
 
 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA – SCM 

 
 

1 DAS PARTES 
 

I. ARROBASAT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., 
sociedade limitada devidamente autorizada a prestar, no Brasil, o Serviço de 
Comunicação Multimídia - SCM, com sede na Cidade de Edéia, Estado de Goiás, 
na Avenida Brasilia, 130 Qd. 34 Lt. 14, Bairro Santana, CEP 75940-000, inscrita 
no CNPJ sob o n° 06.220.881/0001-32, doravante denominada “ARROBASAT”; 
e 

 
II. ASSINANTE, pessoa física ou jurídica, ora contratante dos serviços prestados pela 

ARROBASAT, mediante adesão às cláusulas e condições estabelecidas neste 
Contrato de Prestação de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM (o 
“Contrato”). 

 
 

2 DEFINIÇÕES 
 

Para os fins do presente Contrato, sempre que empregadas com a redação abaixo, no 
singular ou plural, as expressões abaixo deverão ser interpretadas da seguinte forma: 

 

 
ANATEL – É a Agência Nacional de Telecomunicações; 

 
 

ÁREA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – É a área geográfica onde a 
ARROBASAT pode explorar o SCM, conforme condições preestabelecidas pela 
ANATEL; 

 

 
ASSINANTE – É a pessoa física ou jurídica ora contratante de um ou mais Planos 
de Serviços oferecidos pela ARROBASAT; 

 

 
CENTRAL DE RELACIONAMENTO ARROBASAT – É o canal de 
atendimento ao ASSINANTE, que poderá ser acessado, eletronicamente, 24 
(vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, de forma gratuita, através 
do site portal.arrobasat.com.br;  

 

 
COMODATO – É o regime pelo qual a ARROBASAT empresta 
gratuitamente ao ASSINANTE alguns equipamentos de sua propriedade para a 
prestação do Serviço. A responsabilidade do ASSINANTE está prevista neste 
Contrato, especialmente na Cláusula 15; 

 

 
EQUIPAMENTOS – São os equipamentos, de propriedade da 
ARROBASAT vendidos, locados ou cedidos em regime de comodato, ao 
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ASSINANTE necessários à prestação do Serviço; 
 
 

LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES (“LGT”) – Lei 9.472, de 16 de julho 
de 1997; 

 

 
PLANO DE SERVIÇOS – São os planos de serviços oferecidos pela 
ARROBASAT, dentre os quais o ASSINANTE optará pela contratação do Plano 
de Serviços que melhor lhe atender. Os Planos de Serviços conterão (i) 
velocidade máxima, tanto de download quanto de upload, disponível no 
endereço de ativação, para os fluxos de comunicação originado e terminado no 
terminal do ASSINANTE, respeitados os critérios estabelecidos em 
regulamentação específica, (ii) valor da mensalidade e critérios de cobrança, e 
(iii) franquia de consumo, quando aplicável; 

 

 
TERMO DE ADESÃO – É o formulário físico ou digital no qual constará, no 
mínimo, o nome do ASSINANTE, seus dados qualificativos, Plano de Serviços e 
oferta de capacidade escolhidos, e a opção pelo recebimento de outros serviços 
oferecidos pela ARROBASAT, se for o caso. O TERMO DE ADESÃO 
constituir-se-á parte integrante deste Contrato, para todos os fins e efeitos de 
direito; 

 

 
REGULAMENTO DO SCM – É o regulamento anexo à Resolução nº 614/2013 
da ANATEL; 

 

 
REGULAMENTO DE GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE 
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA – É o regulamento anexo à Resolução nº 
574/2011 da ANATEL; 

 

 
REGULAMENTO   GERAL   DE   DIREITOS   DO   CONSUMIDOR   DE 
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (“RGC”) – É o regulamento anexo à 
Resolução nº 632/2014 da ANATEL; 

 

 
SERVIÇO – É o serviço prestado pela ARROBASAT, contratado pelo 
ASSINANTE, de acordo com os termos e condições acordados entre as Partes, 
descritos no TERMO DE ADESÃO e no presente Contrato; 

 

 
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (“SCM”) – Nos termos do 
Regulamento do SCM, é um serviço fixo de telecomunicações de interesse coletivo, 
prestado no âmbito nacional e internacional, no regime privado, que possibilita a 
oferta de capacidade de transmissão, emissão e recepção de informações 
multimídia, utilizando quaisquer meios, a assinantes dentro de uma área de 
prestação de serviços; 
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TAXA DE ADESÃO – Valor estabelecido no TERMO DE ADESÃO, pago 
pelo ASSINANTE à ARROBASAT, pela adesão ao Plano de Serviço de sua 
escolha. 

