CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE
ACESSO À INTERNET E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA

De um lado a Empresa CONTRADA IVANILDO JÚNIOR E IDALÉCIO RIBEIRO ARTIGOS DE
INFORMÁTICA LTDA, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL - a prestar o
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), conforme ato nº 6726 de 13/11/2012 inscrita no C.N.P.J. sob nº
07.007.448.0001-86, com sede a Estrada de Belém, 1659 Loja 101 e 102 – Campo Grande - Recife - PE CEP: 52030-040 - email: contato@ribeironetpe.com.br - fone: (81) 4062-9929 e site
www.ribeironetpe.com.br, doravante designada simplesmente CONTRATADA XXXXXXXXXX, residente
na (Rua, Av. – bairro de XXXXXXXX – cidade de XXXXXXXX - PE, CPF XXXXXXXX, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE, celebram o presente contrato de prestação de serviços que se
regerá pelas seguintes cláusulas e condições:
1. Do Objeto
Constituem objeto do presente contrato:
1.2- A prestação do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), pela CONTRATADA ao
CONTRATANTE, por meio de rede cabeada metálica, ondas de rádio (sem fio),fibra ótica ou quaisquer
outros meios de telecomunicações aprovado pela ANATEL a qual o CONTRATANTE obterá acesso à
Internet do tipo Banda Larga.
2. Do Serviço prestado e dos canais de atendimento
2.1- O Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) estará disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7
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(V) interrupção ou suspensão dos serviços pela concessionária dos serviços de telecomunicações;
(VI) ocorrências de falhas no sistema de transmissão e/ou roteamento no acesso à Internet.

INCISO I: A CONTRATADA não se responsabiliza por quaisquer danos e/ou prejuízos decorrentes de
interrupções relacionadas aos eventos previstos nos itens acima, ou daqueles em que a CONTRATADA não
tenha concorrido exclusivamente para a realização do dano e/ou prejuízo.

INCISO II: Em caso de solicitações e reclamações sobre faturas, prestação dos serviços e atendimento
referentes ao presente contrato, o contratante deve ligar no telefone 0800-081-5375, 4062-9929 ou enviar email para contato@ribeironetpe.com.br.
2.2- Após a assinatura do presente contrato, a contratada disponibilizará o acesso à internet no prazo de até
15 (cinco) dias úteis.
2.3 - Login e Senha do Contratante
Ao contratar os serviços da CONTRATADA o CONTRATANTE receberá um login (usuário) e uma senha
privativa que constituem sua identificação para uso do serviço.O CONTRATANTE terá apenas um login
(usuário) e uma senha privativa, que são pessoais e intransferíveis, o CONTRATANTE assume integral
responsabilidade por quaisquer prejuízos que cause a terceiros ou venha sofrer pela utilização indevida de
seu login (usuário) ou de sua senha privativa. Não serão permitidas conexões simultâneas utilizando o
mesmo login (usuário) do CONTRATANTE e a mesma senha privativa de acesso aos serviços.
INCISO I: Caso a disponibilização do sinal seja impedida em virtude de fatores externos de não
responsabilidade da CONTRATADA, esta notificará o CONTRATANTE por e-mail ou por escrito dos
problemas ocorridos, ficando suspensa a instalação até se sanar o problema ocorrido.
3. Os canais de atendimento da ANATEL são: Tel.:1331 e/ou 1332 (deficientes auditivos), Endereço:Bloco
H - Saus Quadra 6 - Asa Sul, Brasília - DF, 70070-916 e site: www.anatel.gov.br.
4. A CONTRATADA garantirá os seguintes índices mínimos de performance, medidos mensalmente:
a- 95% do tempo de disponibilidade do serviço, incluindo as paradas técnicas para manutenção.
b- Taxa de transmissão média 70% da velocidade (download e upload) contratada, expressada em kilobits
por segundo e de 30% taxa de transmissão instantânea (download e upload).
4.1- As velocidade de downloads (receber arquivos) e de uploads (enviar arquivos) ora disponibilizada ao
CONTRATANTE será a informada na ficha de adesão anexo à este contrato. A CONTRATADA garante
70% (setenta por cento) daqueles valores devido às perdas e interferências existentes entre o sistema da
CONTRATADA e o equipamento de recepção do CONTRATANTE, como também as configurações de
hardware (parte física) e software (parte lógica) do computador onde está instalado o Serviço de
Comunicação Multimídia (SCM).
4.2 -A CONTRATADA disponibilizará atendimento telefônico (Suporte) para seus assinantes, durante vinte
e quatro hora por dia, sete dias por semana, no caso de atendimento externo para substituição de
equipamentos, o reparo deverá ocorrer no prazo máximo de 6 (seis) horas , à partir da abertura do chamado
para os dias úteis das 8:00 h da manhã até as 20:00 h e 8 (oito) horas para os demais momentos.

