. Oeste São Paulo - SP 

Razão Social OI MÓVEL S.A., em recuperação judicial CNPJ/MF nº 05.423.963/0001-11 

Endereço SIA SUL – ASP, Lote “D” Bloco B Brasília – Distrito Federal 

 

1. DO PREÇO E DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1.1. A presente Solicitação de Serviço tem por objeto estabelecer as condições específicas para oferta de preços especiais, por tempo 

limitado, denominada Oferta IP Connect, a qual visa a prestação do serviço de acesso à Internet, Serviço de Comunicação Multimídia 

- SCM - na modalidade de exploração industrial à CONTRATANTE pelas CONTRATADAS, devidamente qualificada nesta Solicitação 

de Serviço e de acordo com a outorga das CONTRATADAS, correspondente à área em que o serviço será prestado. 

1.2. Pelos serviços relacionados nesta Solicitação de Serviço, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor total descrito na TABELA 

1. A ativação do(s) serviço(s) contratado(s), descrito(s) nessa Solicitação de Serviço, está sujeita às condições técnicas da rede de 

transmissão e dados da Oi. Caso sejam necessárias adequações na rede para o atendimento, os valores apresentados na TABELA 1 

ficam sujeitos a alterações e nova negociação entre as partes.  

1.3. Os valores líquidos mensais descritos na TABELA 2, oferecidos em condições especiais, de acordo com a Oferta IP Connect, serão 

mantidos única e exclusivamente durante a vigência desta Solicitação de Serviço. Em caso de renovação contratual, nova negociação 

de valores deve ocorrer, com base nos preços e ofertas vigentes na época.  

1.3.1. Permanecem os reajustes anuais previstos no Anexo IP Connect. 

1.3.2. De acordo com a RGC nº 632/2014, a rescisão ou denúncia do(s) serviço(s) presente(s) nesta Solicitação de Serviço implicará no 

ressarcimento às CONTRATADAS do montante calculado em função da remuneração mensal dos meios de acesso e investimentos 

destinados a ativação do serviço, conforme a fórmula prevista abaixo: 

V Ressarcimento = VM x (N – M) x 0,3333 

Onde V Ressarcimento = Valor do Ressarcimento; VM = Valor Mensal do serviço reincidido; N = Número de meses do prazo de 

contratação; M = Número inteiro de meses decorridos entre a data de ativação do serviço e a data da desativação antecipada; 

0,3333 = Fator de multiplicação 

 
2. PADRÕES DE QUALIDADE E DESEMPENHO ESPECÍFICOS 
2.1.  Níveis de Serviço 

Disponibilidade Mensal do Acesso: ≥ 99,4% (Para Estados de Amazonas e Roraima ≥ 98,6%) 
Disponibilidade Média Mensal do Núcleo do Backbone IP: ≥ 99,9% 

Latência média mensal do Núcleo do Backbone IP: 65 ms (exceto Amazonas e Roraima, onde é ≤ 100ms) 

Perda de Pacotes Média Mensal do Núcleo do Backbone IP: ASN Telemar S/A < 0,8% e ASN Oi S/A < 2,0% 

 

 

Localidade tipo A: 6 horas 
Localidade tipo B: 8 horas 
Localidade tipo C: 10 horas 
Localidade tipo D: 18 horas 

 
3. PROTOCOLO DE ROTEAMENTO IP (VÁLIDO SÓ PARA PRODUTO IP CONNECT) 

3.1.  Tipo de Protocolo de Roteamento (assinalar com “X”) 

BGP: x SIM   NÃO  TIPO DE ENDEREÇAMENTO:  IPv4   IPv6  x DUAL STACK 

TIPO DE LOCALIDADE REGRA 

A Capitais e Grandes Municípios (P1) 

B Médios Municípios (P2) 

C Municípios com população ≥ 15.000 habitantes (P3) 

D Municípios com população < 15.000 habitantes (P3) 
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TABELA 1 - RESUMO DE PREÇOS DE VALORES E EVENTUAIS 

Valor Total Mensal do(s) Acesso(s) – (Sem Impostos) R$ 60.000,00 

 

TABELA 2 - PONTOS DE INSTALAÇÃO E PREÇOS 

Item 
Endereço(s) de Instalação Produto Vel. 

Valor Mensal 
(Sem Impostos) 

Valor Instalação 
(Sem Impostos) 

1 

Estação Oi (ESRT): RUA 
PROFESSOR BARREIROS 
FILHO, 605, ESTREITO, 
FLORIANOPOLIS, SC 

IP CONNECT : Circuito 
FNS 0794628 

10 GB R$30.000,00 R$0,00 

2 

RUA WENCESLAU BRAS P 
GOMES, 559, S3, BELA VISTA, 

CHAPECO - SC 

          IP CONNECT      

Circuito CCO 0750547 
10 GB R$30.000,00 R$0,00 

Impostos incidentes:  PIS e COFINS para mensalidade . 

Prazo Contratual: 18 Meses. 

 

         Rio de Janeiro, 08 de MARÇO de 2021. 
   
PELAS CONTRATADAS: 

TELEMAR NORTE LESTE S.A, em recuperação judicial  

  

  

_______________________________________________ ________________________________________________ 

Representante Legal Representante Legal 

  

  

OI S.A. , em recuperação judicial  
  

  

_______________________________________________ ________________________________________________ 

Representante Legal Representante Legal 

  

  

BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA.  

  

  

_______________________________________________ ________________________________________________ 

Representante Legal Representante Legal 

  
  

OI MÓVELS.A. , em recuperação judicial  

  

  

_______________________________________________ ________________________________________________ 

Representante Legal Representante Legal 
 
 
PELA CONTRATANTE: 

(ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA)  

  

  

_______________________________________________ ________________________________________________ 

Representante Legal Representante Legal 
 
 
TESTEMUNHAS: 

  
_______________________________________________ ________________________________________________ 

RODRIGO 
BESTETTI:80957870000

Assinado de forma digital por 
RODRIGO BESTETTI:80957870000 
Dados: 2021.03.08 18:16:45 -03'00'
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V20190527   3 

Nome: Nome: 

CPF: CPF: 
 

FERNANDO 
MANGOLD

Assinado de forma digital 
por FERNANDO MANGOLD 
Dados: 2021.03.08 17:35:03 
-03'00'

RODRIGO 
BESTETTI:80
957870000

Assinado de forma 
digital por RODRIGO 
BESTETTI:809578700
00 
Dados: 2021.03.08 
18:19:34 -03'00'
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 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE DADOS 

 

 

 

 
Pelo presente instrumento, as PARTES acima qualificadas, resolvem de comum acordo aditar o CONTRATO              
1-VSQBBPK ativo em 20 de agosto de 2020 para alterar o quanto abaixo: 
 
1) Alterar a velocidade do serviço IP TRÂNSITO, de 15 Gbps para 30Gb. 
2)Alterar o valor de R$ 45.000,00 mensais para o valor de R$ 75.000,00 mensais (APÓS ALTERAÇÃO DE                 
VELOCIDADE) 
3) Renovar o contrato por 24 meses contados da data da assinatura deste aditivo. 
 
DADOS DOS PRODUTOS: 

 
Haverá modificação da data base de reajuste para a data de assinatura deste termo aditivo?  ( X ) SIM     NÃO ( 

) 

Ratificam-se as demais cláusulas do contrato principal, que não tenham sido expressamente modificados pelo              
presente Termo Aditivo, ou que não conflitarem com o mesmo. 
 
O presente aditivo entra em vigor a partir da data de sua assinatura. 
 
E estando as PARTES assim ajustadas, firmam o presente aditivo em 02 (dois) vias de igual teor e forma. 
 
 

 

CONTRATANTE 

Razão social: ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA 

CNPJ: 14798740000120 

Endereço: R MARCILIO DIAS 420E SALA 01 QUADRA 557 LOTE 19 89.804-160 BELA VISTA CHAPECÓ - SC 

CONTRATADA 

Razão social: ALGAR MULTIMIDIA S/A 

CNPJ: 04.622.116/0001-13 

Endereço: RUA JOSÉ ALVES GARCIA, 415, MEZANINO, BAIRRO BRASIL, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG 

CONTRATADA 

Razão social: ALGAR TELECOM S/A 

CNPJ: 71.208.516/0001-74 

Endereço: RUA JOSÉ ALVES GARCIA, 415, MEZANINO, BAIRRO BRASIL, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG 

CONTRATADA 

Razão social: ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A 

CNPJ: 22.166.193/0001-98  

Endereço: RUA JOSÉ ALVES GARCIA, 415, BLOCO A, MEZANINO, BAIRRO BRASIL, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG 

Nº Serviço Serviço  Velocidad
e 

Valor Endereço de instalação 

0000254711 
IP 

TRÂNSITO 
30 GB 75.000,00 

R PROF RUBENS ELKE BRAGA, 107 - PAROLIN - CURIT

PR - CEP: 80220-320 

RODRIGO 
BESTETTI:80957870
000

Assinado de forma digital por 
RODRIGO BESTETTI:80957870000 
Dados: 2021.03.10 17:24:36 -03'00'

FERNANDO 
MANGOLD

Assinado de forma digital por 
FERNANDO MANGOLD 
Dados: 2021.03.13 11:01:21 
-03'00'
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LOCAL E DATA:  
 
 
 
 
 

Assinatura CONTRATANTE:_______________________________________  

                                    Nome: 

                                    Cargo: 

 

 

 

Assinatura ALGAR TELECOM: _________________________               __________________________ 

                                                      Nome:                                                         Nome:  

                                                      Cargo:                                                         Cargo: 

TESTEMUNHAS: 

Nome: ________________________________            Nome: __________________________________  

     CPF:________________________________                CPF:  __________________________________ 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E OUTRAS AVENÇAS 

DADOS CADASTRAIS DO CONTRATANTE 

 

 

DADOS DO SERVIÇO 

 

 

BENEFÍCIOS E PRAZO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA 

Pelo presente instrumento (“Contrato”), de um lado a da ALGAR MULTIMÍDIA S/A, prestadora de serviços de                

telecomunicações, inscrita no CNPJ n.º 04.622.116/0001-13, com sede na Rua José Alves Garcia, n.º 415, Bairro Brasil, na                  

cidade de Uberlândia/MG, e ALGAR TELECOM S/A, prestadora de serviços de telecomunicações, inscrita no CNPJ n.º                

71.208.516/0001-74, com sede na Rua José Alves Garcia, n.º 415, Bairro Brasil, na cidade de Uberlândia/MG, ALGAR                 

SOLUÇÕES EM TIC S/A, inscrita no CNPJ nº 22.166.193/0001-98, com sede na Rua Lapa do Lobo, nº 800, sala 40, Bairro                     

Alto Umuarama, na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais por si ou por suas respectivas filiais, neste ato                   

devidamente representadas, doravante denominadas “ALGAR TELECOM” e, de outro lado o CONTRATANTE acima, em              

conjunto ALGAR TELECOM e CONTRATANTE serão denominados “Partes” ou individualmente como “Parte”. 

 

Razão 

Social/Nome: 
ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA 

CNPJ: 14798740000120 

Endereço (sede): R MARCÍLIO DIAS  
N

º 

420

E 
Bairro BELA VISTA 

Cidade/Estado: CHAPECÓ - SC Comp. SALA 01 QUADRA557 LOTE 19 

Serviço: IP TRÂNSITO Velocidade: 30 Gb  

Valor Mensal: R$ 75.000,00 Valor total: R$ 1.800,000,00 

Benefício(s): 
(i) SLA diferenciado de solução de incidentes; (ii) Investimentos específicos para atendimento à             

solução; (iii) Central de atendimento exclusivo para empresas. 

Prazo de permanência: 24 meses 

RODRIGO 
BESTETTI:80957870000

Assinado de forma digital por 
RODRIGO BESTETTI:80957870000 
Dados: 2021.03.10 17:25:17 -03'00'

RODRIGO 
BESTETTI:80957870000

Assinado de forma digital por 
RODRIGO BESTETTI:80957870000 
Dados: 2021.03.10 17:25:50 -03'00'

FERNANDO 
MANGOLD

Assinado de forma digital 
por FERNANDO MANGOLD 
Dados: 2021.03.13 11:02:35 
-03'00'

FERNAND
O 
MANGOLD

Assinado de forma 
digital por 
FERNANDO 
MANGOLD 
Dados: 2021.03.13 
11:03:09 -03'00'
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Considerando que: 

a. As Partes firmaram o CONTRATO/TERMO DE CONTRATAÇÃO para viabilizar a prestação pela            

ALGAR TELECOM ao CONTRATANTE do(s) Serviço(s) de Comunicação Multimídia (“Serviço”); 

b. A ALGAR TELECOM ofereceu ao CONTRATANTE benefício(s) para viabilizar e/ou implementar o            

Serviço e, em contrapartida o CONTRATANTE livremente concordou em permanecer vinculado a este             

Contrato pelo prazo e condições a seguir declinados. 

c. O CONTRATANTE é uma pessoa jurídica de direito privado que exerce atividade empresarial e,              

utilizará o Serviço descrito neste instrumento para viabilizar a oferta e/ou prestação de seus serviços e                

produtos para os seus clientes finais. 

d. O presente Contrato rege-se pelas disposições da Lei nº 10.406 (Código Civil). 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O presente Contrato tem por objeto o ajuste de condições para concessão de certo(s) benefício(s) que                

será(ão) concedido(s) ao CONTRATANTE pela ALGAR TELECOM e, disciplinar a permanência mínima do             

CONTRATANTE ao presente Contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS BENEFÍCIOS E PRAZO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA 

2.1. Para viabilizar a prestação do Serviço a ALGAR TELECOM concede ao CONTRATANTE o(s) benefício(s)              

descrito neste Contrato e, em contrapartida o CONTRATANTE compromete-se a permanecer vinculado a             

este Contrato pelo prazo de permanência mínima descrito no preâmbulo contratual. Após o prazo de               

permanência mínima, com a manutenção do benefício concedido, as condições contratuais serão renovadas             

automaticamente por períodos iguais e sucessivos, exceto se houver manifestação em sentido contrário de              

qualquer das Partes até a data de seu término.. 

2.2. Caso o CONTRATANTE proceda à denúncia, mediante envio de notificação por escrito à ALGAR TELECOM               

com 30 (trinta) dias de antecedência, solicite downgrade ou der causa à rescisão do Serviço durante o prazo                  

de permanência mínima descrita neste Contrato, ficará sujeito ao pagamento de multa correspondente a um               

percentual de 30% (trinta por cento) do valor das prestações vincendas, calculada com base no valor da                 

prestação vigente no mês da extinção/cancelamento do Contrato.  

2.2.1 O pagamento da multa estipulada neste item se dará de uma única vez, no prazo de até 30                  

(trinta) dias após o recebimento da comunicação da denúncia, downgrade ou rescisão            

contratual.  

2.2.2 A multa referente à solicitação de downgrade corresponderá a um percentual de 30%             

(trinta por cento) calculada sobre a diferença entre as prestações inicialmente contratadas            

e as novas prestações ajustadas. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

3.1. O CONTRATANTE declara ter ciência de que a ALGAR TELECOM realizou determinados investimentos e/ou              

realizou determinados custos para viabilizar a prestação do serviço objeto deste Contrato. Declara ainda que               

as penalidades previstas neste instrumento são estabelecidas em função de tais investimentos e/ou custos,              

não podendo, em caso de rescisão e/ou resilição, serem consideradas, para nenhum efeito, como ônus               

adicional, mas sim integrante da formatação do preço ora praticado.  

3.2. O presente instrumento constitui título executivo extrajudicial, cobrável por meio de processo de execução              

específica, nos termos do Código de Processo Civil. 

3.3. Se qualquer uma das disposições do presente Contrato for ou vier a tornar-se nula ou revelar-se omissa, tal                  

nulidade ou omissão não afetará a validade das demais disposições deste Contrato.  

3.4. As Partes declaram que: (i) leram este Contrato em sua íntegra e que a elas foi dada a oportunidade de                    

esclarecer qualquer dispositivo e informação que não tivessem entendido; (ii) entendem os termos,             

condições e obrigações deste Contrato e concordam em estar legalmente submetidas por meio dele; (iii)               

não se verifica, na presente contratação, qualquer fato ou obrigação que possa vir a ser caracterizada como                 

coação, estado de perigo ou lesão, conforme os arts. 151, 156 e 157 do Código Civil, respectivamente; (iv)                  

estão cientes de todas as circunstâncias e regras que norteiam o presente negócio jurídico; e (v) as                 

prestações a serem assumidas pelas Partes são reconhecidas por ambas como manifestamente            

 

RODRIGO 
BESTETTI:80
957870000

Assinado de forma 
digital por RODRIGO 
BESTETTI:8095787000
0 
Dados: 2021.03.10 
17:26:24 -03'00'

FERNAND
O 
MANGOLD

Assinado de forma 
digital por 
FERNANDO 
MANGOLD 
Dados: 2021.03.13 
11:03:44 -03'00'
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proporcionais e tal proporcionalidade é decorrente de valores vigentes ao tempo em que é celebrado o                

presente negócio jurídico. 

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO 

4.1. As Partes elegem o foro da comarca de São Paulo, Estado de São Paulo para dirimir todas e quaisquer                   

questões decorrentes e/ou relacionadas ao presente Contrato. 

 

LOCAL E DATA: 
 

 

Assinatura CONTRATANTE: ______________________________________  

                                               Nome: 

                                               Cargo: 

 

 

 

Assinatura ALGAR TELECOM S/A: ____________________________                  ____________________________  

                                                     Nome:                                                                Nome: 

                                                    Cargo:                                                                Cargo:  

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

Nome:  Nome: 

CPF:  CPF: 

RODRIGO 
BESTETTI:80957870000

Assinado de forma digital por 
RODRIGO BESTETTI:80957870000 
Dados: 2021.03.10 17:26:52 -03'00'

RODRIGO 
BESTETTI:809578700
00

Assinado de forma digital por 
RODRIGO BESTETTI:80957870000 
Dados: 2021.03.10 17:32:42 -03'00'

FERNANDO 
MANGOLD

Assinado de forma 
digital por FERNANDO 
MANGOLD 
Dados: 2021.03.13 
11:04:24 -03'00'



 
 

 

ATESTADO DE FORNECIMENTO 

  

  

A CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA., 

com sede na Avenida Eid Mansur nº 666, térreo, Parque São 

George, na Cidade de Cotia, Estado de São Paulo, inscrita no 
CNPJ sob n.º 72.843.212/0001-41, declara para os devidos fins 

que, a empresa Acessoline Telecomunicacoes LTDA, inscrita no 
CNPJ 14.798.740/0001-20, com sede na Rua Marcilio Dias, 420E, 

Sala 01, Quadra 557, Lote 19, Bela Vista, Chapecó, SC, CEP 
89.804-160, possui contrato de conexão IP Transit de 85 Gbps. 

Os serviços de Internet da CenturyLink oferecem conectividade 
TCP/IP à Internet mundial, por meio de acessos dedicados, 

simétricos e permanentes a uma rede troncal Tier 1.   

 

Validade do Atestado: 12 meses. 

  

  

  

Nome: Ari Aguiar Neto 

Cargo: Sales Director – Região Sul 

CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA. 