 
 

3 DO OBJETO 
 

O presente Contrato tem por objeto a prestação, pela ARROBASAT ao ASSINANTE, 
do Serviço, consistente na disponibilidade de acesso para transmissão e recepção de 
sinais digitais de comunicação multimídia em banda larga, mediante remuneração, nos 
termos da legislação aplicável e em conformidade com o Plano de Serviço selecionado 
pelo Assinante e com o Termo de Compromisso de Permanência Mínima, quando 
aplicável. 

 
 

4 DOS SERVIÇOS 
 

4.1 O Serviço será prestado mediante a adesão, pelo ASSINANTE, ao Contrato e a um 
dos Planos de Serviços da ARROBASAT publicados no site 
www.arrobasat.com.br, conforme detalhado no TERMO DE ADESÃO. 

 
4.2 O uso do Serviço pelo ASSINANTE implica na anuência e aceitação integral dos 

termos deste Contrato, do Plano de Serviços escolhido pelo ASSINANTE e do 
Termo de Compromisso de Permanência Mínima, se aplicável. 

 
4.3 A ARROBASAT reserva para si o direito de criar, alterar ou modificar e excluir 

produtos, e Planos de Serviços, de acordo com as normas regulatórias e 
legislação aplicável, sendo que, em qualquer hipótese, o ASSINANTE será 
devida e previamente comunicado. 

 
4.4 O ASSINANTE estará sujeito a limites para transmissão e recepção de dados, de 

acordo com as características do Plano de Serviços contratado, bem como 
decorrente de fatores externos, alheios à vontade da ARROBASAT, nos 
termos dos regulamentos e legislação aplicáveis. 

 
4.5 Caso o ASSINANTE tenha interesse em alterar o seu Plano de Serviço no 

decorrer da vigência contratual, será formalizada outra Proposta Comercial 
entre as partes, com a especificação do novo Plano de Serviço escolhido pelo 
ASSINANTE. 

 
4.5.1 Não serão permitidas alterações do Plano de Serviço solicitadas por 

ASSINANTES que não estejam em dia com suas obrigações. 
 

4.6 O ASSINANTE que estiver vinculado ao Termo de Permanência Mínima e 
solicitar alteração do Plano de Serviço deverá efetuar o pagamento de multa 
pela rescisão antecipada, conforme disposto no Contrato, da Taxa de Adesão 
e do Termo de Compromisso de Permanência Mínima, quando aplicáveis. 
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4.6.1 A critério exclusivo da ARROBASAT, em caso de alteração no Plano 
de Serviço, o ASSINANTE poderá ser isentado das penalidades 
devidas. 

 

4.7 Todos os Planos de Serviços ofertados pela ARROBASAT estão disponíveis para 
consulta no site www.arrobasat.com.br. 

 
 

5 DA ADESÃO E ATIVAÇÃO 
 

5.1 A adesão do ASSINANTE a um dos PLANOS DE SERVIÇO efetiva-se por meio 
de quaisquer dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro: 

 

           Assinatura do Contrato impresso; 
 

          Assinatura do TERMO DE ADESÃO impresso; 
 

           Aceitação  eletrônica  via  aceite  online  e/ou  confirmação  por  e-mail  do 
TERMO DE ADESÃO ou do Contrato; 

 

          Aceitação expressa através do sistema de televendas (aceitação oral através 
do telefone); 

 

         Pagamento parcial ou total via boleto bancário, depósito em conta da 
ARROBASAT, ou outro termo idôneo de pagamento de qualquer valor 
relativo ao Serviço disponibilizado pela ARROBASAT. 

 
 

6 DAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO SERVIÇO 
 

6.1 O Serviço será prestado de acordo com o Plano de Serviço contratado pelo 
ASSINANTE. 

 
6.1.1 Na utilização do Serviço, simultaneamente, por mais de um 

equipamento (microcomputador; tablet; smartphone etc.), o acesso será 
compartilhado, o que poderá acarretar em variação de desempenho 
individual. Nesse caso, em função do compartilhamento adotado por 
inteira responsabilidade do ASSINANTE, a ARROBASAT não garante 
as taxas de conexões previstas no TERMO DE ADESÃO. 