5. Da Vigência
5.1 - O presente contrato é celebrado por prazo indeterminado, podendo quaisquer das partes promover a sua
extinção mediante aviso prévio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias via e-mail, ou correspondência
de carta enviada pelos correios durante este prazo as partes se comprometem a cumprir integralmente as
obrigações contratuais. Tornando-se vigente a partir da aceitação expressa do ASSINANTE, efetivada por
meio da assinatura neste contrato, na ficha de adesão ou ainda através dos pagamentos dos títulos via boleto.
6. Dos Preços
6.1 - O CONTRATANTE pagará mensalmente à CONTRATADA e o dia de vencimento será o que consta
no objeto de cobrança (boleto bancário) no valor de assinado no termo de adesão referente ao Serviço
Comunicação Multimídia objeto do contrato, incluindo tributos e demais encargos conforme a legislação em

vigor. O não pagamento de qualquer parcela devida pelo CONTRATANTE dará a CONTRATADA o
direito de interromper a prestação do serviço de acesso do usuário, até a efetivação do pagamento,
independente de aviso prévio. O atraso no pagamento da mensalidade nos prazos e pelos valores ajustados,
serão cobrados juros de mora de R$ 0,10 (ao dia) e multa de 2% (dois por cento) sobre os valores devidos e
não pagos.
6.2 - A conta do serviço prestado pela CONTRATADA estará à disposição do ASSINANTE em local
previamente indicado, com no mínimo 3 (Três) dias de antecedência da data de vencimento, através de
boleto bancário, caso a ASSINANTE não receba o boleto até o vencimento poderá imprimir a 2ª via pela
página da CONTRATADA ou solicitar sua via por e-mail.
6.3 - O Não pagamento da mesma em seu vencimento sujeita o CONTRATANTE, independentemente de
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, às seguintes sanções: a) Suspensão da prestação dos
serviços objetos deste contrato sem prévio aviso. b) Multa e juros de mora, conforme permitido por lei. O
restabelecimento da prestação dos serviços para a ASSINANTE fica condicionando ao pagamento de todos
os débitos existentes.
6.4 - Os valores deste contrato poderão ser reajustados com aviso prévio da CONTRATADA no prazo
mínimo de 30 dias de antecedência do próximo vencimento e após respeitado o período mínimo de 12 (doze)
meses do contrato.
6.5 - Fica fixado o valor de R$ - (A ser indicado no Termo de Adesão) para cada gigabyte utilizado além do
montante contratado, que será cobrado juntamente com a mensalidade.
7. Forma e Local de Pagamento
7.1 - Os valores referentes ao Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) deverão serem pagos pelo
CONTRATANTE à CONTRATADA mensalmente, nas opções de datas pré-definidas pela
CONTRATADA e indicada na ficha de adesão ou no contrato.
7.2 - Os boletos referentes às mensalidades serão enviados via CORREIOS, E-MAIL (correio eletrônico) ou
entregues pessoalmente por funcionários da CONTRATADA no endereço onde estiver instalado o Serviço
de Comunicação Multimídia (SCM). É de inteira responsabilidade do ASSINANTE observar sua caixa de
CORREIOS quanto a entrega do boleto de mensalidade e ocorrendo do não recebimento até (no máximo) 05
(cinco) dias antes do vencimento cabe ao ASSINANTE entrar em contato com a CONTRATANTE e
solicitar a emissão de 2ª via do boleto de mensalidade.
7.3 - O não recebimento do boleto de mensalidade na data correta para seu pagamento não condiciona o
ASSINANTE a requerer desconto na mensalidade por possíveis pagamentos em atraso e consequentemente
ao pagamento de multa por atraso e mora diária.
8. Da Inadimplência
8.1 - Após 15 (quinze) dias de atraso na mensalidade, a CONTRATADA se reserva ao direito de
BLOQUEAR a utilização do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) pelo período que persistir a mora,
sem prejuízo da cobrança dos valores devidos.
8.2 - O ASSINANTE/CONTRATANTE, com mensalidade vencida, receberá aviso fonado, por escrito vias
CORREIOS ou E-Mail (correio eletrônico) em até 01(um) dias após o vencimento da mensalidade,
comunicando do débito em aberto e do bloqueio parcial do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM)
previsto para a data informada no aviso, por motivo de inadimplência.
8.3 - Efetivado o pagamento na rede bancária, a reativação do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM)
até 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do órgão arrecadador à CONTRATANTE.
8.4 - Efetivado o pagamento no escritório comercial da CONTRATANTE ou agentes autorizados pela
CONTRATANTE, a reativação do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) ocorrerá em até 06 (seis)
horas após o pagamento.