  

Ari Aguiar Neto (12 de July de 2021 11:16 ADT)
Ari Aguiar Neto
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Contrato Número BRA-CUR-CP-0105/2014 Solicitação Nº: 30

Local de Faturam. : ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA

Razão Social : ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA

C.N.P.J.: 14.798.740/0001-20 I.E.: 256606854

Endereço: R MARCILIO DIAS Número: 420 E

Complemento: QUADRA557 LOTE 19

Bairro: BELA VISTA CEP: 89.804-160

Cidade: CHAPECO Estado: SC

Contato Local : Gilmar Balbinot

Telefones: (49) 9135-3274 / 49 3323 2293 Fax: (49) 3561-4321

Ponta A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA

Razão Social : ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA

C.N.P.J.: 14.798.740/0001-20 I.E.: 256606854

Endereço: R MARCILIO DIAS Número: 420 E

Complemento: QUADRA557 LOTE 19

Bairro: BELA VISTA CEP: 89.804-160

Cidade: CHAPECO Estado: SC

Contato Local : Gilmar Balbinot

Telefones: (49) 9135-3274 / 49 3323 2293 Fax: (49) 3561-4321

Ponta B CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA. (doravante denominada LUMEN)

Razão Social : CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA. (doravante denominada LUMEN)

C.N.P.J.: 72.843.212/0023-57 I.E.: 257.149.732

Endereço: AV SANTOS DUMONT Número: 935

Complemento: SALA LUMEN

Bairro: SANTO ANTONIO CEP: 89.218-105

Cidade: JOINVILLE Estado: SC

Contato Local : Cristina Dorneles Delgado

Telefones: (47) 9230-1950 Fax:

Responsável LUMEN Cristina Dorneles Delgado E-mail resp. LUMEN

E-mail para envio de 

Equipamento gilmar@acessoline.net.br

E-mail para 

faturamento

Nome : Gilmar Balbinot Cargo:

Email: gilmar@acessoline.net.br Telefone:

Localidade Descrição do Serviço Prazo Ativação IMPOSTO Valor Mensal Instalação

Ponta A IP Transit - On Demand - Banda Mínima 85 Gbps / Banda Máxima 180 Gbps 120 dias Serv. de Comunicação 212.500,00R$         -R$                    

-R$                      -R$                    

-R$                      -R$                    

-R$                      -R$                    

-R$                      -R$                    

-R$                      -R$                    

-R$                      -R$                    

-R$                      -R$                    

-R$                      -R$                    

-R$                      -R$                    

-R$                      -R$                    

-R$                      -R$                    

-R$                      -R$                    

-R$                      -R$                    

-R$                      -R$                    

-R$                      -R$                    

-R$                      -R$                    

-R$                      -R$                    

-R$                      -R$                    

-R$                      -R$                    

-R$                      -R$                    

-R$                      -R$                    

-R$                      -R$                    

VALOR TOTAL 212.500,00R$         -R$                    

Tipo de Serviço ICMS ISS PIS COFINS

Serviço de Telecomunicações 25,00% 0,00% 0,65% 3,00%

Serviço de Locação de Equipamentos 0,00% 0,00% 1,65% 7,60%

Serviço de Valor Agregado : Instalação, manutenção e gerenciamento. 0,00% 5,00% 1,65% 7,60%

Localidades Atendidas

Aos serviços descritos 

aplicam-se os seguintes 

Impostos, conforme 

indicado na tabela ao 

lado :

Valores Sem Impostos

gilmar@acessoline.net.br

Usuário Administrador Portal MyLUMEN

(49) 9135-3274 / 49 3323 2293

Diretor

cristina.delgado@LUMEN.com

LOCAL DE EMISSÃO DE FATURAS

Descrição de Serviços

IMPOSTOS

LUMEN Joinville

(LUMEN_Jur.BR - VF: 07/19)

ANEXO C - SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS

Página 1 de 2
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Contrato Número BRA-CUR-CP-0105/2014 Solicitação Nº: 30

DATA : ______/_______/______ DATA : ______/_______/______

PELO CLIENTE : PELA LUMEN:

______________________________________________________ ______________________________________________________

NOME : NOME : 

CPF : CPF : 

______________________________________________________ ______________________________________________________

NOME : NOME : 

CPF : CPF : 

TESTEMUNHAS : TESTEMUNHAS :

______________________________________________________ ______________________________________________________

NOME : NOME : 

CPF : CPF : 

Toda e qualquer modificação solicitada pelo CLIENTE à LUMEN relativa aos serviços constantes neste instrumento deverá ser formalizada por meio de uma nova

Solicitação de Serviços assinada entre as Partes, dos quais, as modificações acordadas serão refletidas no mês subsequente da assinatura do respectivo documento.

OBSERVAÇÕES

(i) Esta solicitação de serviços cancela e substitui a solicitação de serviço n° 26 (Upgrade);

(ii) A Ponta A será entregue em 7 portas da seguinte forma:

A) 01 porta de 50 Gbps entregue no POP Lumen de São José (Rua Lídio Antônio de Matos, ao lado do nº 295, Kobrasol, São José, SC);

B) 01 porta de 10 Gbps entregue no POP Lumen de MAFRA (Rua Fer Idinor M. Siqueira, S/N, em frente ao nº 206, Pátio Ferrovia, Centro Baixada, CEP: 89.300-000, Mafra -

SC);

C) 01 porta de 10 Gbps entregue no POP Lumen de POA (Avenida Carlos Gomes, 141, Sala 505, Mont Serrat, CEp: 90.480-003 - Porto Alegre - RS), em fibra, interface LX

(10km);

D) 01 porta de 10 Gbps entregue no POP Lumen de LAGES no endereço Rua Major Bibiano Rodrigues de Lima, Lages – SC;

E) 01 porta de 60 Gbps entregue no POP Lumen de Curitiba na Rua do Semeador, 350, CIC, Curitiba, PR CEP: 81270-050;

F) 01 porta de 10Gbps entregue no POP Lumen de Cotia à Av. Eid Mansur, 666 - Parque Sao George, Cotia, SP, CEP: 06708-070;

G) 01 porta de 30Gbps entregue no POP Lumen Rio de Janeiro  Av. Avenida Pedro Ii, 329, Sao Cristovao, Rio de Janeiro-RJ;

(iii) Trata-se de Serviço IP Transit ON DEMAND auferido pelo método 95 percentil, com banda mínima contratada de 85 Gbps e a banda máxima de 180

Gbps, com o valor a ser pago por cada Mbps excedente de R$ 3,00 sem impostos,. Para a apuração do tráfego, será considerada a soma do tráfego das 7 portas

disponibilizadas, e cobraremos a banda que exceder. (IV) O

cliente está de acordo em realizar a ativação provisória do serviço na infraestrutura atual e que o novo valor passará a valer a partir do dia 01/02/21. (V) Este cliente

possui Confaz ATO COTEPE/ICMS 14/19, DE 20 DE MARÇO DE 2019.

DISPONIBILIDADE ANUAL MÍNIMA

Os serviços descritos terão disponibilidade anual mínima de :

99,7% para serviços terrestre; e

99,6% para serviços satelitais.

PORTAL MyLUMEN

As partes estabelecem neste ato que a LUMEN poderá conceder ao Cliente acesso ao portal MyLUMEN (“Portal”). Caso seja concedido tal acesso, o Cliente concorda

que o Usuário Administrador designado na presente Solicitação de Serviços poderá: (i) acessar todas informações da conta e dos serviços prestados ao Cliente pela

LUMEN, assim como, abrir e encerrar tickets, consultar faturas e gerir faturas contestadas; e, (ii) autorizar o acesso a outros usuários por meio do Portal e delimitar as

configurações de acesso dos mesmos. O Cliente será o único responsável por qualquer acesso ou uso não autorizado do Portal, responsabilizando-se pelo acesso dos

Usuários. Caso não seja determinado nenhum Usuário Administrador neste documento, permanecerá em vigor aquele designado em qualquer Solicitação de Serviços

anterior. 

ANEXO C - SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições Comerciais

Os serviços descritos nesta solicitação terão prazo contratual de 16 (dezesseis) meses, contados a partir da data de sua ativação. Este prazo será renovável

automaticamente em iguais e sucessivos períodos caso não haja comunicação contrária entre as partes em até 30 dias antes do término do prazo estabelecido.

O Prazo de Ativação passará a contar a partir da data de assinatura deste documento por parte da LUMEN.

Os serviços descritos poderão ser rescindidos antecipadamente pelo CLIENTE, mediante notificação prévia de 60 (sessenta) dias à LUMEN e o pagamento de multa no 

valor de 30 % do valor total das parcelas mensais remanescentes devidamente atualizadas.

PRAZOS CONTRATUAIS

MULTA CONTRATUAL

DAS MODIFICAÇÕES

Página 2 de 2

Thamiris Caroline Carvalho (26 de January de 2021 09:27 GMT-3)
Thamiris Caroline Carvalho

Antonio Rana (26 de January de 2021 09:39 GMT-3)
Antonio Rana

Rodrigo Bestetti (26 de January de 2021 09:49 GMT-3)
Rodrigo Bestetti

26-jan-2021
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
- Serviço de Comunicação Multimídia (“SCM”) - 

 
Pelo presente instrumento, de um lado, a ALGAR MULTIMIDIA S/A, prestadora de 
serviços de telecomunicações, inscrita no CNPJ no 04.622.116/0001-13, com sede na 
Rua Jose Alves Garcia, nº 415, Bairro Brasil, na cidade de Uberlândia, Estado de 
Minas Gerais, ALGAR TELECOM S/A, prestadora de serviços de telecomunicações, 
inscrita no CNPJ no 71.208.516/0001-74, com sede na Rua Jose Alves Garcia, nº 415, 
Bairro Brasil, na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais e ALGAR SOLUÇÕES 
EM TIC S/A, inscrita no CNPJ sob o nº. 22.166.193/0001-98, Rua José Alves Garcia, 
415, Bloco A, Bairro Brasil, Uberlândia/MG, por si ou por suas filiais, e neste ato, por 
seus representantes, doravante denominadas simplesmente ALGAR TELECOM, e, de 
outro lado, o CONTRATANTE, conforme identificado neste contrato, celebram entre si 
e de comum acordo, o presente Instrumento, nos seguintes termos e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DAS DEFINIÇÕES 
1.1. DO OBJETO 
O serviço contratado compreende a disponibilização, pela ALGAR TELECOM, dos 
meios necessários para a prestação dos serviços de comunicação de dados, para o 
acesso ou a integração à rede Internet, e de serviços adicionais, ambos doravante 
denominados como (“Serviço(s)”). 
 
1.2. DAS DEFINIÇÕES: 
1.2.1. Para perfeito entendimento e interpretação deste contrato, são adotadas as 
seguintes definições: 
a) CONTRATANTE: Pessoa física ou jurídica que, por si ou seus representantes 
legais, tenha contratado o SERVIÇO prestado pela ALGAR TELECOM, tornando-se, 
assim, titular de direitos e sendo responsável pelo cumprimento de todas as 
obrigações assumidas. 
b) PROPOSTA COMERCIAL: é o documento proposto pela ALGAR TELECOM ao 
CONTRATANTE, indicando preços, prazos, serviço e outros detalhes pertinentes. 
Salvo se disposto contrário na PROPOSTA COMERCIAL, esta terá prazo de validade 
de 7 (sete) dias corridos contados da data de sua emissão. 
c) TERMO DE CONTRATAÇÃO: é o compromisso pelo qual o CONTRATANTE 
contrata a um ou outro documento proposto pela ALGAR TELECOM indicando sua 
plena ciência, concordância e compromisso de obedecer aos termos e condições, 
incluindo preços e prazos estabelecidos no presente CONTRATO, na Proposta 
Comercial e/ou Termo de Contratação. A CONTRATAÇÃO poderá ocorrer por 
qualquer forma admitida em Lei, ainda que eletrônica ou virtual.  
d) SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONTRATANTE: Serviço disponibilizado pela 
ALGAR TELECOM para atendimento do CONTRATANTE, por meio de atendimento 
pessoal nas lojas e credenciadas, por meio do site www.algartelecom.com.br ou por 
meio dos telefones 103 12 para a área de concessão da ALGAR TELECOM e 0800 
941 2822 para a área de autorização. 
e) SERVIÇO: é o conjunto de atividades que, de forma direta ou indireta, possibilita a 
oferta de serviço de comunicação multimídia ou de serviços adicionais. 
f) SOLUÇAO: é o conjunto de SERVIÇOS descritos nos Anexos a este Contrato. 
g) CONDIÇAO ESPECIFICA DO SERVIÇO: é o documento vinculado a este Contrato 
que descreve detalhadamente o SERVIÇO contratado pelo CONTRATANTE. 
h) SERVIÇO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA: é um serviço fixo de 
telecomunicações de interesse coletivo, prestado em âmbito nacional e internacional, 
no regime privado, que possibilita a oferta de capacidade de transmissão, emissão e 
recepção de informações multimídia (dados, voz e imagem), utilizando quaisquer 
meios, a usuários dentro de uma área de prestação de serviço. 
i) SERVIÇO ADICIONAL: é um serviço acessório que possibilita a disponibilização de 
uma comodidade ou utilidade ao cliente, indiretamente relacionada com a prestação 
do serviço de telecomunicações, mas que com esta não se confunde.     
 

DocuSign Envelope ID: 1A9D88D2-01FB-42C5-849B-E37F5012297F



  
 