 
 

6.2 A ARROBASAT garante a oferta de velocidade de acordo com o Plano 
de Serviço contratado pelo ASSINANTE, até o ponto de acesso à rede 
disponibilizado ou adquirido pelo ASSINANTE, em total conformidade 
com o estabelecido no Regulamento de Gestão da Qualidade do Serviço de 
Comunicação Multimídia, exceto na ocorrência de caso fortuito ou de 
força maior, bem como fatos externos causados por terceiros ou culpa 
exclusiva do ASSINANTE, tais como, exemplificativamente, falta de energia 
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elétrica, atos de vandalismo, atos de terrorismo, interferência solar, 
vendaval, ciclones, funcionamento inadequado dos equipamentos utilizados 
pelo ASSINANTE para a fruição do Serviço (tais como microcomputador; 
tablet; smartphone; etc.), estrutura interna do endereço de instalação (tais 
como cabeamentos, conectores, etc.), páginas de destino na Internet, acesso 
à redes de terceiros congestionadas ou que apresentem lentidão e/ou a 
quantidade de pessoas conectadas simultaneamente ao provedor de 
conteúdo acessado pelo ASSINANTE. 

 
6.3 O Serviço é prestado de modo contínuo, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) 

dias por semana, salvo na hipótese de casos fortuitos ou de força maior, degradação 
ou paradas para manutenções emergenciais, interrupções preventivas ou 
programadas, bem como substituições de Equipamentos. 

 
 

6.3.1 Diante da necessidade de interrupção ou degradação da qualidade do 
Serviço por período superior a 30 (trinta) minutos, por motivo de 
manutenção, ampliação da rede ou similares, de responsabilidade da 
ARROBASAT, o ASSINANTE será previamente comunicado e será 
concedido abatimento proporcional em sua mensalidade à razão de 1/30 
um trinta avos por dia (1/30 por dia) ou fração superior a 4 (quatro) 
horas. Não será concedido abatimento na hipótese de interrupção ou 
degradação do Serviço por motivos de força maior, caso fortuito ou 
culpa exclusiva do ASSINANTE ou terceiro. 

 
6.3.2 Em caso de interrupção não programada do Serviço, o ASSINANTE fará 

jus a um desconto no valor da mensalidade do próximo documento de 
cobrança, ou outro meio indicado pelo ASSINANTE, equivalente ao 
número de horas ou fração superior a 30 (trinta) minutos de Serviço 
interrompido em relação ao total médio de horas da capacidade contratada, 
conforme seguinte fórmula: 

 
Vd = (Vm/1440) x N 
Onde: 
Vd = Valor do desconto 
Vm = Valor da mensalidade 
1440 = Quantidade de unidades de períodos de 30 minutos em 01 mês (30 
dias) 
N = Quantidade de unidades de períodos de 30 minutos de paralisação 

 
6.4 As hipóteses de interrupção não planejada, relacionadas ao não recebimento dos 

sinais, serão avaliadas pontualmente pela ARROBASAT, conforme solicitação 
do ASSINANTE. 
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6.5 Considerando que a presente contratação é firmada para uso próprio, é 
vedado ao ASSINANTE comercializar, ceder, alugar, sublocar, compartilhar 
ou disponibilizar a terceiros, seja a que título for, quaisquer produtos ou 
serviços relacionados ao Serviço. 

 
6.6 É vedado ao ASSINANTE disponibilizar, por meio do Serviço servidores de e- 

mail (SMTP), POP3, FTP (Protocolo de Transferência de Arquivo), rede 
privativa virtual (VPN – Virtual Private Network), TELNET, servidores de 
rede ponto-a-ponto ou quaisquer outras conexões entrantes. 

 
6.7 A ARROBASAT poderá adotar medidas de bloqueio ou gerenciamento de 

tráfego que se mostrarem indispensáveis à garantia de segurança e da 
estabilidade do Serviço e das redes que lhe dão suporte ou por exigência de 
órgãos governamentais,  

 

devidamente  amparados  pela  Lei  ou  regulamentações  vigentes,  conforme 
critérios divulgados no site www.arrobasat.com.br 

 

6.8 Estando em dia com as mensalidades, desde que não vinculado ao Termo de 
Compromisso de Permanência Mínima, o ASSINANTE poderá solicitar a 
alteração para qualquer Plano de Serviço vigente. Em nenhuma hipótese, o 
ASSINANTE poderá alterar ou retornar para Planos de Serviços que não 
estejam mais sendo oferecidos pela ARROBASAT. 

 
6.9 A ARROBASAT disponibilizará ao ASSINANTE um endereço IP (Internet 

Protocol) que será em regra dinâmico (variável) ou, havendo disponibilidade e 
mediante pagamento de remuneração adicional pelo ASSINANTE, fixo 
(invariável). 

 
6.9.1 Independentemente da forma de disponibilização do IP ao ASSINANTE, 

este endereço será sempre de propriedade da ARROBASAT, sendo que a 
disponibilização do endereço IP não constitui, de forma alguma, qualquer 
espécie de cessão ou transferência dessa propriedade. 