8.5 - Permanecendo a mensalidade em atraso por mais de 30 (TRINTA) dias, o
ASSINANTE/CONTRATANTE receberá aviso de cobrança alertando para a possibilidade de inclusão do
seu nome nos cadastros de proteção ao crédito (SPC, DPC, SERASA, etc), execução legal e rescisão do
contrato de prestação de serviço entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE.
8.6 - Transcorrido 60 (sessenta) dias de bloqueio parcial por motivo de inadimplência e permanecendo o
ASSINANTE/CONTRATANTE inadimplente, a CONTRATADA poderá rescindir o contrato de
prestação de serviço sem prejuízo do recebimento dos valores devidos.
8.7 - A reativação do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), cancelado por inadimplência, ficará
condicionado ao pagamento de eventuais débitos em aberto com a CONTRATANTE, assim como de nova
taxa de adesão, bem como à existência de condições técnicas no endereço indicado pelo ASSINANTE.
9. Da rescisão
9.1 - O ASSINANTE poderá rescindido Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), hora especificado na
ficha de adesão e devidamente aceito nesta data, mediante assinatura deste contrato de adesão, no prazo de
07 (sete) dias, estipulado pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 49, parágrafo único.
9.2 - A mencionada desistência deverá ser realizada através do próprio ASSINANTE no escritório comercial
da CONTRATANTE mediante assinatura de termo de desistência.
9.3 - Caso o ASSINANTE desista do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), sem motivo relevante, e
fora do prazo legal previsto no Código de Defesa do Consumidor e especificado no parágrafo primeiro,
deverá arcar com 20% (vinte por cento) do valor da primeira mensalidade paga, a título de indenização, por
danos materiais e despesas operacionais.
9.4 - Em caso de reembolso ou recompra do equipamento de recepção ou parte dele, adquirido pelo
ASSINANTE como condição para a fruição do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), dentro do
prazo legal para desistência, haverá desconto de 20% (vinte por cento) do valor total do equipamento de
recepção a titulo de taxa de instalação e despesas operacionais com a instalação.
10. Disposições Gerais e Segurança
Disposições Gerais
1 - O Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) contratado é para uso privativo e exclusivo do
CONTRATANTE e destina-se tão somente ao uso dentro da sua residência.
2 - É expressamente proibida a cessão ou a sublocação a terceiros do Serviço de Comunicação Multimídia
(SCM),
no
todo
ou
em
parte,
a
título
gratuito
ou
oneroso.
3 - O uso compartilhado do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) não é admitido, sendo motivo para
o cancelamento deste contrato e suspensão do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM).
4 - A CONTRATADA poderá suspender a prestação do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) cuja
utilização caracterize descumprimento das condições contratuais estabelecidas entre as partes,
independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo da cobrança dos valores devidos à
CONTRATADA.
5 - A CONTRATADA não se responsabiliza por atos de terceiros contra o ASSINANTE/
CONTRATANTE, que possam resultar em perda de dados, danos a equipamentos e sistemas, ou prejuízos
quaisquer,
originados
de
ações
de
natureza
inidônea,
intempestiva
ou
ilegal.
6 - Inexiste qualquer responsabilidade da CONTRATADA, seja ela legal ou administrativa, em qualquer
nível ou situação, pela utilização indevida, ofensiva, antiética, imoral ou ilegal contida em mensagens ou
manifestações que possam vir a ser efetuadas pelo ASSINANTE/CONTRATANTE através do Serviço de
Comunicação Multimídia (SCM) ora disponibilizado, respondendo ele (ASSINANTE), integral e
individualmente, por eventuais danos e prejuízos causados a terceiros, material ou moralmente, ou por
infração
à
regulamentação
legal
cabível
e
aplicável
ao
caso.
7 - Os entendimentos mantidos pelas partes deverão ser sempre por escrito, ressalvados os casos
determinados pela urgência, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados posteriormente, por