2 
 

1.3. Em caso de divergência entre os documentos mencionados no item 1.1, 
prevalecerá o disposto na Proposta Comercial e/ou Termo de Contratação. 
1.3.1. Em caso de divergência entre os documentos que compõem uma SOLUÇÃO, 
prevalecerá o específico sobre o genérico.  
1.4. Para todos os fins de direito, este documento é parte integrante da Proposta 
Comercial e Termo de Adesão, produzidos pela ALGAR TELECOM em favor do 
CONTRATANTE, estando, ainda, disponível para livre consulta no site 
www.algartelecom.com.br e registrado no Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Uberlândia, 
Estado de Minas Gerais. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA –DAS CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DO(s) 
SERVIÇO(S) 
2.1. Como condição para a prestação do SERVIÇO, o CONTRATANTE deverá atender 
aos requisitos técnicos eventualmente explicitados neste Contrato e Anexos. 
2.1.1. Salvo disposição em contrário, será de exclusiva responsabilidade do 
CONTRATANTE o provimento dos requisitos técnicos, arcando com os riscos e custos 
a ele inerentes. 
2.1.2. Quando o CONTRATANTE utilizar equipamento próprio ou contratado de 
terceiros que não diretamente o da ALGAR TELECOM, será ele o único responsável 
pelos custos e necessárias manutenções preventivas/corretivas, bem como as 
consequências que estes equipamentos causarem direta ou indiretamente aos 
SERVIÇOS. 
2.1.3. Além do disposto no item 2.1, considera-se como condição para a prestação do 
SERVIÇO a realização de testes da conexão da rede de telecomunicações. 
2.2. O SERVIÇO será prestado pela ALGAR TELECOM ou por terceiros, conforme 
contratado pelo CONTRATANTE, ficando desde já estabelecido que a prestação do 
SERVIÇO terá início após a assinatura deste Contrato, quando ocorrera a instalação 
no local de prestação indicado neste contrato. 
2.2.1. O prazo de instalação será aquele indicado em campo específico neste contrato. 
2.3. Para os SERVIÇOS que se utilizarem, direta ou indiretamente, dos benefícios da 
Internet, fica desde já registrado que independentemente da ação ou vontade da 
ALGAR TELECOM, fatores externos podem influenciar diretamente na 
qualidade/velocidade dos SERVIÇOS. 
2.3.1. Por características intrínsecas a Internet, não há garantias quando a origem de 
dados for originada em rede de terceiros. 
2.4. O CONTRATANTE tem ciência que o SERVIÇO poderá ficar, eventualmente, 
indisponível, seja para manutenção programada (preventiva) ou não programada 
(emergencial) ou por outros fatores fora do controle da ALGAR TELECOM. 
Interrupções do SERVIÇO, causadas, comprovadamente, pelo CONTRATANTE ou 
por eventos de forca maior ou caso fortuito, não constituirão falha no cumprimento das 
obrigações da ALGAR TELECOM previstas neste contrato. 
2.5. Caso o CONTRATANTE se recuse a receber o SERVIÇO e/ou SOLUÇAO, sem 
justo motivo, após a assinatura deste contrato, o CONTRATANTE deverá reembolsar 
todos os custos e/ou investimentos que eventualmente a ALGAR TELECOM tenha 
realizado, ou pagar uma multa compensatória de 10% (DEZ POR CENTO) calculada 
sobre o valor total do contrato, o que for maior e a critério da ALGAR TELECOM. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO, RESPECTIVAS SANÇÕES E 
CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS 
3.1 A ALGAR TELECOM notificará o CONTRATANTE acerca da ativação do(s) 
Serviço(s) por meio eletrônico (e-mail) ou presencial com a assinatura do 
CONTRATANTE na ordem de serviço. A notificação realizada por e-mail será 
encaminhada para a pessoa indicada na neste contrato. Transcorridos 5 (cinco) dias 
do recebimento da referida notificação, sem manifestação do CONTRATANTE, a 
instalação do(s) serviço(s) será considerada aceita pelo CONTRATANTE e ensejará, 
a partir da data do envio da notificação, o início da prestação do serviço e cobrança 
do(s) serviço(s) prestado. 
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3.1.1 Caso o CONTRATANTE se manifeste no prazo mencionado acima, a ALGAR 
TELECOM deverá avaliar o pleito formulado, e se for o caso, sanar a anomalia do 
serviço no prazo de 5 (cinco) dias a contar do recebimento da notificação do 
CONTRATANTE, ensejando, após tal procedimento, o envio de um novo e-mail ao 
CONTRATANTE, na forma do item 3.1. 
3.1.2 Caso a ALGAR TELECOM constate que o serviço não apresente qualquer 
defeito, ou, ainda, que tais defeitos sejam comprovadamente originados de qualquer 
ação culposa ou dolosa do CONTRATANTE, seus prepostos e/ou seus contratantes 
finais ou que o atraso na ativação resulte de pendências não sanadas na infraestrutura 
do CONTRATANTE ou de seu prestador de serviço, a data de entrega e ativação 
mencionada no item 3.1. será mantida e utilizada para fins deste Contrato, 
especialmente no que se refere a cobrança e contagem do prazo dos referidos 
serviços. 
3.2. Pela prestação dos serviços objeto do presente instrumento, o CONTRATANTE 
pagará mensalmente a ALGAR TELECOM, os valores constantes na Nota Fiscal 
Fatura de Prestação de Serviços apresentada pela ALGAR TELECOM ao 
CONTRATANTE. 
3.3. O não pagamento da NFPS na data de seu vencimento sujeitará o 
CONTRATANTE ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, 
acrescido de atualização pelo IGP-M calculado pela Fundação Getúlio Vargas, bem 
como, 1% (um por cento) de juros de mora, calculado pro rata die e, ainda:(i) 
possibilidade de suspensão parcial da prestação do serviço, transcorridos 22 (vinte e 
dois) dias de vencimento da nota fiscal de prestação de serviço; e (ii) possibilidade de 
suspensão total da prestação do serviço, transcorridos 30 (trinta) dias do bloqueio 
parcial, (iii) possibilidade de rescisão contratual, após 30 (trinta) dias do bloqueio total 
da prestação de serviços.  
3.3.1. No caso inadimplência injustificada total ou parcial do CONTRATANTE, a 
ALGAR TELECOM poderá retirar todos os equipamentos e/ou materiais 
eventualmente cedidos ao CONTRATANTE, mediante previa notificação. 
3.3.2. No caso de inadimplência injustificada total ou parcial do CONTRATANTE, a 
ALGAR TELECOM poderá no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da 
notificação da existência do débito vencido, reduzir a velocidade dos serviços 
contratados sem o abatimento proporcional da mensalidade até a regularização do 
débito e sem o prejuízo da cobrança dos valores contratados, juros e multa. 
3.4. As tarifas do(s) SERVIÇO(S) poderão ser reajustadas a cada 12 (doze) meses, 
de acordo com a variação positiva do IGP-M calculado pela Fundação Getúlio Vargas 
- FGV ou por qualquer outro índice que venha a substituí-lo. Em caso de majoração 
das alíquotas tributárias os valores poderão ser repassados ao CONTRATANTE.  
3.5. Em caso de utilização dos serviços ora contratados antes da data de ativação 
total, a ALGAR TELECOM estará autorizada a faturar os SERVIÇOS eventualmente 
utilizados pelo CONTRATANTE, na forma da regulamentação. 
3.6. O não recebimento da fatura ou documento de cobrança mensal até 10 dias da 
data de seu vencimento implicara na prorrogação da fatura por tantos dias quantos 
forem os dias de atraso no recebimento do documento de cobrança, sem que incida 
qualquer ônus ao CONTRATANTE. 
3.7. O CONTRATANTE poderá apresentar contestação do seu débito por meio dos 
telefones 103 12 para a área de concessão da ALGAR TELECOM e 0800 941 2822 
para a área de autorização. 
3.8 A contestação deverá ser analisada pela ALGAR TELECOM em até 5 (cinco dias) 
úteis com o envio do parecer ao CONTRATANTE de procedência ou improcedência. 
Caso haja a necessidade de crédito, este poderá ser feito em conta corrente a ser 
indicada pelo CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
4.1. Sem prejuízo das obrigações assumidas nas demais cláusulas deste instrumento 
e na legislação aplicável, e responsabilidade do CONTRATANTE: 
4.1.1. Utilizar adequadamente o serviço, os equipamentos e as redes de 
telecomunicações; 
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4.1.2. Preservar os bens da ALGAR TELECOM e aqueles voltados a utilização do 
público em geral;  
4.1.3. Efetuar o pagamento referente a prestação do serviço, observadas as 
disposições da legislação aplicável e as obrigações descritas neste Contrato; 
4.1.4. Providenciar local adequado e infraestrutura necessários a correta instalação e 
funcionamento de equipamentos da ALGAR TELECOM, quando for o caso; 
4.1.5. Somente conectar à rede da ALGAR TELECOM, terminais que possuam 
certificação expedida ou aceita pela Anatel. 
4.1.6. Mediante prévio aviso, permitir e facilitar o acesso de técnicos da ALGAR 
TELECOM e prepostos, devidamente credenciados, para eventuais intervenções nos 
equipamentos instalados em seu ambiente, e que façam parte do objeto deste 
Contrato, inclusive para manutenção dos equipamentos, devendo ser assegurado o 
livre desempenho de tais atividades. 
4.1.7. Submeter a previa aprovação da ALGAR TELECOM, quaisquer materiais 
publicitários que envolvam ou mencionem o serviço. 
4.1.8. Providenciar equipamento de interconexão de rede dentro dos padrões 
específicos para o funcionamento do serviço e que obedeça aos requisitos mínimos 
homologados pela ALGAR TELECOM e ANATEL. 
4.1.9. Permitir que a ALGAR TELECOM remova todos os equipamentos, objetos deste 
e instalados no ambiente do CONTRATANTE, qualquer que seja a forma de cessação 
ou suspensão do serviço contratado. 
4.1.10. Assumir os riscos e responsabilidades inerentes como usuário do serviço, 
providenciando, se assim entender necessário, sistemas de redundância de 
telecomunicações, crash recovery, back-up de dados permanentes, no-breaks, entre 
outros. 
4.1.11. Utilizar os equipamentos colocados à sua disposição exclusivamente para a 
configuração autorizada, não sendo permitido alterá-los ou ceder a terceiros os 
equipamentos ou os serviços obtidos por seu intermédio. 
4.2. Sem prejuízo das obrigações assumidas nas demais cláusulas deste instrumento 
e na legislação aplicável, o CONTRATANTE tem direito: 
4.2.1. De acesso ao serviço, mediante contratação junto a uma prestadora; 
4.2.2. A liberdade de escolha da prestadora; 
4.2.3. Ao tratamento não discriminatório quanto as condições de acesso e fruição do 
serviço; 
4.2.4. A informação adequada sobre condições de prestação do serviço, em suas 
várias aplicações, facilidades adicionais contratadas e respectivos preços; 
4.2.5. A inviolabilidade e ao segredo de sua comunicação, respeitadas as hipóteses e 
condições constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações; 
4.2.6. Ao conhecimento prévio de toda e qualquer alteração nas condições de 
prestação do serviço que lhe atinja direta ou indiretamente; 
4.2.7. Ao cancelamento ou interrupção do serviço prestado, a qualquer tempo e sem 
ônus adicional; 
4.2.8. À suspensão do serviço prestado ou à rescisão do contrato de prestação do 
serviço, a qualquer tempo e sem ônus, ressalvadas as contratações com prazo de 
permanência 
4.2.9. A não suspensão do serviço sem sua solicitação, ressalvada a hipótese de 
débito diretamente decorrente de sua utilização ou por descumprimento de deveres 
constantes neste Contrato e da legislação aplicável, notadamente descumprimento do 
artigo 4o da Lei no 9.472, de 1997; 
4.2.10. Ao prévio conhecimento das condições de suspensão do serviço; 
4.2.11. Ao respeito de sua privacidade nos documentos de cobrança e na utilização 
de seus dados pessoais pela ALGAR TELECOM; 
4.2.12. De resposta eficiente e pronta as suas reclamações, pela ALGAR TELECOM; 
4.2.13. Ao encaminhamento de reclamações ou representações contra a ALGAR 
TELECOM, junto a Anatel ou aos organismos de defesa do consumidor (quando 
aplicável); 
4.2.14. A reparação pelos danos causados pela violação dos seus direitos; 
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4.2.15. A substituição do seu código de acesso, se for o caso, nos termos da 
regulamentação; 
4.2.16. A não ser obrigado ou induzido a adquirir bens ou equipamentos que não sejam 
de seu interesse, bem como a não ser compelido a se submeter a qualquer condição, 
salvo diante de questão de ordem técnica, para recebimento do serviço, nos termos 
da regulamentação; 
4.2.17. A ter restabelecida a integridade dos direitos relativos a prestação dos serviços, 
a partir da purgação da mora, com a imediata exclusão de informação de inadimplência 
sobre ele anotada, de acordo com o estabelecido neste Contrato; 
4.2.18. A ter bloqueado, temporária ou permanentemente, parcial ou totalmente, o 
acesso a comodidades ou utilidades solicitadas; 
4.2.19. A continuidade do serviço pelo prazo contratual, e; 
4.2.20. Ao recebimento de documento de cobrança com discriminação dos valores 
cobrados. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA ALGAR TELECOM 
5.1. Sem prejuízo das obrigações assumidas neste instrumento, constituem direitos da 
ALGAR TELECOM, além dos previstos na Lei no 9.472/97, na regulamentação 
pertinente e os discriminados no termo de autorização para prestação do SCM: 
5.1.1. Empregar equipamentos e infraestrutura que não lhe pertençam; 
5.1.2. Contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias 
ou complementares ao serviço, sendo que em qualquer caso a ALGAR TELECOM 
continuará responsável perante a Anatel e o CONTRATANTE pela prestação e 
execução do serviço, e; 
5.1.3. A ALGAR TELECOM poderá, a seu critério, conceder descontos, realizar 
promoções, reduções sazonais e reduções em períodos de baixa demanda, entre 
outras, desde que o faça de forma não discriminatória e segundo critérios objetivos. 
5.2. Sem prejuízo das obrigações assumidas nas demais clausulas deste instrumento 
e na legislação aplicável e responsabilidade da ALGAR TELECOM: 
5.2.1. Observar todos os critérios técnicos e operacionais previstos nos documentos 
que integram este Contrato, conforme aplicável. 
5.2.2. Prover a infraestrutura técnica necessária para gerenciar local ou remotamente 
os serviços adquiridos pelo CONTRATANTE. 
5.2.3. Realizar seus melhores esforços para garantir, individualmente, os SLA’s 
eventualmente aplicáveis (Garantia de Desempenho dos Serviços Contratados). 
5.2.3.1. Na eventualidade de descumprimento do SLA, serão apurados os eventos de 
não cumprimento e, constatada a responsabilidade da ALGAR TELECOM, esta deverá 
realizar os créditos pertinentes ao CONTRATANTE nos futuros documentos de 
cobrança frente aos serviços contratados. A ALGAR TELECOM não realiza depósitos 
de numerários ou ressarcimento em espécie. 
5.2.3.2. A ALGAR TELECOM utilizara todos os meios comercialmente viáveis para 
atingir a velocidade ALGAR TELECOM, nos padrões de mercado, quando se tratar de 
serviços de internet. 
5.2.3.3. Em caso de interrupção ou degradação da qualidade do serviço, a prestadora 
deve descontar da assinatura o valor proporcional ao número de horas ou fração 
superior a trinta minutos. 
5.2.3.4. A necessidade de interrupção ou degradação do serviço por motivo de 
manutenção, ampliação da rede ou similares deverá ser amplamente comunicada aos 
assinantes que serão afetados, com antecedência mínima de uma semana, devendo 
os mesmos terem um desconto na assinatura a razão de 1/30 (um trinta avos) por dia 
ou fração superior a quatro horas. 
5.2.3.5. A ALGAR TELECOM não será obrigada a efetuar o desconto se a interrupção 
ou degradação do serviço ocorrer por motivos de caso fortuito ou de forca maior, 
cabendo-lhe o ônus da prova. 
5.2.4. É vedado a ALGAR TELECOM condicionar a oferta do serviço a aquisição de 
qualquer outro serviço ou facilidade, oferecido por seu intermédio ou de suas 
coligadas, controladas ou controladoras, ou condicionar vantagens ao 
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CONTRATANTE e eventual assinante a compra de outras aplicações ou de serviços 
adicionais ao ora contratado, ainda que prestados por terceiros. 
5.2.5. Não recusar o atendimento a pessoas cujas dependências estejam localizadas 
na área de prestação do serviço, nem impor condições discriminatórias, salvo nos 
casos em que a pessoa se encontrar em área geográfica ainda não atendida pela rede, 
conforme cronograma de implantação constante do termo de autorização para 
exploração do SCM; 
5.2.6. Tornar disponíveis ao CONTRATANTE e assinantes, com antecedência 
razoável, informações relativas a preços, condições de fruição do serviço, bem como 
suas alterações; 
5.2.7. Descontar do valor da assinatura o equivalente ao número de horas ou fração 
superior a trinta minutos de serviço interrompido ou degradado em relação ao total 
médio de horas da capacidade ALGAR TELECOM, conforme aplicável e nos termos e 
condições descritas neste instrumento; 
5.2.8. Tornar disponíveis ao CONTRATANTE, informações sobre características e 
especificações técnicas dos terminais, necessárias a conexão dos mesmos a sua rede, 
sendo-lhe vedada a recusa a conectar equipamentos sem justificativa técnica 
comprovada; 
5.2.9. Prestar esclarecimentos ao CONTRATANTE, de pronto e livre de ônus, face a 
suas reclamações relativas a fruição dos serviços;  
5.2.10. Observar os parâmetros de qualidade estabelecidos na regulamentação e 
neste Contrato, pertinentes a prestação do serviço e a operação da rede; 
5.2.11. Observar as leis e normas técnicas relativas a construção e utilização de 
infraestruturas; 
5.2.12. Prestar a Anatel, sempre que solicitado, informações técnico-operacionais ou 
econômicas, em particular as relativas ao número de assinantes e a área de cobertura 
e aos valores aferidos pela prestadora em relação aos parâmetros indicadores de 
qualidade, bem como franquear aos representantes da Anatel o acesso a suas 
instalações ou a documentação quando solicitado; 
5.2.13. Manter atualizados, junto a Anatel, os dados cadastrais de endereço, 
identificação dos diretores e responsáveis e composição acionaria quando for o caso; 
5.2.14. Manter as condições subjetivas, aferidas pela Anatel, durante todo o período 
de exploração do serviço. 
5.2.15. A ALGAR TELECOM observara o dever de zelar estritamente pelo sigilo 
inerente aos serviços de telecomunicações e pela confidencialidade quanto aos dados 
e informações do CONTRATANTE, empregando todos os meios e tecnologia 
necessários para assegurar este direito do CONTRATANTE e respectivos usuários, 
tornando disponíveis eventuais dados referentes a suspensão de sigilo de 
telecomunicações para a autoridade judiciária ou legalmente investida desses poderes 
que determinar a suspensão de sigilo. 
5.2.16. A ALGAR TELECOM deverá manter um centro de atendimento ao 
CONTRATANTE, por meio dos telefones 103 12 para a área de concessão da ALGAR 
TELECOM e 0800 941 2822 para a área de autorização, com discagem direta gratuita 
proveniente de terminal fixo ou móvel, durante vinte e quatro horas por dia, sete dias 
por semana e, atendimento de reclamações e solicitações por meio do site 
www.algartelecom.com.br. 
5.2.17. O CONTRATANTE poderá ser servido por outras redes ou serviços de 
telecomunicações, condicionado ao cumprimento das obrigações e condições 
descritas neste contrato. 
5.2.18. A ALGAR TELECOM poderá requerer a restituição de indébito dos tributos 
incidentes sobre as prestações objeto deste contrato, inclusive em relação àqueles 
tributos cujo ônus financeiro tenha sido repassado ao CONTATANTE, na forma do art. 
166 do Código Tributário Nacional.   
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES COMUNS AS PARTES 
6.1. O CONTRATANTE reconhece que a ALGAR TELECOM não exerce nenhum 
controle sobre o conteúdo da informação/dados que transita pela rede do 
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CONTRATANTE. Além disso, e responsabilidade do CONTRATANTE assegurar-se 
de que a informação/dados que ele e seus usuários transmitem e recebam estão em 
conformidade com a legislação e regulamentos aplicáveis. 
6.2. Nenhuma das Partes deverá, sem consentimento prévio por escrito da outra Parte, 
divulgar, realizar publicidade ou fazer uso de qualquer informação relativa ao 
SERVIÇO, a qualquer outra pessoa que não seja alguém por ela contratado para a 
execução do Contrato. A divulgação a tal pessoa ALGAR TELECOM deverá ser feita 
somente na medida em que for necessária para fins da citada execução. 
6.2.1 As disposições desta cláusula permanecerão válidas e aplicáveis mesmo depois 
de rescindido ou expirado o Contrato, por qualquer razão que seja, pelo período de 5 
(cinco) anos a contar da rescisão ou término do presente Contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO /EQUIPAMENTOS EM 
COMODATO OU LOCAÇÃO 
7.1. A instalação e manutenção dos equipamentos fornecidos pela ALGAR TELECOM 
a título de comodato ou locação, os quais serão especificados na Nota Fiscal entregue 
ao CONTRATANTE, ainda que localizados nas dependências do CONTRATANTE, 
são de competência exclusiva da ALGAR TELECOM, ou seus prepostos, sendo 
vedada a intervenção de terceiros. 
7.2. O CONTRATANTE utilizará os referidos equipamentos colocados à sua 
disposição pela ALGAR TELECOM exclusivamente para a configuração autorizada, 
não sendo permitido alterar ou ceder a terceiros os equipamentos ou os SERVIÇOS 
obtidos por seu intermédio. 
7.3. O CONTRATANTE deverá utilizar os equipamentos concedidos em comodato ou 
locação como se fossem de sua propriedade, não podendo usa-los senão de acordo 
com a sua própria destinação convencionada pelo contrato, procurando não os 
desgastar ou desvalorizar, evitando procedimento que possa inferir negligencia ou 
desídia quanto ao seu uso e gozo. 
7.4. O comodato ou locação dos equipamentos vigorara enquanto houver a prestação 
dos SERVIÇOS, objeto deste, sendo que o CONTRATANTE se obriga a devolvê-los 
ao final do contrato, em perfeito estado de conservação, ressalvado o desgaste natural 
decorrente do uso. 
7.5. Caberá indenização a ALGAR TELECOM no valor atual de mercado dos bens em 
questão, se estes vierem a ser furtados, roubados, subtraídos, danificados por culpa 
ou dolo do CONTRATANTE, ou mesmo caso haja recusa na devolução dos bens. 
7.6. O CONTRATANTE se obriga a receber os empregados e prepostos da ALGAR 
TELECOM, devidamente credenciados, para a manutenção dos equipamentos, 
devendo ser assegurado o livre desempenho de tais atividades em horário 
previamente acordado. 
7.7. Sendo necessário material de reposição e/ou pecas sobressalentes nos 
equipamentos disponibilizados pela ALGAR TELECOM, as despesas referentes ao 
fornecimento e substituição serão de inteira responsabilidade da ALGAR TELECOM. 
Se a substituição for decorrente de qualquer dano causado por operação indevida pelo 
CONTRATANTE, as despesas necessárias à recuperação deverão ser integralmente 
ressarcidas a ALGAR TELECOM. 
7.8. Na ocorrência de uma interrupção do SERVIÇO, o CONTRATANTE deverá abrir 
um chamado de defeito junto ao SAC. 
7.9. As alterações na prestação do SERVIÇO, por solicitação do CONTRATANTE, que 
envolvam mudanças na configuração do referido SERVIÇO, incluindo mudança no 
local de instalação, serão analisadas pela ALGAR TELECOM quanto a viabilidade 
técnica e poderão implicar em alterações dos valores a serem pagos pelo 
CONTRATANTE bem como a possibilidade de rescisão em virtude da inviabilidade. 
7.10. Na hipótese de identificação de impossibilidade técnica de instalação dos 
equipamentos necessários no imóvel do CONTRATANTE para prestação do 
SERVIÇO ou eventual ausência de autorização do síndico, a ALGAR TELECOM 
comunicará ao CONTRATANTE tal impossibilidade. Tal impossibilidade, contudo, não 
caracteriza hipótese de cancelamento do pedido, vez que cabe ao CONTRATANTE, 
com assessoria da ALGAR TELECOM avaliar as condições técnicas antes da 
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contratação e corrigir os erros encontrados com vistas a garantir a efetividade dos 
serviços da ALGAR TELECOM. 
7.11. Caso o CONTRATANTE solicite visita técnica a ALGAR TELECOM, e se for 
constatado que não se trata de problema a ser solucionado por esta, poderá ser 
cobrado do CONTRATANTE o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referente a visita 
improdutiva. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS, RENOVAÇÃO E RESCISÃO 
8.1. O prazo de vigência do(s) SERVIÇO(S) será o especificado nas Condições 
Comerciais descritas neste contrato e a contagem se dará da data da ativação. 
8.2. Caso o CONTRATANTE proceda a denúncia, mediante envio de notificação por 
escrito a ALGAR TELECOM, solicite downgrade ou der causa a rescisão e/ou 
interrupção do SERVIÇO, ficará sujeito ao pagamento de multa compensatória 
correspondente a um percentual de 30% (trinta por cento) do valor das prestações 
vincendas, calculada com base no valor da prestação vigente no mês da extinção 
contratual. 
8.2.1. O pagamento da multa estipulada no item acima se dará de uma única vez, 
depois de transcorridos 30 (trinta) dias da comunicação da denúncia, downgrade ou 
rescisão contratual. 
8.2.2. A multa referente a solicitação de downgrade corresponderá a um percentual de 
30% (trinta por cento) calculada sobre a diferença entre as prestações inicialmente 
contratadas e as novas prestações ajustadas. 
8.2.3. O CONTRATANTE declara ter ciência de que a ALGAR TELECOM realizou 
determinados investimentos e/ou realizou determinados custos para viabilizar a 
prestação do serviço objeto deste contrato. Declara ainda que as penalidades 
previstas neste instrumento são estabelecidas em função de tais investimentos e/ou 
custos, não podendo, em caso de rescisão e/ou resilição, serem consideradas, para 
nenhum efeito, como ônus adicional, mas sim integrante da formatação do preço ora 
praticado. 
8.3. Caso qualquer uma das PARTES não tenha interesse na prorrogação do 
SERVIÇO, deverá comunicar a outra parte por escrito até a data de seu termo. Se não 
houver denuncia pelas partes, o mesmo será renovado automaticamente por períodos 
iguais e sucessivos. 
8.4. O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo com base nos itens 
abaixo indicados, exclusivamente nos casos em que a parte faltosa, for notificada e 
não sanar o descumprimento ou não providenciar alternativas de continuidade da 
prestação com serviços equivalentes ao contratado: 
a) Descumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas e condições deste 
contrato, incluindo aquelas referentes a pagamentos; 
b) Cancelamento e/ou rescisão, pela ALGAR TELECOM, de serviço considerado 
imprescindível a prestação do SERVIÇO contratado; 
c) Impossibilidade técnica de prestação do SERVIÇO, ainda que superveniente; 
d) Transferência de titularidade dos SERVIÇOS pelo CONTRATANTE sem anuência 
da ALGAR TELECOM; 
e) Retirada do SERVIÇO do rol de produtos e serviços oferecidos pela ALGAR 
TELECOM; 
f) Determinação judicial, legal ou regulamentar que impeça a prestação do SERVIÇO; 
g) Se quaisquer das Partes ajuizar pedido de recuperação judicial ou ter homologado 
plano de recuperação extrajudicial, ou lhe for requerida ou decretada falência ou, 
ainda, quando sua insolvência se manifestar por meio de protestos de títulos de 
qualquer espécie ou execuções; 
h) mediante aviso prévio de 5 (cinco) dias nas seguintes hipóteses: 
h1) de ocorrência de fatos ou situações comprovadamente causadas pela outra Parte 
e que importem em descrédito comercial da outra Parte; 
h2) de caso fortuito ou de forca maior que impeça o cumprimento das obrigações 
previstas no presente Contrato por prazo superior a 30 (trinta) dias, hipótese em que 
as Partes ficarão dispensadas de pagar quaisquer indenizações; 
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h3) em razão da mudança de controle societário de qualquer das Partes ou de sua 
reorganização societária, através de fusão, incorporação e cisão, salvo se a sociedade 
sucessora possuir, a critério da outra Parte, capacidade econômica, técnica e 
financeira para assumir os direitos e obrigações constantes do presente Contrato. 
8.5. A critério da ALGAR TELECOM, esta poderá suspender os SERVIÇOS ou 
rescindi-los caso o CONTRATANTE, seus prepostos ou terceiros a ele vinculados 
exerçam uma ou mais atividades descritas abaixo: 
a) Remeter publicidade de qualquer classe e comunicações com fins de venda ou 
outras de natureza comercial a uma série de pessoas sem ter sua solicitação prévia 
ou consentimento (conhecido como spam); 
b) Remeter quaisquer outras mensagens não solicitadas nem previamente 
consentidas a uma serie de pessoas; 
c) Enviar cadeias de mensagens eletrônicas não solicitadas nem previamente 
consentidas; 
d) Qualquer atividade que infrinja ou faça uso não apropriado dos direitos de 
propriedade intelectual de um terceiro, como copyright, marcas registradas, segredos 
comerciais, pirataria de software, patentes, etc; 
e) Promover quaisquer atividades ou ações que violem os direitos de intimidade 
pessoais de outros, incluindo a coleta e distribuição de informação de usuários da 
Internet sem sua autorização, exceto quando isto seja permitido pela lei aplicável; 
f) Enviar, armazenar, compartilhar, mostrar ou tornar disponível pornografia infantil ou 
material obsceno; 
g) Acessar ilegalmente, sem autorização ou tentar superar medidas de segurança de 
computadores ou redes que pertençam a um terceiro (conhecido como “hacking”), 
assim como qualquer atividade previa ao ataque de um sistema para recolher 
informações sobre ele; 
h) Distribuir informação relativa a criação ou transmissão de vírus por Internet, cavalos 
de Troia, “pinging”, “flooding”, “mailbombing”, “phising” ou ataques de denegação de 
SERVIÇOS. Também atividades que interrompam ou interfiram no uso efetivo dos 
recursos da rede de outras pessoas; 
i) Usar os SERVIÇOS com propósitos ilegais ou na violação de qualquer lei, 
regulamento aplicável ou no não cumprimento da política de outros provedores de 
Internet, sítios web, chats, etc; 
j) Quando do uso dos SERVIÇOS, haja indícios de desvio nos padrões técnicos ou 
fraude; 
k) Ajudar ou permitir a qualquer pessoa realizar as atividades descritas anteriormente. 
 