 
6.9.2 A critério da ARROBASAT e desde que não trate-se de IP fixo, poderá 

ser utilizado, simultaneamente, um mesmo IP para diversos 
ASSINANTES, por meio do emprego da tecnologia NAT (Network 
Address Translation). 

 
 

7 DO ATENDIMENTO AO ASSINANTE 
 

7.1 Para atendimento às solicitações de seus ASSINANTES, a ARROBASAT 
disponibiliza o e-mail atendimento@arrobasat.com.br pela Central do Assinante 
(portal.arrobasat.com.br) 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por 
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semana, de forma gratuita, ou, ainda, pela Central de Relacionamento 
ARROBASAT através do telefone 0800-591-3012, de segunda-feira à sexta-
feira das 08:00 às 18:00 horas. 

 
7.2 Através dos canais de atendimento informados na Cláusula 7.1, acima, os 

ASSINANTES poderão esclarecer dúvidas e obter informações relacionadas ao 
Serviço, aos Planos de Serviço, a problemas técnicos, a acompanhamento de 
solicitações, dentre outras. 

 
7.3 A ARROBASAT se compromete a atender às solicitações dos ASSINANTES 

dentro do menor período de tempo possível, ou dentro do período agendado com 
o ASSINANTE, sempre em atendimento aos regulamentos e legislação aplicável. 

 
 

8 DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS A PEDIDO DO ASSINANTE 
 

8.1 O ASSINANTE adimplente pode requerer à ARROBASAT a suspensão, 
sem ônus, da prestação do Serviço, 1 (uma) única vez, a cada período de 12 
(doze) meses, não cumulativo, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias e máximo de 
120 (cento e vinte) dias, mantendo a possibilidade de restabelecimento, sem 
ônus, da prestação do Serviço no mesmo endereço. 

 
8.2 Caso o ASSINANTE esteja sujeito ao Termo de Compromisso de Permanência 

Mínima, o período de fidelização será automaticamente prorrogado pelo mesmo 
período em que o Serviço foi suspenso a pedido do ASSINANTE. 

 
 

9 DOS PARÂMETROS DE QUALIDADE 
 

São parâmetros de qualidade para o Serviço, sem prejuízo de outros que venham a ser 
definidos pela ANATEL: 

 
a) Fornecimento de sinais respeitando as características estabelecidas na 

regulamentação; 
 

b) Disponibilidade do Serviço nos índices contratados; 
 

c) Emissão de sinais eletromagnéticos nos níveis estabelecidos em 
regulamentação; 

 
d) Divulgação de informações aos ASSINANTES, de forma inequívoca, 

ampla e com antecedência razoável, quanto a alterações de preços e 
condições de fruição do Serviço; 

 
e) Rapidez no atendimento às solicitações e reclamações dos ASSINANTES; 

 
f) Número de reclamações contra a ARROBASAT; 
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g) Fornecimento das informações necessárias à 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. 

 
 

10 DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA ARROBASAT 
 

10.1 São direitos da ARROBASAT: 
 

 
a) Empregar equipamentos de infraestrutura que não lhe pertençam; 

 

b) Contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, 
acessórias ou complementares ao Serviço; 

 
c) 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; 

 
d) Suspender a prestação do Serviço e rescindir o Contrato, de acordo com as 

hipóteses elencadas na Cláusula 13, abaixo. 
 

10.2 São obrigações da ARROBASAT: 
 

a) Prestar Serviço adequado na forma prevista na regulamentação; 
 

b) Cumprir e fazer cumprir o Regulamento do SCM e as demais normas 
editadas pela ANATEL; 

 
c) Face a reclamações e dúvidas relativas à fruição do Serviço, fornecer ao 

ASSINANTE imediato esclarecimento e sanar o problema com a maior 
brevidade possível e livre de ônus; 

 
d) Disponibilizar para o ASSINANTE, por qualquer meio, cópia do Contrato 

e do Plano de Serviço contratado; 
 

e) Não recusar o atendimento a pessoas cujas dependências estejam 
localizadas dentro da área de cobertura da ARROBASAT, nem impor 
condições discriminatórias, salvo nos casos em que a pessoa se 
encontrar em área geográfica ainda não atendida pela rede ou em 
razão de inviabilidade técnica, incompatibilidade ou impossibilidade de 
garantia de qualidade mínima. É ressalvado à A R R O B A S A T  o 
direito à análise de crédito e risco para o oferecimento de Equipamentos 
em regime de comodato ou outro meio que não seja compra e venda à 
vista; 