escrito,
dentro
das
72
(setenta
e
duas)
horas
úteis
seguintes.
8 - No período de vigência do contrato, a CONTRATADA, de comum acordo com o ASSINANTE, terá
acesso às dependências do ASSINANTE exclusivamente onde estejam instalados os EQUIPAMENTOS,
com acompanhamento do ASSINANTE, como forma de preservação das condições contratuais, da
qualidade
e
do
funcionamento
do
Serviço
de
Comunicação
Multimídia
(SCM).
9 - Entende e aceita desde já o ASSINANTE que o não cumprimento da obrigação de garantir Largura de
Banda (velocidade contratada) e disponibilidade de acesso é plenamente compensado pela concessão de
crédito ou desconto em fatura de serviços de telecomunicações ou mensalidades posteriores, não sendo
cabível por nenhuma razão de fato ou de direito qualquer pleito adicional de caráter compensatório ou
indenizatório.
10 - Eventual incorreção no valor da mensalidade cobrado no boleto de mensalidade ou fatura de serviços de
telecomunicações deverá ser contestada pelo ASSINANTE, por escrito, em até 5 (cinco) dias úteis do seu
recebimento. Caso a contestação seja procedente, o prazo de vencimento da mensalidade indicada, será
postergado pelos dias correspondentes ao período despendido na correção. Caso a contestação seja
improcedente, a mensalidade deverá ser paga com multa e juros correspondentes ao período de atraso.
11 - Mediante requisição do ASSINATE a CONTRATANTE poderá prestar serviços adicionais ao Serviço
de Comunicação Multimídia (SCM), tais como mudança de endereço, mudança de instalação interna dos
equipamentos, alteração de velocidade entre outros serviços adicionais. Tais serviços adicionais serão
cobrados do ASSINANTE pelos valores vigentes à época, e que serão devidamente informados pela
CONTRATANTE.
12 - Nas relações envolvendo assinante pessoa jurídica, a CONTRATANTE não responderá por perdas e
danos, lucros cessantes, dano emergente ou insucessos comerciais advindos de falhas havidas no serviço
objeto deste Contrato, conforme disposição estatuída na parte final do artigo 51, inciso I, do Código de
Defesa do Consumidor (CDC).
11. Segurança
1 - Antivírus - É de extrema importância o uso de um bom software Antivírus quando se está conectado à
Internet, fazendo downloads, trocando e-mails e arquivos. É essencial que este software seja atualizado
regularmente, visando estar protegido contra os novos vírus que surgem a cada segundo. Previna-se,
adquirindo e instalando um bom Antivírus em seu computador, mantendo-o sempre ativado e atualizado. A
CONTRATADA não se responsabiliza pela prevenção de vírus e perda de dados de seu computador
pessoal.
2 - Firewall Pessoal - É muito importante o uso de um bom software de Firewall em seu computador, quando
conectado à Internet. Embora nossa rede tenha uma ótima proteção externa através de IP "Mascarado", ainda
temos um pequeno risco. Então, previna-se contra uma invasão de hacker, instalando e ativando um bom
firewall em sua máquina. A CONTRATADA não se responsabiliza por eventuais invasões em seu
computador
pessoal,
provenientes
do
não
cumprimento
desta
norma.
3 - Compartilhamento de Diretórios do Windows - Tanto em acesso discado convencional quanto em acesso
banda larga, mantenha sempre DESABILITADO o compartilhamento de diretórios e impressoras do
Windows.
4 - "IP Mascarado x IP Válido" - Em nossa rede, utilizamos à técnica de IP "Mascarado", protegendo seu
computador contra qualquer ataque de hacker externo via IP. Este IP Mascarado (192.168.x.x) é "invisível"
para a Internet Mundial, ou seja, você enxergará toda a Internet, mas ninguém na Internet enxergará seu
computador. É muito mais segura que uma conexão discada normal. Nunca forneça o Endereço IP do seu
computador
a
terceiros.
5 - Praticamente todas as funções da Internet funcionam em nossa rede (Troca de e-mails, Chat, MIRC, ICQ,
Jogos on-line, Músicas e vídeos - via Mídiaplayer ou Realplayer, Shockwave, Flash, etc...), com excessão de
algumas poucas aplicações que dependem de um IP válido (IP real) em ambas as pontas da conexão, como
Netmeeting e alguns poucos jogos online, mais especificamente os jogos da empresa Blizzard.
12. O presente contrato está em total acordo com o Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia
anexo à Resolução 272, de 9 de Agosto de 2001 da ANATEL, disposto no endereço
www.anatel.gov.br/biblioteca/resolução/2001 ou para mais esclarecimentos na central de atendimento
ANATEL 0800 133 2001.

13. NORMAS APLICÁVEIS, FORO E DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 - O presente Contrato será regido pelas leis brasileiras, o CONTRATANTE reconhece e declara que
leu e que está ciente e de pleno acordo com todos os termos e condições deste contrato. Para dirimir toda e
qualquer demandam envolvendo o presente contrato e seu objeto. Fica eleito o foro da Comarca de RECIFE,
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais especial que seja. Por estarem assim justos e contratados,
firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Recife, 13 de Janeiro 2014.

_________________________________________
RIBEIRONET INFORMÁTICA
(IVANILDO JÚNIOR E IDALÉCIO RIBEIRO
ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME)
Sócio Diretor: Ivanildo Ribeiro da Silva Júnior
CPF: 036.250.034-73

TESTEMUNHAS:

__________________________________________
Nome:
CPF:

Ribeironet Informática Ltda.
Estrada de Belém, 1659 Loja. 101 e 102, Campo Grande
Recife - PE, CEP: 52030-040 – Fone: (81) 4062-9929 Central de Atendimento
Comercial/Vendas: (81) 8883-3776/9793-6381