 
CLAUSULA NONA – DOS PARÂMETROS DE QUALIDADE 
9.1. São parâmetros de qualidade para o SCM, sem prejuízo de outros que venham a 
ser definidos pela Anatel: 
9.1.1. Fornecimento de sinais respeitando as características estabelecidas na 
regulamentação; 
9.1.2. Disponibilidade do serviço nos índices contratados; 
9.1.3. Emissão de sinais eletromagnéticos nos níveis estabelecidos em 
regulamentação; 
9.1.4. Divulgação de informações aos seus assinantes, de forma inequívoca, ampla e 
com antecedência razoável, quanto a alterações de preços e condições de fruição do 
serviço; 
9.1.5. Rapidez no atendimento as solicitações e reclamações dos assinantes; 
9.1.6. Número de reclamações contra a prestadora; 
9.1.7. Fornecimento das informações necessárias a obtenção dos indicadores de 
qualidade do serviço, de planta, bem como os econômico-financeiros, de forma a 
possibilitar a avaliação da qualidade na prestação do serviço. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADES 
10.1. O presente Contrato é regido pela Lei 10.406/2002 (Código Civil). A 
responsabilidade relativa a este Contrato será sempre subjetiva e limitar-se-á aos 
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danos diretos/emergentes, desde que devidamente comprovados pela PARTE 
prejudicada e limitados a média das transações realizadas pelas PARTES no âmbito 
deste contrato, nos últimos doze meses, imediatamente anteriores ao fato. 
10.2. Inobstante outras disposições, em hipótese alguma as PARTES serão 
responsáveis por danos indiretos ora exemplificados, mas não se limitando a: danos 
punitivos, especiais, exemplares, incidentais ou por perda de receita e/ou negócios, de 
dados, de uso de dados, lucros cessantes, uso ou outra vantagem econômica 
decorrente do contrato ou de qualquer forma a ele relacionada, inclusive, mas não se 
limitando ao uso ou incapacidade de usar ou prestar os serviços, independentemente 
da causa, seja em ação contratual, seja por negligencia, limitações ou falhas técnicas 
impostas as PARTES ou por redes de outras operadoras de serviços de 
telecomunicações. 
10.3. A utilização do serviço é de inteira responsabilidade do CONTRATANTE, não 
sendo a ALGAR TELECOM responsável por prejuízos que o CONTRATANTE ou 
terceiros venham a sofrer em virtude de má utilização do serviço, inclusive mas não se 
limitando a: (i) perda de programas ou de informações; (ii) conteúdo, software, 
aplicativos, dados armazenados em equipamentos do CONTRATANTE ou da ALGAR 
TELECOM, bem como por propaganda, produtos, serviços contidos ou oferecidos em 
sites visitados por meio do acesso fornecido; (iii) danos e prejuízos de qualquer 
natureza que possam decorrer da presença de vírus ou de outros elementos nocivos 
nos conteúdos visitados que, de qualquer forma, possam produzir alterações e/ou 
danos no sistema físico e/ou eletrônico dos equipamentos do CONTRATANTE, ou (iv) 
pela utilização indevida do serviço por parte do CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 
11.1. E vedada, sem prévia autorização expressa da ALGAR TELECOM, a cessão ou 
transferência dos direitos e obrigações tratadas neste Contrato. 
11.2. Este documento bem como seus anexos e as modificações previamente e 
expressamente aceitas pela ALGAR TELECOM, constituem as únicas estipulações 
reguladoras dos SERVIÇOS. 
11.3. O CONTRATANTE declara, sob as penas da lei, que os procuradores e/ou 
representantes legais que subscrevem este Contrato encontram-se devidamente 
constituídos na forma dos respectivos Estatutos/Contratos Sociais, com poderes para 
assumir as obrigações ora contraídas. 
11.4. O CONTRATANTE se obriga a devolver, no prazo máximo de 10 (dez) dias a 
contar do recebimento, todos os contratos, aditivos ou distratos encaminhados para 
sua assinatura, devidamente assinados, sob pena de suspensão dos SERVIÇOS e 
aplicação das penalidades descritas no item 8.2, até que o respectivo documento seja 
devolvido. 
11.5. Em qualquer situação regida por este Contrato em que o consentimento, 
aprovação ou acordo mutuo de qualquer das Partes for necessário, a Parte envolvida 
concorda em não reter ou retardar, sem justo motivo, tal consentimento ou aprovação. 
11.6. O presente Instrumento, juntamente com seus Anexos, constitui títulos 
executivos extrajudiciais, cobráveis por meio de processo de execução nos termos do 
Código de Processo Civil. 
11.7. Nenhuma tolerância de qualquer uma das Partes no cumprimento pela outra 
Parte de qualquer dos termos e condições deste Contrato, ou a concessão de prazo 
por qualquer das Partes a outra Parte irá prejudicar, afetar ou restringir os direitos da 
respectiva Parte previstos neste Contrato. 
11.8. Se qualquer uma das disposições do presente Contrato for ou vier a tornar-se 
nula ou revelar-se omissa, tal nulidade ou omissão não afetara a validade das demais 
disposições deste Contrato. 
11.9. Na ocorrência de nulidade de clausula contratual que prejudique a eficácia de 
outras clausulas ou do Contrato em si, as Partes comprometem-se a proceder as 
alterações necessárias para que o mesmo volte a produzir os efeitos originalmente 
desejados, dentro de um prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de notificação 
especifica de uma das Partes a outra. 
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11.10. A Anatel disponibiliza diversos meios para consumidores e a sociedade em 
geral entrarem em contato para fazer reclamações sobre os serviços das empresas, 
propor sugestões, tecer críticas e possibilitar acesso ao Regulamento do Serviço de 
Comunicação Multimídia (“SCM”), mantendo os seguintes canais de atendimento: 
11.10.1. Central de Atendimento nº 1331. Pessoas com deficiências auditivas: Ligue 
1332 de qualquer telefone adaptado. 
11.10.2. Por meio do site www.anatel.gov.br. 
11.10.3. Por meio de correspondência para o endereço: Assessoria de Relações com 
o Usuário – ARU (Endereço: SAUS, Quadra 06, Bloco F, 2o andar, Brasília - DF, CEP: 
70.070-940). 
11.10.4. Para dar completa aplicabilidade à cláusula 5.2.18, o CONTRATANTE 
autoriza expressamente a ALGAR TELECOM a requerer a restituição dos tributos 
indevidamente pagos sobre o(s) SERVIÇO(S) retratado(s) neste contrato, 
especialmente em relação aos tributos cujo ônus financeiro tiver sido a ele repassado.  
11.11. O presente contrato não gera vinculo de natureza trabalhista e/ou previdenciária 
entre as partes, respondendo cada uma delas pelas obrigações relativas à mão de 
obra que utilizar para a execução deste Contrato. 
11.12. O CONTRATANTE declara e aceita que as condições comerciais previstas 
neste contrato poderão, se descritas expressamente no respectivo documento, ser 
consideradas tendo em vista o conjunto do projeto elaborado para atendimento do 
CONTRATANTE (“Pacote”). Deste modo, se houver cancelamento ou downgrade de 
um ou mais serviços que compõem o “Pacote” descrito no neste contrato, fica 
estabelecido que a ALGAR TELECOM poderá rever as condições comerciais/valores 
ofertados para cada um dos serviços isoladamente com o objetivo de garantir o 
equilíbrio econômico do contrato, podendo inclusive faturar cada um dos serviços de 
acordo com preços e condições ofertadas para estes individualmente conforme 
condições comerciais vigentes à época do cancelamento ou descritas no termo. 
11.13. A assinatura deste instrumento revoga toda e qualquer condição prevista em 
contrato ou proposta relativo aos mesmos serviços e /ou circuitos relacionados neste 
contrato.  
11.13. 1. O cliente declara que tem conhecimento de que possui ativos os 
serviços e que o prazo de vigência aqui previsto será contado da assinatura deste 
instrumento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS DECLARAÇÕES E GARANTIAS 
ANTICORRUPÇÃO 
12.1. As PARTES declaram e garantem que não admitem nem toleram condutas que 
possam caracterizar corrupção seja ela passiva ou ativa, seja por si e/ou por seus 
representantes, devendo envidar todos os esforços necessários, cuidado e diligência 
os quais deveria empregar nas atividades dos seus próprios negócios para que haja 
sempre o respeito às normas, políticas e legislações pertinentes. Ocorrendo fato dessa 
natureza, o presente contrato poderá ser rescindido imediatamente. 
12.2. No desempenho das obrigações previstas no Contrato, as PARTES 
comprometem-se, por si, seus empregados, subcontratados e pessoas físicas ou 
jurídicas a eles relacionadas, a não pagar ou oferecer qualquer coisa de valor 
relevante, seja como compensação, presente ou contribuição ou valor em espécie, a 
qualquer pessoa ou organização, privada ou governamental, se tais pagamentos, 
contribuições e presentes forem ou puderem ser considerados ilegais ou duvidoso 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ENDEREÇO PARA FINS DE 
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM EVENTUAL LITIGIO JUDICIAL E DO FORO 
13.1. Para fins de eventual demanda judicial, as PARTES consideram que a citação 
de ambas poderá ser feita exclusivamente sob a inteligência do §1º do art. 269 do 
CPC/15, em endereços físicos ou eletrônicos descritos em campo específico neste 
instrumento, mediante o envio de uma parte a outra de comunicação expressa 
referente ao processo judicial, sendo que as partes declaram e concordam que o envio 
de e-mail para o endereço informado pelas partes convalidará a respectiva citação, 
conforme permitido pelo art. 190 do mesmo diploma legal. 
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13.1.1. As PARTES se comprometem em informar sobre qualquer alteração do 
endereço físico/eletrônico, sob pena de considerar válida a citação positiva promovida 
perante o ato. 
13.1.2. As PARTES estipulam o prazo de 10 (dez) dias corridos contados do envio 
para que a citação via meio físico ou eletrônico sejam lidas. Após esse período, a 
citação será considerada ficta ou seja, realizada nos temos da Legislação vigente. Os 
prazos processuais terão início no primeiro dia útil após o dia do registro da ciência. 
13.1.3. As partes declaram que tem conhecimento e aceitam que foram oferecidos 
para o CONTRATANTE canais de atendimento conforme determinação da ANATEL e 
que o endereço indicado neste contrato, no campo “e-mail para fins judiciais” se 
destina exclusivamente para o recebimento de citações, intimações, atos judiciais ou 
atividades dele decorrentes. Toda e qualquer mensagem não relacionada a processos 
judiciais não será recebida e/ou analisada sendo considerada como não recebida. 
13.1.4. Independentemente do foro, os únicos endereços físico e eletrônico para onde 
podem ser enviadas as correspondências a que se refere esta cláusula, sob pena de 
nulidade e/ou não recebimento são: 
 
ENDEREÇO FISICO DA ALGAR: 
 
ALGAR MULTIMIDIA S/A: Rua Jose Alves Garcia, nº 415, Mezanino, bairro Brasil, na 
cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais. 
ALGAR TELECOM S/A: Rua Jose Alves Garcia, nº 415, bairro Brasil, na cidade de 
Uberlândia, Estado de Minas Gerais. 
ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A: Rua José Alves Garcia, nº 415, Bloco A, bairro 
Brasil, na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais. 
 
ENDEREÇO ELETRÔNICO – E-MAIL: citacao@algartelecom.com.br 
 
13.2. As PARTES elegem o foro da comarca de Uberlândia/MG, para dirimir quaisquer 
questões decorrentes deste contrato, com expressa renuncia a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 
 
DADOS DO CONTRATANTE 

 

Razão Social: ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA 

CNPJ: 14.798.740/0001-20  I.E.:  25.660.685-4 

Endereço: R MARCÍLIO DIAS, 420E, SALA 01 QUADRA 557 LOTE 19 

Bairro: BELA VISTA CEP: 89.804-160 Cidade: CHAPECO UF: SC 

 

CONTATO TÉCNICO 

 

Nome:  GILMAR BALBINOT 

Telefone 49 99135-3274 
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DADOS CONTRATUAIS 

 

Prazo Contratual 24 meses 

Fator de Correção IGP-M 

 

DADOS DO PRODUTO 

 

Nº Serviço 
Produto / 
Componente 

Prazo de 
Execução (Dias 
úteis) 

Custo de 
Instalação 

Custo Mensal 
(Sem Impostos) 

Custo Mensal (Com 
Impostos) 

0000254711 
IP TRÂNSITO 
ON DEMAND 

30 - - R$ 45.000,00 

Atributo Valor 

Quantidade de Endereços IP - 

Tipo - 

Velocidade 15 Gbps/ 30 Gbps 

 

DADOS DE INSTALAÇÃO 

 

Endereço: Data Center BRFibra – RUA RUBENS ELKE BRAGA, 107  

Bairro: PAROLIN CEP: 80220-320 Cidade: CURITIBA UF: PR 

 

DADOS DE FATURAMENTO 

Nome / Razão Social: ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA 

CNPJ: 14.798.740/0001-20  I.E.:  25.660.685-4 

Endereço: R MARCILIO DIAS, 420E, SALA 01 QUADRA557 LOTE 19 

Bairro: BELA VISTA CEP: 89.804-160 Cidade: CHAPECO UF: SC 

 

TOTAIS 

 

CONDIÇÃO ESPECIAL - IP TRÂNSITO ON DEMAND, circuito n.º 0000254711, conforme demanda do 
contratante, de modo que fica estabelecido o limite de 30 Gbps para a velocidade, sendo que cada 
Mbps demandado será cobrado o valor de R$ 3,60 (três reais e sessenta centavos). 
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Total do custo mensal recorrente R$ 45.000,00 

Total do custo não recorrente XX 

 

      Chapecó/SC, 19 de agosto de 202019 de agosto de 202019 de agosto de 2020. 