 
f) Tornar disponíveis ao ASSINANTE, com antecedência razoável, 

informações relativas a preços, condições de fruição do Serviço, bem como 
suas alterações; 
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g) Observar os parâmetros de qualidade estabelecidos na regulamentação e no 
Contrato, pertinentes à prestação do Serviço e à operação da rede; 

 
h) Descontar do valor da mensalidade o equivalente ao número de horas ou 

fração superior a 30 (trinta) minutos de serviço interrompido ou degradado 
em relação ao total médio de horas da capacidade contratada, conforme 
especificado em Contrato; 

 
i) Manter à disposição da ANATEL e do ASSINANTE os registros das 

reclamações, solicitações de serviços e pedidos de rescisão pelo período 
 

exigido pela legislação, sempre que solicitada pela ANATEL ou pelo 
ASSINANTE, tornar disponível o acesso de seu registro, sem ônus para o 
interessado 

 
j) Manter central de atendimento telefônico, conforme exigido pela legislação 

vigente; 
 

k) Manter a gravação das chamadas efetuadas pelo ASSINANTE à Central 
de Relacionamento ARROBASAT pelo prazo estabelecido pela 
ANATEL; 

 
l) Tornar disponíveis ao ASSINANTE informações sobre características e 

especificações técnicas dos Equipamentos, necessárias à conexão dos 
mesmos à sua rede, sendo-lhe vedada a recusa a conectar equipamentos sem 
justificativa; 

 
m) Zelar estritamente pelo sigilo inerente aos serviços de telecomunicações e 

pela confidencialidade quanto aos dados e informações do ASSINANTE, 
empregando todos os meios e tecnologia necessárias para assegurar este 
direito dos usuários; 

 
n) Manter os dados cadastrais e os registros de conexão do ASSINANTE pelo 

prazo exigido pela legislação. 
 
 

11 DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO ASSINANTE 
 

11.1 São direitos do ASSINANTE: 
 

a) Acesso ao Serviço, dentro dos padrões de qualidade estabelecidos na 
regulamentação e conforme as condições ofertadas e ora contratadas; 

 
b) Tratamento não discriminatório quanto às condições de acesso e fruição do 

Serviço; 
 

c) Informação adequada sobre condições de prestação do Serviço, em suas 
várias aplicações, facilidades adicionais contratadas e respectivos preços; 

 
d) Inviolabilidade e segredo de sua comunicação, respeitadas as hipóteses e 
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condições constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações; 
 

e) Conhecimento prévio de toda e qualquer alteração nas condições de 
prestação do Serviço que lhe atinja direta ou indiretamente; 

 
f) A suspensão do Serviço prestado ou a rescisão do Contrato, a qualquer 

tempo e sem ônus, ressalvadas as contratações com prazo de permanência; 
 

g) Não suspensão do Serviço sem sua solicitação, ressalvada a hipótese de 
débito diretamente decorrente de sua utilização ou por descumprimento de 
deveres constantes do Art. 4º da LGT; 

 
h) Prévio conhecimento das condições de suspensão do Serviço; 

 
i) Respeito de sua privacidade nos documentos de cobrança e na utilização de 

seus dados pessoais; 
 

j) Resposta eficiente e pronta às suas reclamações; 
 

k) Reparação pelos danos causados pela violação dos seus direitos; 
 

l) A substituição do seu código de acesso, se aplicável, nos termos da 
regulamentação; 

 
m) Não ser obrigado ou induzido a adquirir bens ou equipamentos que não 

sejam de seu interesse, bem com 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; 

 
n) Ter restabelecida a integridade dos direitos relativos à prestação do Serviço, 

a partir da purgação da mora, ou de acordo celebrado com a 
ARROBASAT, com a imediata exclusão de informação de inadimplência 
sobre ele anotada; 

 
o) Ter bloqueado, temporária ou permanentemente, parcial ou totalmente, o 

acesso a comodidades ou utilidades solicitadas salvo em caso de débito 
diretamente decorrente de sua utilização ou por descumprimento de deveres 
constantes do Art. 4º da LGT; 

 
p) A continuidade do Serviço pelo prazo contratual; 

 
q) O acesso, por meio eletrônico e correspondência, a seu critério e sem 

qualquer ônus, ao conteúdo das gravações das chamadas por ele efetuadas à 
Central de Relacionamento ARROBASAT, em até 10 (dez) dias a 
contar do recebimento pela ARROBASAT de sua solicitação formal; 

 
r) Ao recebimento de documento de cobrança com discriminação dos valores 

cobrados. 
 