 

Assinatura  

ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA:_______________________________________   

                                    Nome: Rodrigo Bestetti 

                                    Cargo: Sócio Administrador 

Assinatura 

ALGAR TELECOM: _________________________                       _________________________ 

                                  Nome: Kleber João dos Santos                       Nome: Allexander Stefan Rocha                                                       

                                  Cargo:   Diretor  RMI                                         Cargo: Gerente Segmente ISP  

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome: Fernando Mangold Nome: João Vasconcelos 

CPF: 005.998.299-31 CPF: 035.874.551-98 

 

 

 

 
 

 

  

DocuSign Envelope ID: 1A9D88D2-01FB-42C5-849B-E37F5012297F



  
 

15 
 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E OUTRAS AVENÇAS 

 

DADOS CADASTRAIS DO CONTRATANTE 

Razão Social: ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA 

CNPJ: 14.798.740/0001-20  

Endereço: R MARCILIO DIAS, 420E, SALA 01 QUADRA557 LOTE 19 

Bairro: BELA VISTA CEP: 89.804-160 Cidade: CHAPECO UF: SC 

 

DADOS DO SERVIÇO 

Serviço: IP TRÂNSITO ON DEMAND Velocidade: 15 Gbps 

Valor Mensal: R$ 45.000,00 Valor total: R$ 1.080.000,00 

 

BENEFÍCIOS E PRAZO DE PERMANÊNCIA MÍMINA 

Benefício(s): 
(i) SLA diferenciado de solução de incidentes; (ii) Investimentos específicos para 
atendimento à solução; (iii) Central de atendimento exclusivo para empresas. 

Prazo de permanência: 24 MESES 

 

Pelo presente instrumento (“Contrato”), de um lado a da ALGAR MULTIMÍDIA S/A, prestadora de serviços 
de telecomunicações, inscrita no CNPJ n.º 04.622.116/0001-13, com sede na Rua José Alves Garcia, n.º 
415, Bairro Brasil, na cidade de Uberlândia/MG, e ALGAR TELECOM S/A, prestadora de serviços de 
telecomunicações, inscrita no CNPJ n.º 71.208.516/0001-74, com sede na Rua José Alves Garcia, n.º 415, 
Bairro Brasil, na cidade de Uberlândia/MG por si ou por suas filiais, neste ato devidamente representadas, 
doravante denominadas “ALGAR TELECOM” e, de outro lado o CONTRATANTE acima, em conjunto 
ALGAR TELECOM e CONTRATANTE serão denominados “Partes” ou individualmente como “Parte”. 

 

Considerando que: 

 

a. As Partes firmaram o CONTRATO/TERMO DE CONTRATAÇÃO para viabilizar a prestação 
pela ALGAR TELECOM ao CONTRATANTE do(s) Serviço(s) de Comunicação Multimídia 
(“Serviço”); 
 

b. A ALGAR TELECOM ofereceu ao CONTRATANTE benefício(s) para viabilizar e/ou 
implementar o Serviço e, em contrapartida o CONTRATANTE livremente concordou em 
permanecer vinculado a este Contrato pelo prazo e condições a seguir declinados. 

 

c. O CONTRATANTE é uma pessoa jurídica de direito privado que exerce atividade empresarial 
e, utilizará o Serviço descrito neste instrumento para viabilizar a oferta e/ou prestação de seus 
serviços e produtos para os seus clientes finais. 

 

d. O presente o presente Contrato rege-se pelas disposições da Lei nº 10.406 (Código Civil). 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. O presente Contrato tem por objeto o ajuste de condições para concessão de certo(s) benefício(s) 

que será(ão) concedido(s) ao CONTRATANTE pela ALGAR TELECOM e, disciplinar a permanência 
mínima do CONTRATANTE ao presente Contrato. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS BENEFÍCIOS E PRAZO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA 
2.1. Para viabilizar a prestação do Serviço a ALGAR TELECOM concede ao CONTRATANTE o(s) 

benefício(s) descrito neste Contrato e, em contrapartida o CONTRATANTE compromete-se a 
permanecer vinculado a este Contrato pelo prazo de permanência mínima descrito no preâmbulo 
contratual. Após o prazo de permanência mínima, com a manutenção do benefício concedido, as 
condições contratuais serão renovadas automaticamente por períodos iguais e sucessivos, exceto se 
houver manifestação em sentido contrário de qualquer das Partes até a data de seu término. 

2.2. Caso o CONTRATANTE proceda à denúncia, mediante envio de notificação por escrito à ALGAR 
TELECOM com 30 (trinta) dias de antecedência, solicite downgrade ou der causa à rescisão do 
Serviço durante o prazo de permanência mínima, ficará sujeito ao pagamento de multa 
correspondente a um percentual de 30% (trinta por cento) do valor das prestações vincendas, 
calculada com base no valor da prestação vigente no mês da extinção/cancelamento do Contrato.  
2.2.1. O pagamento da multa estipulada neste item se dará de uma única vez, no prazo de até 30 

(trinta) dias após o recebimento da comunicação da denúncia, downgrade ou rescisão 
contratual.  

2.2.2. A multa referente à solicitação de downgrade corresponderá a um percentual de 30% (trinta 
por cento) calculada sobre a diferença entre as prestações inicialmente contratadas e as novas 
prestações ajustadas. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

3.1. O CONTRATANTE declara ter ciência de que a ALGAR TELECOM realizou determinados 
investimentos e/ou realizou determinados custos para viabilizar a prestação do serviço objeto deste 
Contrato. Declara ainda que as penalidades previstas neste instrumento são estabelecidas em função 
de tais investimentos e/ou custos, não podendo, em caso de rescisão e/ou resilição, serem 
consideradas, para nenhum efeito, como ônus adicional, mas sim integrante da formatação do preço 
ora praticado.  

 

3.2. O presente instrumento constitui título executivo extrajudicial, cobrável por meio de processo de 
execução específica, nos termos do Código de Processo Civil. 

 

3.3. Se qualquer uma das disposições do presente Contrato for ou vier a tornar-se nula ou revelar-se 
omissa, tal nulidade ou omissão não afetará a validade das demais disposições deste Contrato.  

 

3.4. As Partes declaram que: (i) leram este Contrato em sua íntegra e que a elas foi dada a oportunidade 
de esclarecer qualquer dispositivo e informação que não tivessem entendido; (ii) entendem os 
termos, condições e obrigações deste Contrato e concordam em estar legalmente submetidas por 
meio dele; (iii) não se verifica, na presente contratação, qualquer fato ou obrigação que possa vir a 
ser caracterizada como coação, estado de perigo ou lesão, conforme os arts. 151, 156 e 157 do 
Código Civil, respectivamente; (iv) estão cientes de todas as circunstâncias e regras que norteiam 
o presente negócio jurídico; e (v) as prestações a serem assumidas pelas Partes são reconhecidas 
por ambas como manifestamente proporcionais e tal proporcionalidade é decorrente de valores 
vigentes ao tempo em que é celebrado o presente negócio jurídico. 

 

 

DocuSign Envelope ID: 1A9D88D2-01FB-42C5-849B-E37F5012297F



  
 

17 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO 
4.1. As Partes elegem o foro da comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, para dirimir todas e 

quaisquer questões decorrentes e/ou relacionadas ao presente Contrato. 
 

     Chapecó/SC, 19 de agosto de 202019 de agosto de 202019 de agosto de 2020. 

 

Assinatura  

ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA:_______________________________________   

                                    Nome: Rodrigo Bestetti 

                                    Cargo: Sócio Administrador 

Assinatura 

ALGAR TELECOM: _________________________                       _________________________ 

                                  Nome: Kleber João dos Santos                       Nome: Allexander Stefan Rocha                                                       

                                  Cargo:   Diretor  RMI                                         Cargo: Gerente Segmente ISP  

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome: Fernando Mangold Nome: João Vasconcelos 

CPF: 005.998.299-31 CPF: 035.874.551-98 
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ANEXO I – FILIAIS 

FILIAIS - ALGAR MULTIMIDIA S/A 

CNPJ Inscrição Estadual Cidade UF Logradouro N° Complemento Bairro CEP 

04.622.116/0001-13 001.030.140.00-75 UBERLANDIA MG 
R JOSE ALVES 
GARCIA 

415 MEZANINO BRASIL 
38.400-

668 

04.622.116/0010-04 10.420617-9 ITUMBIARA GO R PADRE FELIX 1 Térreo – Sala 02 CENTRO 
75.503-

130 

04.622.116/0011-95 149.666.183.110 SAO PAULO SP R. QUATA 807 ANDAR 1 
VILA 
OLIMPIA 

04.546-
044 

04.622.116/0012-76 07.494.911/002-02 BRASILIA DF 
ST SHIS QI 11 BLOCO 
K SALAS 102 E  

103 
PAVIMENTO 
SUPERIOR 

LAGO SUL 
71.625-

590  

04.622.116/0016-08 78.562.749 RIO DE JANEIRO RJ AV RIO BRANCO 1 
SALA: 1503 – 
PARTE 

CENTRO 
20.090-

003 

04.622.116/0017-80 90454146-01  CURITIBA PR R PASTEUR 463 
Conj 201 Edif 
Centro Empr. 
Jatobá 

BATEL 
80.250-

080 

04.622.116/0020-86 28.353.369-2 PARANAIBA MS R GENEROSO PONCE 1609   CENTRO 
79.500-

000 

04.622.116/0023-29 096/3414194 PORTO ALEGRE  RS AV PROTASIO ALVES  3405 
PARTE 2 CONJ 
101  

PETROPOLIS  
90.410-

003 

04.622.116/0024-00 25.666.501-0 FLORIANOPOLIS SC AV AFONSO PENA  384  
ANDAR 1 SALA 
2  

ESTREITO  
88.070-

650  

04.622.116/0027-52 15.303.599-4 BELEM PA R MUNICIPALIDADE  1646 SALA B  UMARIZAL  
66.050-

350 

04.622.116/0028-33 082.728.30-5 VITORIA ES R GENERAL OSORIO  83 SALA 108  CENTRO  
29.010-

911 

04.622.116/0029-14 88657457 SALVADOR BA 
EST CAMPINAS 
PIRAJA 

27 
Sala: 108 Parte 
B 

CAMPINAS 
DE PIRAJA 

41.270-
000 

 

FILIAIS – ALGAR TELECOM S/A 

 

Cidade UF CNPJ 
INSC_ESTADUA

L 
Logradouro 

Numer
o 

Complemento Bairro CEP 

UBERLANDIA MG 71.208.516/0001-74 702.98094500-10 R JOSE ALVES GARCIA 415  BRASIL 38.400-668 

ITUMBIARA GO 71.208.516/0103-07 101.530.595 R PADRE FELIX 01  
SETOR 

CENTRAL 75.503-130 

PARANAIBA MS 71.208.516/0109-94 28.257604-5 R GENEROSO PONCE 1609  CENTRO 79.500-000 

FRANCA SP 71.208.516/0119-66 310.075.186.111 R MONSENHOR ROSA 1989  CENTRO 14.400-670 

FLORIANOPO
LIS SC 71.208.516/0161-78 254949398 R AFONSO PENA 384 

1 ANDAR, SL 1 - 
PARTE ESTREITO 88.070-650 

PORTO 
ALEGRE RS 71.208.516/0162-59 096/3056980 AV PROTASIO ALVES 3405 PARTE CJ-101 PETROPOLIS 90.410-003 
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BOA VISTA RR 71.208.516/0163-30 240118316 R JOCA FARIAS 932 -PARTE CARANA 69.313-612 

SALVADOR BA 71.208.516/0164-10 65155796 
R ESTRADA DE 

CAMPINAS 27 S/108 PARTE 
CAMPINAS DE 

PIRAJA 41.275-270 

OLINDA PE 71.208.516/0165-00 
18.1.660.031115

2-8 R CORDOBA 69 APTO 01 - PARTE JD ATLANTICO 53.140-071 

MACAPA AP 71.208.516/0166-82 03027877-5 
AV MAMEDE A. DA 

SILVA 138 PARTE 
JD. 

EQUATORIAL 68.901-092 

BELEM PA 71.208.516/0167-63 15.240.122-9 R MUNICIPALIDADE 1754 SALA B PARTE UMARIZAL 66.050-350 

SAO 
CRISTOVAO SE 71.208.516/0168-44 27.109.526-1 R D COUNTRY CLUB 81 PARTE COUNTRY CLUB 49.100-000 

JOAO 
PESSOA PB 71.208.516/0169-25 16.142.421-0 R INDIO PIRAGIBE 327 SALA 205 - PARTE VARADOURO 58.011-200 

CUIABA MT 71.208.516/0170-69 13281112-0 R GENERAL VALLE 321 SALA 1502 BANDEIRANTES 78.010-000 

RIO DE 
JANEIRO RJ 71.208.516/0171-40 77700501 AV RIO BRANCO 01 SALA 1504 CENTRO 20.090-907 

VITORIA ES 71.208.516/0172-20 082.265.03-8 R GENERAL OSORIO 83 SALA 109 - PARTE CENTRO 29.010-911 

BRASILIA DF 71.208.516/0173-01 
07.462.384/002-

66 
OTR SHIS QI 11 

BLOCO K, SALA 101 S/N 
PAVIMENTO 
SUPERIOR LAGO SUL 71.625-205 

TERESINA PI 71.208.516/0174-92 19454382-0 R SAO PEDRO 1695 APTO.02-PARTE CENTRO 64.001-260 

RIO BRANCO AC 71.208.516/0175-73 
01.015.653/001-

26 
R MARECHAL 

DEODORO 871 SALA 09 CENTRO 69.900-210 

MACEIO AL 71.208.516/0176-54 24104364-6 R DA ALEGRIA 36 
SALA 12 - 1 

ANDAR CENTRO 57.020-320 

MANAUS AM 71.208.516/0177-35 04212438-7 TV SERGIO MILIETE 10 

QUADRA: 14; 
CONJ: VILA NOVA; 

ANTIGA RUA 8 CIDADE NOVA 69.099-124 

CURITIBA PR 71.208.516/0178-16 90322164-01 R PASTEUR 463 

CONJ 201 EDIF 
CENTRO EMPR 

JATOBA BATEL 80.250-080 

NATAL RN 71.208.516/0179-05 20098165-0 
R MARECHAL 

FLORIANO PEIXOTO 259 A PARTE PETROPOLIS 59.020-500 

PORTO 
VELHO RO 71.208.516/0180-30 1282948 R SALVADOR DALI 7398  CUNIA 78.909-525 

PALMAS TO 71.208.516/0181-11 29383717-1 
Q 206 SUL 

ALAMEDA15, LOTE 01 S/N APTO 01 SALA 03 
PLANO 

DIRETOR SUL 77.020-518 

FORTALEZA CE 71.208.516/0182-00 06.692760-9 
R JOSE GOMES DE 

MOURA 91 SALA 312 - PARTE CENTRO 60.040-010 

SAO LUIS MA 71.208.516/0183-83 12.215.271-9 R ALCANTARA 16 QUADRA 13 
PARQUE 

PINDORAMA 65.041-191 

 

FILIAIS - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A 
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CNPJ Nome Empresa Inscrição 

Estadual 

Endereço Nº Complemento CEP Bairro Cidade Estado 

22.166.193/0001-

98 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

0027119860089 R JOSE ALVES 

GARCIA 

415 BLOCO A 38.400-

668 

BRASIL UBERLANDIA MG 

22.166.193/0010-

89 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

106724622 R PADRE FELIX 1 TERREOPARTE 75.503-

130 

SETOR CENTRAL ITUMBIARA GO 

22.166.193/0011-

60 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

87280454 AV RIO 

BRANCO 

1 SALA 1503 

PARTE 3 

20.090-

003 

CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 

22.166.193/0012-

40 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

90734243-37 R PASTEUR 463 ANDAR 2 SALA 

201 EDIFICIO 

CENTRO 

EMPRESARIAL 

JATOBA 

80.250-

080 

BATEL CURITIBA PR 

22.166.193/0013-

21 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

258129379 R 1536 60 SALA 503 88.330-

610 

CENTRO BALNEARIO 

CAMBORIU 

SC 

22.166.193/0014-

02 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

054/0041653 R PEDRO 

TONIOLO 

1170 PARTE 99.900-

000 

INDUSTRIAL GETULIO 

VARGAS 

RS 

22.166.193/0015-

93 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

002711986.01-

60 

AV JOSE 

ANDRAUS 

GASSANI 

4555 PARTE 38.402-

324 

DISTRITO 

INDUSTRIAL 

UBERLANDIA MG 

22.166.193/0016-

74 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

07.787.099/002-

96 

ST SCN 

QUADRA 1 

BLOCO C 

S/N SALA 1913 70.711-

902 

ASA NORTE BRASILIA DF 

22.166.193/0017-

55 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

Processo de 

centralização 

R NICOLAU 

BARRETO 

S/N 0 88.336-

335 

NOVA 

ESPERANCA 

BALNEARIO 

CAMBORIU 

SC 

22.166.193/0018-

36 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

141492984115 R QUATA 807 ANDAR 1 

PARTE 

04.546-

044 

VILA OLIMPIA SAO PAULO SP 

22.166.193/0019-

17 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

258421118 R EMILIO BLUM 131 SALA 705 

PAVMTO7 

88.020-

010 

CENTRO FLORIANOPOLIS SC 

22.166.193/0020-

50 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

0765629-72 R PADRE 

CARAPUCEIRO 

706 SALA 1702 EDF 

CTR EMP 

TORRE 

CARLOS PENA 

FILHO 

51.020-

280 

BOA VIAGEM RECIFE PE 

22.166.193/0021-

31 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

06.760444-7 AV SANTOS 

DUMONT 

1510 SALA 101 A 109 60.150-

161 

ALDEOTA FORTALEZA CE 

22.166.193/0022-

12 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

163186251 R ABELARDO 

DA SILVA 

GUIMARAES 

BARRETO 

51 SALA 1201 E 

1202 BLOCO C 

58.046-

110 

ALTIPLANO CABO 

BRANCO 

JOAO PESSOA PB 

22.166.193/0023-

01 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

06.760444-7 R SATIRO DIAS 308 0 60.420-

430 

MONTESE FORTALEZA CE 

22.166.193/0024-

84 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

271599480 AV DOUTOR 

JOSE 

MACHADO DE 

SOUZA 

220 SALA 706 49.025-

740 

JARDINS ARACAJU SE 

22.166.193/0025-

65 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

247.62525-6 R JOSE 

SOARES 

SOBRINHO 

119 SALA 509 - A 57.036-

640 

JATIUCA MACEIO AL 
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22.166.193/0026-