11.2 São obrigações do ASSINANTE: 
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a) Utilizar adequadamente o Serviço, os Equipamentos e as redes de 

telecomunicações; 
 

b) Preservar os bens da ARROBASAT e aqueles voltados à utilização 
do público em geral; 

 

c) Efetuar o pagamento referente à prestação do Serviço de acordo com 
os valores, periodicidade, forma, condições e vencimentos indicados na 
Proposta Comercial e de acordo com o Regulamento do SCM; 

 
d) Providenciar local adequado e infraestrutura necessários à correta 

instalação e funcionamento dos Equipamentos da ARROBASAT 
(computadores, rede elétrica compatível, local protegido do calor e 
umidade e demais condições necessárias ao funcionamento do 
Equipamento), quando for o caso; 

 
e) Somente conectar à rede da ARROBASAT, terminais que possuam 

certificação expedida ou aceita pela ANATEL e pela ARROBASAT; 
 

f) Indenizar a ARROBASAT por todo e qualquer dano ou prejuízo a 
que der causa, por infringência de disposição legal, regulamentar ou 
contratual, independentemente de qualquer outra sanção; 

 
g) Utilizar os Equipamentos somente para os fins contratados; 

 
h) Manter seus dados cadastrais atualizados, tais como endereço de 

instalação e de cobrança, conta corrente e cartão de crédito para 
cobrança, telefones de contato e e-mail, sob pena de perda de benefícios 
e descontos, imposição de multa e/ou rescisão contratual; 

 
i) Enviar (i) cópia de documentos de identificação pessoal com foto do 

ASSINANTE, tais como RG, CNH, (ii) comprovante de endereço do 
ASSINANTE com o prazo máximo de 3 (três) dias, (iii) de 
titularidade de conta bancária e de cartão de crédito do ASSINANTE, 

 

dentre outros, no momento da contratação e posteriormente, desde que 
solicitado pela ARROBASAT; 

 
j) Manter-se no Plano de Serviço contratado durante o período de 

permanência mínima, quando aplicável; 
 

k) Devolver os Equipamentos recebidos em comodato ao término ou 
rescisão do Contrato, bem como por necessidade de substituição, nos 
termos previstos na legislação vigente. Os Equipamentos poderão ser 
retirados pela ARROBASAT ou o ASSINANTE poderá efetuar a 
entrega em local indicado pela ARROBASAT; 

 
l) Informar à ARROBASAT o extravio, furto ou roubo de qualquer 

Equipamento que lhe for cedido, imediatamente após a ocorrência, 
respondendo até o momento da comunicação por eventual uso 
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indevido; 
 

m) Comunicar imediatamente à ARROBASAT a transferência de 
titularidade dos Equipamentos, quando aplicável; 

 
n) Comunicar imediatamente à ARROBASAT qualquer alteração das 

suas informações cadastrais; e 
 

o) Permitir que a ARROBASAT realize vistorias no endereço de 
instalação. 

 
11.3 É dever do ASSINANTE cumprir com todas as obrigações acima, sob pena de 

suspensão do Serviço, ou ainda a rescisão imediata do Contrato, sem prejuízo 
de outras sanções cabíveis. 

 
 

12 DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE 
 

12.1 Pelos Serviços contratados, o ASSINANTE pagará à ARROBASAT a Taxa 
de Adesão de acordo com o TERMO DE ADESÃO aceita no momento da 
contratação, bem como o valor da mensalidade do Plano de Serviços contratado, 
na data de seus respectivos vencimentos. 

 
12.1.1 A mensalidade será devida pelo ASSINANTE à ARROBASAT a 

partir da data de ativação do Serviço ora contratado. 
 

12.2 O ASSINANTE poderá contestar os débitos contra ele lançados em até 3 (três) 
anos a contar da data de vencimento do mesmo, não se obrigando ao pagamento do 
montante em discussão enquanto estiver pendente de análise, fazendo jus à 
devolução dos valores já pagos e apurados como indevidos. 

 
12.2.1 A  partir  da  ciência  do  pedido  de  contestação  de  débito  feito  pelo 

ASSINANTE,  a  ARROBASAT   deverá   apresentar   resposta  à   
contestação  do ASSINANTE em 30 (trinta) dias, caso contrário a 
contestação será considerada procedente e a ARROBASAT efetuará a 
devolução do valor pago indevidamente nos termos da regulamentação 
vigente. 

 
12.2.2 Caso o ASSINANTE já tenha quitado o documento de cobrança contestado, 

e sendo a contestação julgada procedente, a ARROBASAT constituirá 
um crédito em favor do ASSINANTE na fatura seguinte. 

 
12.2.3 Caso, ao final da análise, determinado débito contestado e não pago pelo 

ASSINANTE seja verificado como indevido, os valores contestados serão 
retificados e um novo documento de cobrança com os valores corrigidos 
será encaminhado ao ASSINANTE. 
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12.2.4 Caso, ao final da análise, determinado débito contestado e não pago pelo 
ASSINANTE seja verificado como efetivamente devido, o ASSINANTE 
estará sujeito à multa prevista na Cláusula 12.9. 

 
12.3 A ARROBASAT disponibiliza o preço dos seus Serviços vigentes em seu site 

www.arrobasat.com.br ou através da Central de Relacionamento. 
 

12.4 Poderá ocorrer cobrança de valores pro rata, ou seja, proporcional aos dias de 
serviço utilizado, em razão de alteração de pacote, data de vencimento, dentre 
outras. 

 
12.5 A descrição do Serviço prestado ao ASSINANTE é feita na fatura mensal, enviada 

ao ASSINANTE, na forma impressa ou eletrônica. Tais dados também poderão ser 
consultados no site www.arrobasat.com.br, por meio da Central do Assinante ou 
outro meio disponibilizado pela ARROBASAT. 

 
12.6 O não recebimento da fatura mensal, ainda que ocasionado por greve dos 

correios ou por problemas relacionados com entregas por terceiros, não 
isentará o ASSINANTE do seu pagamento na data do vencimento. O 
pagamento poderá ser realizado na rede bancária e conveniados, com a 
segunda via do boleto ou código de barras obtido junto ao site 
www.arrobasat.com.br, pela Central do Assinante ou outro meio 
disponibilizado pela ARROBASAT. 

 
 

12.7 Os descontos concedidos pela ARROBASAT, ressalvados os casos relativos à 
contratação dos  Planos  de  Serviços,  poderão  ser  revistos,  sendo  certo  
que  qualquer alteração   será   comunicada   ao   ASSINANTE   com  30   
(trinta)  dias   de antecedência. 

 
12.8 O atraso no pagamento da mensalidade acarretará a incidência de multa 

moratória de 2% (dois por cento) sobre o principal, acrescida de correção 
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados proporcionalmente 
até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo das medidas previstas nas 
Cláusulas 12.10, 13.10 e outras deste Contrato. 

 
12.9 Transcorridos 15 (quinze) dias do envio, pela ARROBASAT ao 

ASSINANTE, de notificação de existência de débito vencido, e 
permanecendo a situação de inadimplência, a ARROBASAT poderá 
suspender parcialmente o Serviço. Permanecendo a inadimplência por mais 
30 (trinta) dias a contar da suspensão do Serviço, a ARROBASAT poderá 
rescindir o Contrato e cadastrar o ASSINANTE inadimplente em órgãos de 
proteção ao crédito. 

 

12.9.1 O restabelecimento do Serviço, antes da rescisão, será condicionado à 
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quitação de eventuais valores pendentes, disponíveis para verificação no site 
www.arrobasat.com.br e através da Central de Relacionamento 
ARROBASAT. 

 

12.10 Na ocorrência de cobranças indevidas por culpa da ARROBASAT, desde que 
efetivamente pagas pelo ASSINANTE, o valor eventualmente pago em 
excesso pelo ASSINANTE será restituído, nos termos da legislação em vigor, 
mediante crédito na próxima fatura ou poderá ser realizado, mediante solicitação 
do ASSINANTE com depósito em conta corrente. 

 
12.11 O valor da mensalidade do Plano de Serviço será reajustado anualmente, ou 

na menor periodicidade permitida pela legislação aplicável, pela variação 
positiva do IGP-M ou índice legal que o substitua, sendo certo que qualquer 
aumento na carga tributária imposta à empresa ou na hipótese de aumento 
excessivo do custo de insumos, ou ainda em decorrência de modificações na 
legislação, a fim de se restabelecer o equilíbrio contratual, poderá ocorrer 
variação da mensalidade contratada, respeitando a legislação vigente. 

 
 

13 DA VIGÊNCIA E RESCISÃO 
 

13.1 O Contrato tem prazo indeterminado e passa a vigorar a contar da data de assinatura 
ou aceite do Termo de Adesão pelo ASSINANTE, ou qualquer outra das 
possibilidades previstas na Cláusula 5.1 e 18.2. 

 
13.2 O ASSINANTE poderá solicitar o cancelamento imediato do Serviço, sem 

prejuízo de obrigações relativas a eventual contratação com compromisso de 
permanência mínima, pela Central do Assinante ou por outro meio definido 
em norma ou lei específica. 