46 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

204961904 R DOS CAICOS 1259 0 59.037-

700 

ALECRIM NATAL RN 

22.166.193/0027-

27 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

083.484.47-7 AV NOSSA 

SENHORA DOS 

NAVEGANTES 

955 SALA 1703 29.050-

335 

ENSEADA DO SUA VITORIA ES 

22.166.193/0028-

08 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

163186251 AV DOM PEDRO 

II 

1715 0 58.040-

440 

TORRE JOAO PESSOA PB 

22.166.193/0029-

99 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

083.484.47-7 AV 5ª AVENIDA 37 0 29.111-

175 

COBILANDIA VILA VELHA ES 

22.166.193/0030-

22 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

204961904 R DOUTOR 

POTY 

NOBREGA 

1946 SALA 1005 E 

1006 

59.056-

180 

LAGOA NOVA NATAL RN 

22.166.193/0031-

03 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

247.62525-6 R DOM 

SANTINO 

COUTINHO 

46 GALPAOA 57.052-

070 

PITANGUINHA MACEIO AL 

22.166.193/0032-

94 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

Centralizada R SOLDADO 

LUIZ GONZAGA 

DAS VIRGENS 

111 SALA 402 41.820-

560 

CAMINHO DAS 

ARVORES 

SALVADOR BA 

22.166.193/0033-

75 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

096/3744240 R MANOELITO 

DE ORNELLAS 

55 SALA 601 5 

ANDAR TORRE 

A 

90.110-

230 

PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS 

22.166.193/0034-

56 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

271599480 R RIO GRANDE 

DO SUL 

620 GALPÃO632 49.075-

510 

SIQUEIRA 

CAMPOS 

ARACAJU SE 

22.166.193/0035-

37 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

153162426 R DOUTOR 

ALTINO 

TEIXEIRA  

1579 GL 41.233-

010 

PORTO SECO 

PIRAJA 

SALVADOR BA 

22.166.193/0036-

18 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

Centralizado R CASA DO 

ATOR  

415   04546-001 VILA OLIMPIA SÃO PAULO SP 

22.166.193/0037-

07 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

Centralizada AV GETULIO 

VARGAS 

299 0 38700128 CENTRO PATOS DE 

MINAS 

MG 

22.166.193/0038-

80 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

Centralizada R 

GOVERNADOR 

VALADARES  

61 PARTE 38.010-

380 

CENTRO UBERABA MG 

22.166.193/0039-

60 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

Centralizada AV DOM JOAO 

VI 

49 SALA 01E02 30570063 CINQUENTENARIO BELO 

HORIZONTE 

MG 

22.166.193/0040-

02 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

Centralizada R VINTE E 

QUATRO 

945 PARTE II 38.300-

078 

CENTRO ITUITABA MG 

22.166.193/0041-

85 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

Centralizada R BENEDITO 

VALADARES 

162 0 35.600-

630 

CENTRO PARÁ DE MINAS MG 

22.166.193/0042-

66 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

Centralizada R RIO GRANDE 

DO NORTE 

3260 BLOCO 3 38.405-

321 

BRASL UBERLANDIA MG 

22.166.193/0043-

47 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

Centralizada AV JOSE 

ANDRAUS 

GASSANI 

4901 BL C SALA 05 38.402-

324 

DISTRITO 

INDUSTRIAL 

UBERLANDIA MG 

22.166.193/0044-

28 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

Centralizada RUA CORONEL 

JOSÉ DE PAULA 

300 PARTE C 38.200-

000 

CENTRO FRUTAL MG 
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22.166.193/0045-

09 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

Centralizada AV OLIMPIO 

JACINTO DA 

SILVA 

1280 PARTE C 38.071-

660 

JARDIM 

ELDORADO 

UBERABA MG 

22.166.193/0046-

90 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

Centralizada R ANHANGA 

QUADRA 178, 

LOTE 08  

682 BLOCO B  74.835-

130 

PARQUE 

AMAZONIA  

GOIANIA  GO 

22.166.193/0047-

70 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

Centralizada R SILVIO BIVAR 

SCHMITT 

545   95.045.135 CENTENARIO CAXIAS DO SUL RS 

22.166.193/0048-

51 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

Centralizada AV JAIME 

LACERDA  

220 SALA 02 38.280-

000 

VILA PADUA ITURAMA MG 

22.166.193/0049-

32 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

Centralizado PC SETE DE 

SETEMBRO  

397 SALA 02 14.600-

000 

CENTRO SAO JOAQUIM 

DA BARRA  

SP 

22.166.193/0050-

76 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

Centralizado R FLORIANO 

PEIXOTO  

998 SALA 02 14.400-

760 

CENTRO FRANCA SP 

22.166.193/0051-

57 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

Centralizado R MONSENHOR 

ROSA  

1989   14.400-

670 

CENTRO FRANCA SP 

22.166.193/0052-

38 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

Centralizado AV ROMEU 

STRAZZI  

325 SALA 409 

ANDAR 4  

15.084-

010 

VILA SINIBALDI  SAO JOSE DO 

RIO PRETO  

SP 

22.166.193/0054-

08 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

Centralizado R MANOELITO 

DE ORNELLAS 

55 SALA 601 

ANDAR 5 

TORRE A 

90.110-

230 

PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS 

22.166.193/0055-

80 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

Centralizado AV 

COMANDANTE 

SALGADO 

893 SALA 02 14.300-

220  

CASTELO  BATATAIS  SP 

22.166.193/0056-

61 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

Centralizado AV DOUTOR 

ANGELO 

SIMOES  

694   13.041-

150  

JARDIM LEONOR  CAMPINAS SP 

22.166.193/0057-

42 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

Centralizado R AMADOR 

BUENO  

1400   14.010-

070  

CENTRO RIBEIRAO 

PRETO  

SP 

22.166.193/0058-

23 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

Centralizado AV BARAO DE 

ITAPURA  

2294 EDIF 

MONTPELLIER 

ANDAR 11 

SALA 115 A 119  

13.073-

300  

JARDIM 

GUANABARA  

CAMPINAS SP 

22.166.193/0059-

04 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

Centralizado R VINTE E OITO 

DE SETEMBRO  

2075   13.560-

270  

CENTRO SAO CARLOS  SP 

22.166.193/0060-

48 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

Centralizado R BARAO DE 

TEFFE 

1000 SALA 34 13.208-

761 

JARDIM ANA 

MARIA 

JUNDIAI SP 

22.166.193/0061-

29 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

Centralizado R SINVAL 

CORREA 

104 GALPAO 103 36.020-

310 

VILA OZANAN JUIZ DE FORA MG 

22.166.193/0062-

00 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

Em processo R JOAO DE 

ABREU 

192 QD F8 LT 24 

EDIF ATON 

BUSINESS 

STYLE ANDAR 

11 L B111 A 

B114 

74.120-

110 

SETOR OESTE GOIANIA GO 

22.166.193/0063-

90 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

15.650.856-7 R DA PAZ I 1-A QUADRA07 

SALA 201 

66.640-

620 

MANGUEIRAO BELEM PA 
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22.166.193/0064-

71 

ALGAR 

SOLUCOES EM 

TIC S/A 

0778709900105 RUA 3 

CHACARA 47 

5B TERREO 72.005-

680 

SETOR 

HABITACIONAL 

VICENTE 

PIRES 

BRASILIA DF 

 

C 
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ANEXO - II 

ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS - Service Level Agreement - SLA 

 

1. OBJETIVO 

1.1. O presente Acordo tem por objetivo o comprometimento mútuo em relação às 

obrigações definidas neste Contrato, PROPOSTA COMERCIAL e/ou TERMO DE 

CONTRATAÇÃO, exclusivamente para prestação dos serviços de comunicação 

multimídia da ALGAR TELECOM.  

1.2. A ALGAR TELECOM alocará recursos e sistemas de suporte de forma a garantir 

ao CONTRATANTE as melhores condições de acesso e transporte das informações e 

de utilização dos recursos pertinentes aos serviços oferecidos, respeitando-se o 

escopo definido para os mesmos.  

1.3. Constituem ainda objetivo deste Acordo: 

1.3.1. Pesquisa e entendimento das necessidades do CONTRATANTE; 

1.3.2. Garantia de que os objetivos do CONTRATANTE estão alinhados com os 

objetivos da ALGAR TELECOM; 

1.3.3. Estabelecimento claro de metas e objetivos a serem atingidos; e, 

1.3.4. Definição clara de responsabilidades. 

 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

2.1. As descrições e especificações dos serviços contratados são as constantes do 

Contrato, PROPOSTA COMERCIAL e/ou TERMO DE CONTRATAÇÃO os quais fazem 

parte integrante e indissociável do presente instrumento.  

 

3. DEFINIÇÃO DE ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS 

3.1. Denomina-se acordo de nível de serviço ou SLA (Service Level Agreement), 

para efeito do presente contrato, o nível de desempenho técnico do serviço prestado 

proposto pela ALGAR TELECOM, sendo certo que tal acordo não representa 

diminuição de responsabilidade da ALGAR TELECOM, mas sim indicador de 

excelência técnica. 

 

4. NÍVEIS DE SERVIÇOS ACORDADOS  

4.1. A ALGAR TELECOM, desde que observadas as obrigações a cargo do 

CONTRATANTE e previstas no presente Acordo e demais documentos integrantes 

do presente instrumento, tem condição técnica de oferecer e se propõe a manter 

um SLA (Service Level Agreement – acordo de nível de serviços ou garantia de 

desempenho) de manutenção da disponibilidade dos serviços envolvidos na solução 

objeto do SERVIÇO, em 99,5% (noventa e nove vírgulas cinco por cento) do tempo, 

em cada mês civil. 

 

4.2. O percentual de indisponibilidade deverá ser calculado de acordo com a 

seguinte fórmula: 

 

Indisponibilidade = (TR/43200) * 100, 

 

onde TR = Σ “Tempo de Reparo por Interrupção” ocorridos no mês, em minutos. 

 

4.3. Deverá ser considerado como indisponível, somente o tempo de interrupções 

não previstas, reservando para posterior negociação os períodos de manutenção 

preventiva ou corretiva a serem planejados com antecedência de, no mínimo, uma 

semana. 

 

5. TIPOS DE OCORRÊNCIA 

5.1. Para efeito de contagem das métricas de disponibilidade e tempo de reparo dos 

serviços, deverão ser considerados os seguintes tipos de ocorrência: 

5.1.1 Interrupção: quando o CONTRATANTE se encontra impossibilitado do uso dos 

recursos em função de indisponibilidade causada por culpa comprovadamente 

atribuível exclusivamente à ALGAR TELECOM. 
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6. TEMPO DE ATENDIMENTO E RESPOSTA 

6.1. Para efeito de contagem da métrica de tempo de atendimento, deverão ser 

considerados os seguintes tipos de ocorrência, os quais não são considerados no 

cálculo das métricas de disponibilidade e tempo de reparo do serviço: 

6.1.1. Requisição: quando o CONTRATANTE solicita algum serviço adicional ou novo 

serviço. 

6.1.2. Ajuda: quando o CONTRATANTE solicita ajuda para utilização e/ou operação 

dos recursos relacionados aos serviços providos pela ALGAR TELECOM. 

6.2. O tempo de atendimento é o tempo corrente desde a abertura de chamado 

pelo CONTRATANTE até o seu completo atendimento, seja quando da ativação do 

novo serviço, para os eventos do tipo “Requisição”, ou quando do provimento da 

informação solicitada, para os eventos do tipo “Ajuda”. 

6.3. O tempo de atendimento não deverá ser superior a 72 (setenta e duas) horas, 

salvo nos casos onde o atendimento à solicitação gerar interrupção do serviço. 

Nestes casos, o tempo de atendimento deve atender o planejamento de 

implementação deste novo serviço, a ser acordado entre as partes. 

6.4. Em qualquer hipótese de abertura de chamados do CONTRATANTE junto à 

ALGAR TELECOM, excetuadas os casos previstos no item 6.1 acima, deverá a ALGAR 

TELECOM avaliar ou diagnosticar a ocorrência e contatar o CONTRATANTE, no prazo 

máximo de 2 (duas) horas, informando, se for o caso, o prazo para reparo/solução 

da falha ou problema apresentado.  

 

7. TEMPO DE REPARO 

7.1. O Tempo de Reparo é o tempo corrente desde a abertura do chamado pelo 

CONTRATANTE ou ocorrência de evento dos tipos Interrupção, até a completa 

resolução do problema ou reestabelecimento do fornecimento dos serviços.  

7.2. O tempo de Reparo será computado por meio do sistema “CRM” da ALGAR 

TELECOM, o qual fará todas as tratativas dos chamados referentes às interrupções 

dos serviços, objeto do contrato. 

7.3. Para os serviços que compõem a solução disponibilizada ao CONTRATANTE, 

objetivo da ALGAR TELECOM é reparar os serviços no tempo máximo de até 04 

(quatro) horas por interrupção. 

 

8. PENALIDADES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE SLA 

8.1. As Partes estabelecem, desde já, que as penalidades aplicadas por 

descumprimento dos parâmetros de qualidade indicados neste Acordo deverão ser 

revertidas ao CONTRATANTE na forma de crédito, o qual será concedido na Fatura 

até o segundo mês subsequente ao mês em que foi verificado o fato que deu origem 

à penalidade, sendo certo que tal crédito será efetuado com base no preço vigente 

no mês do crédito.  

8.1.1 No caso de inoperância dos serviços causada por responsabilidade 

comprovadamente atribuível exclusivamente à ALGAR TELECOM, serão concedidos 

descontos conforme abaixo, limitado ao valor mensal do serviço, objeto dos 

Contratos:          

 

                   

 

Onde : D = desconto em R$ (reais) relativo aos serviços indisponíveis. 

             I = fator de indisponibilidade 

             P = preço mensal do serviço que ficou indisponível contratado. 

8.1.2 Os preços mensais dos serviços são os constantes dos contratos firmados 

pelas partes. 

8.1.3 Será considerado para apuração deste desconto, somente o valor mensal do 

serviço que ficou indisponível e não o valor mensal da solução global ALGAR 

TELECOM.  

8.2. Reconhecem expressamente as partes que a limitação da responsabilidade 

conforme disciplinada no item 8.1. acima, decorre do mútuo interesse em manter 

os valores de eventual indenização devida por uma parte à outra em patamares 

proporcionais ao valor econômico do contrato. 

8.3. A ALGAR TELECOM estabelece no item 8.1, os descontos referentes à prestação 

dos serviços caso haja descumprimento deste Acordo. Caso os níveis de serviço não 

          D = I X P 
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sejam atingidos pela ALGAR TELECOM, o CONTRATANTE fará jus exclusivamente 

aos descontos previstos no item 8.1, que terão natureza de indenização 

compensatória e indenizatória pré-fixada. 

8.4. Fica estabelecido, ainda, que todas as penalidades ora estabelecidas possuem 

caráter exclusivamente compensatório e indenizatório, nada mais tendo o 

CONTRATANTE a reclamar, razão pela qual a ALGAR TELECOM estará isenta de 

qualquer responsabilidade adicional, nos casos de descumprimento dos índices de 

qualidade previstos neste Acordo. 

 

8.5. A ALGAR TELECOM não terá qualquer responsabilidade por falhas na prestação 

dos serviços ocasionadas, além de outras, por: 

(i) caso fortuito ou eventos de força maior, tais como causas que estejam fora de 

sua capacidade de controle, incluindo ataques de vírus; eventos não previsíveis 

relacionados aos produtos, serviços e tecnologia utilizados pela ALGAR TELECOM;  

(ii) imperícia, imprudência, condutas negligentes ou dolosas do CONTRATANTE;  

(iii) falhas ou vícios nos equipamentos do CONTRATANTE e/ou irregularidades na 

respectiva operação pelo CONTRATANTE;  

(iv) falhas, problemas de compatibilidade ou vícios em produtos ou serviços 

contratados pelo CONTRATANTE junto a terceiros; 

(v) serviços por qualquer meio controlados pelo Poder Público, seus agentes e/ou 

quem suas vezes fizer; 

(vi) desapropriação, ordens, proibições ou outros atos emanados pelo Poder 

Público, seus agentes e/ou quem suas vezes fizer. 

 

9. PROCESSO DE REVISÃO 

9.1. Sempre que houver alteração na solução ALGAR TELECOM para os serviços, 

seja ela ou não para melhoria nos indicadores de performance e tempo de resposta 

/solução, o contrato de SLA deverá ser revisado, sendo que eventuais alterações 

deverão ser devidamente formalizadas por meio de aditivo contratual. 
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ANEXO IV - CONDICOES ESPECIFICAS DO SERVIÇO IP TRÂNSITO 
ON DEMAND 

_____________________________________________________
____ 

 

1. Conceito  

 

O serviço IP TRÂNSITO On Demand oferece conectividade à Internet sob demanda 

para empresas de médio e grande porte. O Serviço utiliza exclusivamente a 

infraestrutura Gigabit Ethernet ALGAR TELECOM para implantação dos circuitos de 

acesso. A opção pela utilização da tecnologia SDH / PDH para essa função não está 

disponível. 

 

IP Trânsito é um produto de conexão à Internet Pública de alta capacidade voltado 

ao público Operadoras e Coorporativo. É indicado para clientes que são AS’s – 

Autônomos Systems e que necessitam de altas capacidades para tráfego IP com 

roteamento via BGP4 (Border Gateway Protocol) da rede do cliente para a Internet. 

Domínios e faixa IP próprio: É de inteira responsabilidade do cliente, os registros 

de domínios e faixa IP bem como a manutenção dos mesmos, junto a FAPESP. 

No caso da Algar Telecom fornecer os Números IP's (fixo e válido): Para o IP 

TRÂNSITO com velocidade até 10 Mbps a quantidade de IP's é limitada em 4 IP's 

(3 utilizados pela Operadora para configurações e 1 disponível ao cliente), devendo 

o usuário migrar de velocidade caso precise de mais IP's. Para velocidades acima 

de 10 Mbps são liberados 8 IP's (3 utilizados pela Operadora para configurações e 

5 disponíveis ao cliente). 

 

1.1. Definições de Termos 

Para fins dos processos de tarifação deste Serviço, consideram-se os prefixos Kilo 

(K), Mega (M) e Giga (G) equivalente aos números: 

 

● Kilo = 210 = 1024 

● Mega = 220 = Kilo * 1024 = 1.048.576 

● Giga = 230 = Mega * 1024 = 1.073.741.824 

 

1.2. Composição do Produto 

O Produto IP TRÂNSITO On Demand constitui-se de duas funções que agem em 

conjunto e de maneira complementar para viabilizar o Serviço como descrito. 

A função de conectividade à rede pública mundial da Internet constitui-se na 

aplicação de regras de procedimento, gerenciamento, “expertise”, monitoração de 

tráfego e operação de equipamentos voltados exclusivamente a interoperação de 

ambientes IP (Internet Protocol) que caracterizam um Serviço de valor adicionado 

independente dos demais Serviços prestados pela ALGAR TELECOM e que podem 

ser inclusive contratados de terceiros.  

A função de transporte consiste na disponibilização de recursos físicos – 

infraestrutura de rede e de equipamentos – e de gerenciamento – voltados 

exclusivamente ao transporte de dados entre a localidade do Cliente e o ponto de 

interconexão de redes da ALGAR TELECOM – que configuram um Serviço de 

telecomunicações. 

 

2. Benefícios para o cliente 

 

a) Alta capacidade para tráfego IP; 

b) Roteamento via BGP4; 

c) Baixo nível de compartilhamento da banda; 

d) Peering com as provedoras de backbone nacional; 

 

3. Composição do produto: 
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Será fornecido ao cliente apenas a porta ou porta mais acesso. Para o último 

caso, deverá haver uma avaliação da solução completa e qual sera o tipo de 

acesso. 

 

3.1. Modalidades 

 

Será oferecido duas  modalidades, parcial routing e full routing. 

 

3.1.1. Modalidade Full Routing 

 

A Algar Telecom irá prover Trânsito para toda a internet ao cliente, sem 

restrições de destino. 

 

3.1.2. Modalidade Parcial Routing 

O cliente terá acesso parcial a Internet, alcançando somente os ASN que a 

Algar Telecom define como ASN de CLIENTES, de PEERING e dos PTT onde 

ela participa. 

A Algar mantém uma tabela resumida dos principais ASN que são divulgados 

na modalidade Parcial Routing, que será adendo a este contrato. 

 

3.2. Atributos 

 

3.2.1. Velocidade de tráfego 

 

I. Acesso Rede Metro: 

Velocidades 

Acesso 

Rede 

Metro* 

1 Mbps, 2 Mbps, 3 Mbps, 4 Mbps, 5 Mbps, 6 Mbps, 7 Mbps, 8 

Mbps, 9 Mbps, 10 Mbps, 11 Mbps, 12 Mbps, 13 Mbps, 14 Mbps, 

15 Mbps, 16 Mbps, 17 Mbps, 18 Mbps, 19 Mbps, 20 Mbps, 25 

Mbps, 30 Mbps, 35 Mbps, 40 Mbps, 45 Mbps, 50 Mbps, 60 Mbps, 

70 Mbps, 80 Mbps, 90 Mbps, 100 Mbps, 120 Mbps, 150 Mbps, 

160 Mbps, 200 Mbps, 250 Mbps, 300 Mbps, 350 Mbps, 400 Mbps, 

450 Mbps, 500 Mbps, 600 Mbps, 700 Mbps, 800 Mbps, 900 Mbps, 

1 Gbps, 1.5 Gbps, 2 Gbps, 2.5 Gbps, 3 Gbps, 3.5 Gbps, 4 Gbps, 

4.5 Gbps, 5 Gbps, 5.5 Gbps, 6 Gbps, 6.5 Gbps, 7 Gbps, 7.5 Gbps, 

8 Gbps, 8.5 Gbps, 9 Gbps, 9.5 Gbps, 10 Gbps; 15 Gbps; 20 

Gbps; 25 Gbps; 30 Gbps; 35 Gbps; 40 Gbps; 45 Gbps; 50 Gbps; 

55 Gbps; 60 Gbps; 65 Gbps; 70 Gbps; 75 Gbps; 80 Gbps; 85 

Gbps; 90 Gbps; 95 Gbps e 100 Gbps;. 

  *Disponibilidade conforme Viabilidade técnica  

 

II. Acesso GPON 

Velocidades 

Acesso 

GPON* 

1 Mbps, 2 Mbps, 3 Mbps, 4 Mbps, 5 Mbps, 6 Mbps, 7 Mbps, 8 

Mbps, 9 Mbps, 10 Mbps, 11 Mbps, 12 Mbps, 13 Mbps, 14 Mbps, 

15 Mbps, 16 Mbps, 17 Mbps, 18 Mbps, 19 Mbps, 20 Mbps, 25 

Mbps, 30 Mbps, 35 Mbps, 40 Mbps, 45 Mbps, 50 Mbps, 60 Mbps, 

70 Mbps, 80 Mbps, 90 Mbps, 100 Mbps 

*Disponibilidade conforme Viabilidade técnica 

 

3.3. Características Técnicas 
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3.3.1. Parâmetro de Tráfego 

 

a) Disponibilidade: 99.5% 

b) Atraso de Quadros (delay); Conforme tabela definida entre cidades 

(localidades não especificadas dependem de viabilidade) 

c) Variação de atraso de Quadros (jitter): < 10ms 

d) Perda de Quadros: < 0,1% 

 

 

 

3.4. TARIFAÇÃO 

A tarifação do Serviço IP TRÂNSITO On Demand adota um modelo sob demanda, 

onde a tarifa mensal apresenta dois componentes. O primeiro é um custo mensal 

mínimo, fixo e pré-definido, o segundo é uma tarifa eventual, proporcional ao nível 

de utilização da rede e que é somada ao valor fixo. Para fins de tarifação e de 

cômputo de uso do Serviço, franquias são estabelecidas como patamares de 

referência contra os quais níveis de utilização são comparados. Se o nível de 

utilização for menor ou igual à franquia, o custo do Serviço fica estabelecido como 

sendo o valor contratado referente à franquia (componente fixa do Serviço). Caso 

o nível de utilização seja maior que a franquia, uma tarifa proporcional a essa 

utilização excedente será adicionada ao valor referente à franquia. O Serviço IP 

TRÂNSITO On Demand apresenta duas modalidades de mensuração de nível de 

utilização: por tráfego cursado e por velocidade. 

 

3.4.1 Tarifação Sob Demanda por Tráfego Cursado 

Nessa modalidade, a franquia é quantificada em Gigabytes e é referente a uma 

quantidade mínima de bytes que podem trafegar pelo Serviço dentro de um período 

de mensuração igual há um mês. O nível de utilização da rede, ou o tráfego efetivo 

é obtido através da contabilização dos tráfegos entrante e sainte que passaram pela 

interface de acesso do Serviço durante o período de mensuração. Essa modalidade 

aplica-se exclusivamente a circuitos implantados com acesso Gibabit Ethernet da 

ALGAR TELECOM, não estando disponível para acessos implantados através de 

recursos de outras operadoras.  

 

O valor total a ser pago pela Cliente na modalidade Sob Demanda por tráfego 

cursado será: 

Mensalidade do Serviço = Componente Fixa + Componente Variável (se houver) 

 

a) Componente Fixa 

É a tarifa a ser paga em qualquer circunstância, referente à franquia, quantificada 

em Gigabytes. Esse parâmetro considera ambos os tráfegos – de entrada e de saída 

– e será utilizado como patamar para cálculo do tráfego excedente cursado no 

circuito, durante o período de um mês.  

Componente Fixa = Tarifa Relativa à Franquia 

 

b) Componente Variável 

A componente variável é referente ao tráfego que excede o patamar definido pela 

franquia. O valor a ser pago será computado da seguinte maneira:  

Tráfego Excedente = (Tráfego Total) – Franquia [arredondado para múltiplos de 

10Mbytes] 

 

O tráfego total é calculado somando-se os tráfegos de entrada e saída cursados na 

interface de acesso do Serviço durante o período de mensuração (1 mês). O 

resultado da equação acima é arredondado para múltiplos de 10Mbytes, de acordo 

com as seguintes regras: 

● Frações de tráfego maiores ou iguais a 5Mbytes serão arredondados para o maior 

inteiro; 

● Frações de tráfego menores ou iguais a 5Mbytes serão arredondados para o menor 

inteiro; 
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A tarifa correspondente ao tráfego excedente existirá caso esse tráfego seja maior 

que zero e será definida em função do valor do múltiplo de 10Mbytes adicional, 

conforme apresentado na PROPOSTA COMERCIAL e/ou TERMO DE CONTRATAÇÃO. 

Ou seja: 

Componente Variável = Custo Adicional 

Custo Adicional = (Tráfego Excedente) * Custo do Múltiplo de 10Mbytes adicional, 

se (Tráfego excedente) > 0 

Finalmente: 

Mensalidade do Serviço IP On Demand = Componente Fixa + Componente Variável 

Mensalidade do Serviço IP On Demand = Tarifa Relativa à Franquia + Custo 

Adicional (se houver). 

 

3.4.2 Tarifação Sob Demanda por Velocidade 

Nessa modalidade, a franquia é quantificada em Kbps (kilobits por segundo) e é 

referente a uma banda mínima disponível no circuito. O nível de utilização, ou 

tráfego efetivo, é mensurado em um ponto de referência da rede (Ponta A) através 

do processo chamado “noventa e cinco percentile” e arredondado para um valor 

inteiro em Kbits por segundo. A definição do processo encontra-se disponível no 

site da ALGAR TELECOM. Essa modalidade se aplica apenas para acessos 

implantados com a infraestrutura Gigabit Ethernet da ALGAR TELECOM não estando 

disponível para acessos implantados com redes de outras operadoras. 

 

O valor total a ser pago mensalmente pela Cliente será obtido por: 

Mensalidade do Serviço = Componente Fixa + Componente Variável 

 

a) Componente Fixa 

É a tarifa a ser paga em qualquer circunstância, referente à franquia quantificada 

em Megabits/s. Esse parâmetro considera ambos os tráfegos – de entrada e de 

saída – e será utilizado como patamar para cálculo do tráfego excedente realizando 

no circuito, durante o período de um mês. 

Componente Fixa = tarifa Relativa à Franquia 

 

b) Componente Variável 

A componente de custo variável é proporcional ao tráfego que ultrapassar o patamar 

estabelecido como franquia, medido na ponta A da rede. 

O tráfego excedente será computado como: 

Tráfego Efetivo = Arredondado {valor 95percentile}[em Kbps] 

Tráfego Excedente = (Tráfego Efetivo) – Franquia 

A tarifa devida ao Tráfego Excedente será calculada caso esse tráfego seja maior 

que zero. Nesse caso, multiplica-se o valor obtido acima com o custo do Kbits 

adicional conforme definido na PROPOSTA COMERCIAL e/ou TERMO DE 

CONTRATAÇÃO.  

Assim:  

Componente Variável = (Tráfego Excedente) * Custo (Kbits adicional) se (Tráfego 

Excedente) > 0 

Finalmente: 

Mensalidade do Serviço IP TRÂNSITO On Demand = Componente Fixa + 

Componente Variável 

Mensalidade do Serviço IP TRÂNSITO On Demand = Tarifa da Franquia + Tarifa 

Devida ao Tráfego Excedente (se houver). 

O método “95percentile” é um método para quantificar o nível de tráfego efetivo 

cursado em circuitos. O método elimina uma determinada quantidade de “picos” 

que ocorrem em circuitos, principalmente aqueles utilizados para tráfego não 

constante. Com isso, obtém-se uma medida mais equânime do tráfego efetivo, sem 

prejuízo da Cliente. Ele se baseia em uma plataforma de mensuração que adquire 

amostras do tráfego real do circuito a intervalos constantes durante um período 
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pré-determinado, chamado de “período de mensuração”. No caso da ALGAR 

TELECOM amostras são adquiridas a cada cinco minutos durante um mês. Os 

seguintes passos descrevem o algorítimo do método: 

 

a) Armazenam-se, durante o período de mensuração (1 mês), duas séries de amostras 

de velocidade (em bits por segundo) do circuito. Essas séries são referentes aos 

tráfegos entrante e sainte, respectivamente. As amostras são colecionadas a cada 

5 minutos, perfazendo um total de 8.640 amostras por um mês para cada série. 

 

b) Ordenam-se essas duas séries em ordem decrescente 

 

c) Tomam-se os valores das amostras de número 432 de ambas as séries. Tomar 

como referência essas amostras equivalem a desprezar 5% das maiores amostras 

do tráfego que ocorreu ao longo do mês, ou seja, à eliminação dos 5% maiores 

picos de tráfego ocorridos. 

 

d) Toma-se o maior valor entre as duas amostras. Esse valor é o chamado “valor 95 

percentile”, proporcional ao tráfego efetivo cursado durante o período de 

mensuração considerado. Resumindo: 

 

Valor 95percentile = Maior Valor {Amostra_sainte[432],Amostra_entrante[432]} 

 

e) Ajustes devem ser considerados para o caso de meses 31, 28 e 29 dias, levando-

se em conta que deve ser desprezado 5% do número de amostras de cada série 

ordenada para computar-se o valor “95percentile”. 

 

f) Arredonda-se o valor assim obtido para Megabits por segundo. 

Finalmente, o tráfego efetivo de um circuito é: 

Tráfego Efetivo = Arredondado{Valor 95percentile} [em Mbps ou Kbps] 

 

3.5 Características Técnicas Resumidas 

O Serviço IP TRÂNSITO On Demand apresenta as seguintes características técnicas 

resumidas: acesso irrestrito a toda a Internet pública (“full transit”); interface 

Ethernet; acesso simétrico, protocolo de enlace 802.3, quatro (4) endereços IP 

válidos no mínimo (conforme velocidade contratada), fornecimento de Serviço DNS 

primário e secundário e disponibilização de relatório de desempenho do Serviço via 

Web. 

 

O Serviço não fornece nenhuma função de segurança nativa, seja ela implementada 

através de “firewall” ou configurações específicas em roteadores.  

_________________________________________________________ 
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AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

ATO No 7.739, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2012

O  CONSELHO  DIRETOR  DA AGÊNCIA  NACIONAL  DE 
TELECOMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que foram conferidas à Agência pelo art. 19 
da Lei no 9.472, de 16 de julho de 1997, e pelo art. 16 do Regulamento da Agência Nacional de 
Telecomunicações, aprovado pelo Decreto no 2.338, de 7 de outubro de 1997,

CONSIDERANDO  o  disposto  no  Regulamento  dos  Serviços  de 
Telecomunicações,  aprovado  pela  Resolução  no 73,  de  25  de  novembro  de  1998,  no 
Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução no 272, de 9 de 
agosto de 2001, e, ainda, o que consta do processo no 53500.018678/2012;

CONSIDERANDO  que,  conforme  dispõe  o  parágrafo  único  do  art.  10  do 
Regulamento  do  Serviço  de  Comunicação  Multimídia,  não  haverá  limite  ao  número  de 
autorizações para exploração do Serviço de Comunicação Multimídia, o que caracteriza hipótese 
de inexigibilidade de licitação, por configurar-se desnecessária;

CONSIDERANDO deliberação tomada em sua Reunião no 676, realizada em 22 
de novembro de 2012,

R E S O L V E :
Art. 1º Expedir autorização à ACESSO LINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 

EPP, CNPJ/MF no 14.798.740/0001-20, para explorar o Serviço de Comunicação Multimídia, 
por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade,  em âmbito nacional e internacional e 
tendo como área de prestação de serviço todo o território nacional.

Parágrafo  único.  O  uso  de  radiofrequência,  quando  necessário,  tendo  ou  não 
caráter de exclusividade,  dependerá de prévia outorga da Agência, mediante autorização, nos 
termos  da  regulamentação  e  da  respectiva  consignação,  que  se  dará  mediante  ato  da 
Superintendência de Serviços Privados desta Agência.

Art. 2º  Estabelecer que o preço devido pelo direito de exploração do serviço de 
que trata o art. 1º é de R$ 9.000,00 (nove mil reais), de acordo com o Regulamento de Cobrança 
de Preço Público pelo Direito de Exploração de Serviços de Telecomunicações e pelo Direito de 
Exploração de Satélite, aprovado pela Resolução no 386, de 3 de novembro de 2004, da Anatel.

Parágrafo único. A quantia referida no caput deste artigo será recolhida na forma 
e  no  prazo  estabelecidos  em  notificação  da  Anatel  à  autorizada,  sob  pena  de  revogação 
automática deste Ato e a conseqüente extinção da presente autorização.

Art.  3º  Estabelecer  que  os  equipamentos  que  compõem  as  estações  de 
telecomunicações do serviço devem ter certificação expedida ou aceita pela Anatel, segundo as 
normas vigentes.

Art. 4º Estabelecer que será formalizado Termo de Autorização para o serviço que 
será prestado, observadas as disposições legais e regulamentares pertinentes.

201290216215



Art. 5º Estabelecer que o prazo para o início da operação comercial do serviço não 
poderá ser superior a dezoito meses, contado a partir da data de publicação deste ato no Diário 
Oficial da União.

§ 1º  O prazo previsto no  caput  poderá ser prorrogado uma única vez,  por no 
máximo doze meses, se as razões apresentadas para tanto forem julgadas relevantes pela Anatel.

§ 2º O prazo para início da operação comercial do serviço, quando este depender 
de  sistema  radioelétrico  próprio,  será  contado  a  partir  da  data  de  publicação  do  ato  de 
autorização de uso de radiofreqüência no Diário Oficial da União.

Art.  6º  A  prestadora  deverá  encaminhar  à  Anatel  um  resumo  do  Projeto  de 
Instalação,  na  forma  prevista  no  Anexo  III  do  Regulamento  do  Serviço  de  Comunicação 
Multimídia, como condição para a emissão de autorização para instalação do sistema, em um 
prazo máximo de cento e oitenta dias a partir da data de publicação deste ato no Diário Oficial da 
União.

Art. 7º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

JARBAS JOSÉ VALENTE
Presidente Substituto
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AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

EXTRATO DO ATO Nº 7.739, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2012

Processo  nº  53500.018678/2012.  Expede  autorização  à  ACESSO  LINE 
TELECOMUNICAÇÕES  LTDA.  EPP,  CNPJ/MF  nº  14.798.740/0001-20,  para  explorar o 
Serviço de Comunicação Multimídia, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, em 
âmbito  nacional  e  internacional  e  tendo como área  de prestação de serviço todo o território 
nacional.

JARBAS JOSÉ VALENTE
Presidente Substituto
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE RECEITAS ADMINISTRADAS
PELA ANATEL

 

Nome: ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 14.798.740/0001-20

         Certificamos que não constam, até esta data, pendências em seu nome, relativas às receitas
administradas pela Anatel, ressalvado o direito desta agência de cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade
do contribuinte acima que vierem a ser apuradas. 

         Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta agência, não
constituindo, por conseguinte, prova de inexistência de débitos inscritos em Dívida Ativa da União,
administrados pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 

         Emitida às 12:29:54 do dia 27/09/2021 (hora e data de Brasília). 

         Válida até 27/10/2021. 

         

         Certidão expedida gratuitamente.

BOA TARDE 
RODRIGO BESTETTI

BOLETO »» Nada Consta    menu   ajuda 

http://www.brasil.gov.br/
http://www.acessoainformacao.gov.br/acessoainformacaogov
http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalInternet.do
http://sistemas.anatel.gov.br/boleto/?SISQSmodulo=0
http://sistemas.anatel.gov.br/
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 14 DA SOCIEDADE ACESSOLINE TELECOMUNICACOES 

LTDA 

CNPJ nº 14.798.740/0001-20 
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GILMAR BALBINOT, nacionalidade Brasileiro, nascido em 06/09/1983, Casado em Comunhão parcial de bens, 

Empresário, CPF nº 008.553.449-89, Carteira de Identidade nº 3910607, órgão expedidor SSP - SC, residente e 

domiciliado na Rua Holanda, 33, Sorgatto, Caçador, SC, CEP 89.503-366. 

 

CLAIR DALLA ROSA, nacionalidade Brasileiro, nascido em 04/04/1977, Divorciado, Empresário, CPF nº 

020.576.379-05, Carteira de Identidade nº 2792594, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na Rua 

Porto União, 271, APT   404, Centro, Caçador, SC, CEP 89.500-151 

 

MARCELO JOSE AFONSO, nacionalidade Brasileiro, nascido em 16/01/1982, Casado em Comunhão Parcial de 

Bens, Empresário, CPF nº 035.827.969-06, Carteira de Identidade nº 3850162, órgão expedidor SSP - SC, residente 

e domiciliado na Rua Irmão Guido Gabriel, 77, Paraiso, Caçador, SC, CEP 89.503-012. 

 

PAULO ROBERTO BESTETTI, nacionalidade Brasileiro, nascido em 24/10/1954, Divorciado, Empresário, 

CPF nº 222.207.390-15, Carteira de Identidade nº 5530500, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na 

Rua Conda - D, 450, APT  402, Edif.  Cosmopolitan, Santa Maria, Chapecó, SC, CEP 89.801-130. 

 

CAROLE REGINA BESTETTI, nacionalidade Brasileira, nascida em 03/10/1981, Solteira, Empresaria, CPF nº 

032.828.279-03, Carteira de Identidade nº 2699551, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliada na Rua 

Pedro Rossetto, 170, Cinquentenário, Concórdia, SC, CEP 89.700-250. 

 

RODRIGO BESTETTI, nacionalidade Brasileiro, nascido em 16/02/1978, Solteiro, Empresário, CPF nº 

809.578.700-00, Carteira de Identidade nº 2697609, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na Rua 

Antonio Merlo Filho,583, Liberdade, Concórdia, SC, CEP 89.710-190. 

 

MAURO CLEFFS DE FIGUEIREDO, nacionalidade Brasileiro, nascido em 05/10/1966, Casado em Separação 

de Bens, Empresário, CPF nº 888.341.907-34, Carteira de Identidade nº 068960087, órgão expedidor IFP - RJ, 

residente e domiciliado na Rua Leonel Mosele, 693, Bloco E, APT 201, São Miguel, Concórdia, SC, CEP 89.711-

014. 

 

FLAVIO HENRIQUE WEISHEIMER, nacionalidade Brasileiro, nascido em 24/04/1971, Casado em Comunhão 

Parcial de Bens, Empresário, CPF nº 776.561.139-91, Carteira de Identidade nº 2404862, órgão expedidor SSP - 

SC, residente e domiciliado na Rua Irio Zardo, 20, Quadra B, Lot. 4 E 2, Morada do Sol, Videira, SC, CEP 89.562-

726. 

 

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, registrada 

legalmente por contrato social devidamente arquivado  nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob 

NIRE nº 42204799354, com sede Rua Marcilio Dias, 420E, Sala 01 Quadra 557 Lote 19, Bela Vista Chapecó, SC, 

CEP 89.804-160, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 14.798.740/0001-20, 

deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, 

mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade resolve abrir uma filial que se localizará na Rua Osvaldo Cruz -E, 222, 

São Cristóvão, Chapecó–SC, CEP 89.804-050. Exercendo as seguintes atividades econômicas: Serviços de 

Comunicação Multimídia - SCM; Construção de Estações e Redes de Telecomunicações; Manutenção de 

Estações e Redes de Telecomunicações; Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e 

Suprimentos de Informática. 
  

CLÁUSULA SEGUNDA.  A filial registrada na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul sob 

NIRE nº 54920052767 e CNPJ nº 14.798.740/0019-59, passa a fazê-lo no seguinte endereço sito à Rua 

Presidente Vargas, 855, Sala 203, Jardim América, Dourados – MS, CEP 79.804-030. Exercendo as seguintes 

atividades econômicas: Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia - SCM, Provimento de Acesso à 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XWA3oHhRAx4FIbeZwYpPew&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00855344989-GILMAR BALBINOT|02057637905-CLAIR DALLA ROSA|80957870000-RODRIGO BESTETTI
03582796906-MARCELO JOSE AFONSO|03282827903-CAROLE REGINA BESTETTI|22220739015-PAULO ROBERTO BESTETTI
77656113991-FLAVIO HENRIQUE WEISHEIMER|88834190734-MAURO CLEFFS DE FIGUEIREDO
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Internet, Serviços de Telefonia Fixa Comutada STFC, Interconexão de Redes de Telecomunicações, 

Operadora de Televisão por Assinatura por Cabo, Provedor de Voz sobre Protocolo Internet, Instalação e 

Manutenção de Equipamentos de Comunicação, Atividades de Cobrança Extrajudicial de Faturas e 

Dividas de Clientes e de Terceiros, Gestão de Ativos Intangíveis não Financeiros, Suporte Técnico, 

Monitoramento e Gerenciamento de Equipamentos e de Redes em Tecnologia da Informação, Consultoria 

em Tecnologia da Informação, e Fornecimento e Gestão de Recursos Humanos para Terceiros. 
 

Em vistas das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, de acordo com o Novo Código 

Civil, tendo a seguinte redação: 

 

CONSOLIDAÇÃO 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de ACESSOLINE 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade iniciou suas atividades em 02/01/2012 e poderá a qualquer tempo, abrir ou 

fechar filial, sucursal ou agência, em qualquer parte do país, mediante alteração contratual. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto: Prestação de serviços de comunicação multimídia - SCM; 

Provimento de acesso à internet; Comércio varejista de equipamentos e suprimentos para informática; serviços de 

reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Serviços de telefonia fixa comutada 

STFC; Interconexão de redes de telecomunicações; Operadora de televisão por assinatura por cabo; provedor de 

voz sobre protocolo internet; instalação e manutenção de equipamentos de comunicação; Atividades de cobrança 

extrajudicial de faturas e dívidas de clientes e de terceiros; Locação de infraestrutura para serviços de 

telecomunicações; Gestão de ativos intangíveis não financeiros; Construção de estações e redes de 

telecomunicações; Manutenção de estações e redes de telecomunicações, Suporte Técnico, Monitoramento e 

gerenciamento de equipamentos e de redes em tecnologia da informação; Consultoria em tecnologia da informação; 

e Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros. 

 

CLÁUSULA QUARTA: O capital social, no valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), constituído de 

6.000.000 (seis mil) quotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real), já subscrito e integralizado pelos sócios em 

sua totalidade, encontra-se distribuído da seguinte forma: 

 

Sócios Nº de quotas Valor Participação % Participação 

Rodrigo Bestetti 540.000 540.000,00 9% 

Mauro Cleffs de Figueiredo 1.320.000 1.320.000,00 22% 

Paulo Roberto Bestetti 600.000 600.000,00 10% 

Carole Regina Bestetti 540.000 540.000,00 9% 

Clair Dalla Rosa 690.000 690.000,00 11,5% 

Flavio Henrique Weisheimer 690.000 690.000,00 11,5% 

Gilmar Balbinot 1.200.000 1.200.000,00 20% 

Marcelo Jose Afonso 420.000 420.000,00 7% 

Total 6.000.000 6.000.000,00 100,00% 

 

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 

solidariamente pela integralização do capital social. 

 

CLÁUSULA SEXTA: Os sócios participam dos lucros e perdas na proporção das respectivas quotas. 

Parágrafo Único: Os sócios são obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, 

mesmo aquelas autorizadas no contrato, quando tais lucros ou quantias se distribuírem com prejuízo do capital. 
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CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade é administrada pelos sócios RODRIGO BESTETTI, CAROLE REGINA 

BESTETTI E GILMAR BALBINOT, que isentos de caução, irão representar a sociedade ativa e passiva, em 

juízo ou fora dele, podendo assinar isoladamente sob a forma de sócio administrador. 

 

§ 1º - Os administradores têm os poderes gerais para praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade. 

 

§ 2º - Os administradores receberão um "pró-labore" mensal, fixado de comum acordo pelos sócios, na reunião 

anual de apreciação das contas, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites. 

 

§ 3º - É vedado aos administradores fazer uso da firma na prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer outro 

título de favor, em negócios estranhos ao objeto social, bem como onerar, alienar ou comprar bens imóveis da ou 

para a sociedade, sem autorização dos sócios aprovada em reunião. 

 

§ 4º - Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no 

desempenho de suas funções. 

 

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade possui as seguintes filiais: 

 

Filial 1 - encontra-se instalada na Rua Salgado Filho, n. 457, Centro, CEP 89.600-000, na cidade de Joaçaba/SC, 

registrada na Junta Comercial de Santa Catarina em, sob NIRE nº. 42901155696 e cadastrada no CNPJ n. 

14.798.740/0003-91. 

 

Filial 2 - encontra-se instalada na Rua Tenente Ary Rauem, n. 906, Centro, CEP 89.300-000, na cidade de 

Mafra/SC, registrada na Junta Comercial de Santa Catarina em, sob NIRE nº. 42901155700 e cadastrada no CNPJ 

n. 14.798.740/0004-72. 

 

Filial 3 - encontra-se instalada na Rua Sete de Setembro, 50, Kobrasol, Sao José, CEP 88.102-030 SC., registrada 

na Junta Comercial de Santa Catarina, sob NIRE nº. 42901155718 e cadastrada no CNPJ n. 14.798.740/0005-53. 

 

Filial 4 - encontra-se instalada na Rua 7 de setembro, 220-d, sala 04, Presidente Medici, CEP 89.801-145, na 

cidade de Chapeco SC, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob NIRE nº. 42901201141 e 

CNPJ nº 14.798.740/0006-34. 

 

Filial 5 - encontra-se instalada na Rua Doutor Heitor Valente, 49, Taruma, Curitiba/PR, CEP 82.800-050, 

registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE nº. 41901741845 e CNPJ nº 14.798.740/0007-15. 

 

Filial 6 - encontra-se instalada na Rua do Expedicionario, 142, Sala 16, Centro, Ourinhos/SP, CEP 19.900-041, 

registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº. 35905488899 e CNPJ nº 14.798.740/0008-04. 

 

Filial 7 - encontra-se instalada na Rua Teixeira Soares, 839, Sala 305, Centro, Passo Fundo/RS, CEP 99.010-080, 

registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob NIRE nº. 43901969678 e CNPJ nº 

14.798.740/0009-87. 

 

Filial 8 - encontra-se instalada na 10A Rua Bahia, 251, Sala 01, Centro, Pien/PR, CEP 83.860-000, registrada na 

Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE nº. 41901924711 e CNPJ nº 14.798.740/0010-10. 

 

Filial 9 - encontra-se instalada na 10A Rua Alcides de Lima Maoski, 117, Centro, Agudos do Sul/PR, CEP 83.850-

000 PR, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE nº. 41901924729 e CNPJ nº 

14.798.740/0011-00. 

 

Filial 10 - encontra-se instalada na Rua Felipe Schmidt, 342, Centro, Catanduvas/SC, CEP 89.670-000, registrada 

na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob NIRE nº. 42901309375 e CNPJ nº 14.798.740/0012-82. 
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Filial 11- encontra-se instalada na Rua Pedro Ivo, 707, Casa, Região do Lago, Cascavel/PR, CEP 85.812-171, 

registrada na Junta Comercial do Paraná sob NIRE nº. 41901931792 e CNPJ nº 14.798.740/0013-63. 

 

Filial 12 – encontra-se instalada na Rua Dr. Vicente Machado, 217, Sala 307, Centro, Rio Negro/PR, CEP 83.880-

000, registrada na Junta Comercial do Paraná sob NIRE nº. 41901931806 e CNPJ nº 14.798.740/0014-44. 

 

Filial 13 – encontra-se instalada na Rua Antônio Passarela, 307, São Mateus, Juiz de Fora/MG, CEP 36.025-230, 

registrada na Junta Comercial de Minas Gerais sob NIRE nº. 31920024373 e CNPJ nº 14.798.740/0015-25 

 

Filial 14 – encontra-se instalada na Rua Nelson Viana, 394, Loja:104, Centro, Três Rios/RJ, CEP 25.805-290, 

registrada na Junta Comercial do Rio de Janeiro sob NIRE nº. 33901571251 e CNPJ nº 14.798.740/0016-06.  

 

Filial 15 – encontra-se instalada na Rua Pedro Simões de Oliveira, 244, Térreo, Centro, Rio Negrinho/SC, CEP 

89.295-000, registrada na Junta Comercial de Santa Catarina sob NIRE nº 42901326300 e CNPJ nº 

14.798.740/0017-97 

 

Filial 16 – encontra-se instalada na Rua João Barbosa Mendes, 262, Loja 19, Centro, Mandirituba/PR, CEP 83.800-

000, registrada na Junta Comercial do Paraná sob NIRE nº 41901941151 e CNPJ nº 14.798.740/0018-78 

 

Filial 17 – encontra-se instalada na Rua Presidente Vargas, 855, Sala 203, Jardim América, Dourados/MS, CEP 

79.804-030, registrada na Junta Comercial do Mato Grosso do Sul sob NIRE nº 54920052767 e CNPJ 

14.798.740/0019-59. 

 

Filial 18 – A sociedade resolve abrir uma filial que se localizará na Rua Osvaldo Cruz - E, 222, São Cristóvão, 

Chapecó/SC, CEP 89.804-050 

 

CLÁUSULA NONA – As deliberações dos sócios, quando não forem por consenso unânime, serão tomadas em 

reunião, devendo ser convocada pelo administrador nos termos do art. 1.072 e 1152 do CC. 

 

§ 1º - A reunião torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria 

objeto dela. 

 

§ 2º - Realizada a reunião dos trabalhos e deliberações, será lavrada no livro de atas de reuniões, ata assinada pelos 

sócios participantes e cópia da ata autenticada pelos administradores, ou pela mesa, será apresentada ao Registro 

Público de Empresas Mercantis, para arquivamento e averbação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA– Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no 

contrato: 

a) aprovação das contas da administração; 

b) a designação do administrador, quando feita em ato separado; 

c) a destituição do administrador; 

d) o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato; 

e) a modificação do contrato social; 

f) a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação; 

g) a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas; 

h) a recuperação judicial e extrajudicial da sociedade nos termos da Lei nº 11.101/2005. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: As deliberações dos sócios serão tomadas obedecido o que determina o art. 

1.076 do CC. 

 

Parágrafo Único: As deliberações tomadas de conformidade com o presente contrato e ao amparo da lei vinculam 

todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade 

comunicar aos demais, por escrito com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o 

direito de preferência na aquisição das mesmas. 

 

Parágrafo Único: Se nenhum dos sócios usarem do direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias 

após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir a sua quota a 

terceiro. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O falecimento de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade, que 

poderá continuar com os herdeiros, podendo os sócios remanescentes optar pela dissolução da sociedade 

ou liquidação da quota societária do falecido. 

 

§ 1º - Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo de cujus, incumbirá ao 

inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade. 

 

§ 2º - Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão retirar-se da sociedade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios, representando mais 

da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em 

virtude de atos graves e que configurem justa causa. 

 

§ 1º - Não sendo configurada a justa causa a exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente 

convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do 

direito de defesa. 

 

§ 2º - Será também de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido 

liquidada para o pagamento de credor particular do sócio. 

 

§ 3º - No caso de retirada, morte ou exclusão de sócios ou dissolução da sociedade, o valor das quotas, considerada 

pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em 

balanço especialmente levantado, à data da resolução, e seus haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, 

mensais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após a apuração do valor. 

 

§ 4º - Podem os sócios remanescentes suprir o valor da quota. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da 

responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade. 

 

Parágrafo Único: A retirada ou exclusão de sócio, não o exime também da responsabilidade pelas obrigações 

sociais posteriores e em igual prazo como o previsto nesta Clausula, enquanto não se requerer a averbação da 

resolução. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: O exercício social coincidirá como o ano civil. 

 

§ 1º - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua 

administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 

econômico, dos lucros líquidos ou prejuízos do exercício, feitas as necessárias amortizações e previsões, o saldo 

porventura existente, terá o destino que os sócios houverem por bem determinar; 
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§ 2º - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e até 30 dias 

antes da data marcada para a reunião, os documentos referidos neste artigo devem ser postos, por escrito, e com a 

prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: O administrador declara formalmente, sob as penas da lei, de que não está 

impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por 

se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por 

crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou conta a economia popular, contra o 

sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou 

propriedade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Os casos omissos serão tratados pelo que regula a Lei 10.406/02 - Livro II - 

Código Civil e legislação complementar. Supletivamente, com base no Art. 1.053, parágrafo único do Código 

Civil, os casos omissos também poderão ser regidos pelas normas inerentes às sociedades anônimas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A sociedade manterá responsável técnico devidamente registrado no Conselho 

Regional de Engenharia de Santa Catarina – CREA/SC, com título compatível ao objeto da empresa. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Chapecó/SC, renunciando 

a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento. 

 

 

CONCORDIA, 22 de Junho de 2021. 

 

 

__________________________________                     ________________________________ 

GILMAR BALBINOT                                          CLAIR DALLA ROSA 

CPF: 008.553.449-89                                             CPF: 020.576.379-05 

 

 

 

__________________________________                     ________________________________ 

MARCELO JOSE AFONSO                               PAULO ROBERTO BESTETTI 

CPF: 035.827.969-06                                             CPF: 222.207.390-15 

 

 

 

__________________________________                     ________________________________ 

CAROLE REGINA BESTETTI                                   RODRIGO BESTETTI 

CPF: 032.828.279-03                                               CPF: 809.578.700-00 

 

 

__________________________________                     ________________________________ 

 MAURO CLEFFS DE FIGUEIREDO                           FLAVIO HENRIQUE WEISHEIMER 

CPF: 888.341.907-34                                                        CPF: 776.561.139-91 
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Cpf: 03582796906 - MARCELO JOSE AFONSO - Assinado em 23/06/2021 s 16:10:56

Cpf: 03282827903 - CAROLE REGINA BESTETTI - Assinado em 23/06/2021 s 15:54:32

Cpf: 02057637905 - CLAIR DALLA ROSA - Assinado em 23/06/2021 s 15:47:06

Cpf: 00855344989 - GILMAR BALBINOT - Assinado em 23/06/2021 s 16:05:29

NIRE 54920052767
CNPJ 14.798.740/0019-59
ENDERECO: RUA PRESIDENTE VARGAS, DOURADOS - MS
EVENTO 030 - ALTERACAO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF

NIRE 42901331559
CNPJ 14.798.740/0020-92
ENDERECO: RUA OSVALDO CRUZ - E, CHAPECO - SC
EVENTO 023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE

FILIAIS FORA DA UF 
 

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

027 - ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF ARQUIVAMENTO: 
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20218703538

NIRE 42204799354
CNPJ 14.798.740/0001-20
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/06/2021
SOB N: 42901331559

023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDEEVENTO
002 - ALTERACAOATO
218703538 - 23/06/2021PROTOCOLO
ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDANOME DA EMPRESA

218703538           

TERMO DE AUTENTICACAO

MATRIZ

EVENTOS

FILIAIS NA UF
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