 
13.3 Nas hipóteses em que o ASSINANTE der causa à rescisão e a Taxa de Adesão 

esteja parcelada, as parcelas em aberto na data da rescisão terão o vencimento 
antecipado e o saldo será pago integralmente juntamente com a conta final. 

 
13.4 A ARROBASAT também poderá rescindir o Contrato, motivadamente, sendo 

que necessariamente comunicará tal fato ao ASSINANTE com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, nos termos da legislação vigente. 

 
13.5 A ARROBASAT poderá rescindir imediatamente o Contrato, sem qualquer 

ônus ou penalidade, caso não existam, ou deixem de existir, condições 
técnicas para a prestação do Serviço, bem como na impossibilidade da sua 
prestação com a qualidade mínima. 

 
 

13.6 Constitui situação de rescisão, imediata, por justa causa, a utilização de 
práticas que afrontem a lei, os usos e costumes considerados razoáveis e 
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normalmente aceitos no ambiente da Internet, a Propriedade Intelectual ou o 
Direito Autoral, a invasão de privacidade ou ofensa à honra ou qualquer outro 
direito de terceiros, a tentativa ou acesso de banco de dados ou sistema 
informatizado das partes ou de terceiros, a tentativa ou efetiva violação de 
senhas de terceiros, o envio de mensagens coletivas de e-mail (spam) a grupos 
de usuários ofertando produtos ou serviços de qualquer natureza que não 
sejam de interesse dos destinatários ou que não tenham consentimento 
expresso destes, bem como a disseminação de vírus, malwares, spywares ou 
similares de qualquer natureza. 

 

13.7 Caso o ASSINANTE tenha obrigações pendentes junto à ARROBASAT, serão 
necessários entendimentos entre as partes para obtenção da plena quitação. 
O cancelamento do Plano de Serviço não isenta o ASSINANTE do 
cumprimento de suas obrigações contratuais pendentes e nem lhe confere 
plena quitação. 

 
13.8 Fica desde já acordado entre as partes que, caso surja qualquer impedimento 

legal, judicial e/ou regulamentar ou técnico que proíba e/ou inviabilize, de 
alguma forma, a prestação do Serviço pela ARROBASAT, o presente 
Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, sem qualquer ônus. 

 
13.9 Após a rescisão do Contrato, o ASSINANTE que desejar contratar novamente os 

serviços prestados pela ARROBASAT, deverá firmar nova contratação, 
sujeitando-se às condições vigentes à época. 

 
13.10 A partir da extinção do Contrato, o ASSINANTE está ciente de que deverá 

devolver os Equipamentos de propriedade da ARROBASAT, quando 
aplicável, bem como efetuar o pagamento de todos os valores referentes 
aos Serviços prestados, até o seu efetivo cancelamento, que serão 
encaminhados ao ASSINATE na fatura final que será gerada em até 40 
(quarenta) dias da data da rescisão. 

 
13.11 A ausência da quitação de quaisquer débitos do ASSINANTE, inclusive a não 

devolução dos Equipamentos cedidos em regime de comodato, depois de 
transcorridos os prazos para pagamento e após comunicação prévia pela 
ARROBASAT ao ASSINANTE, de acordo com as disposições legais poderá 
levar à inscrição do ASSINANTE em órgãos de proteção ao crédito (SPC 
e SERASA) ou protesto em cartório de registro de títulos e documentos. 

 
13.12 A ARROBASAT se reserva o direito de rescindir o Contrato caso seja 

identificada qualquer prática do ASSINANTE vedada pelo Contrato ou por 
Lei, seja ela voluntária ou involuntária, podendo, nesse caso, 
disponibilizar a qualquer autoridade solicitante toda e qualquer 
informação relacionada ao ASSINANTE. 
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14 DO PERÍODO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA 
 

14.1 Caso o ASSINANTE opte pela contratação com período de permanência mínima, 
conforme o Termo de Compromisso de Permanência Mínima, deverá 
permanecer vinculado ao Plano de Serviço contratado por um período mínimo de 
12 (doze) meses. 

 

14.2 Havendo desistência do ASSINANTE em permanecer vinculado à 
ARROBASAT pelo período de permanência mínima, este estará sujeito ao 
pagamento de multa rescisória, proporcional ao tempo restante para o término 
deste período. 

 
 

15 DO COMODATO 
 

15.1 A regular prestação do Serviço pela ARROBASAT ao ASSINANTE, conforme 
determinado por Lei, está garantida a todos, desde que existam condições 
técnicas para a prestação do Serviço. No entanto, a ARROBASAT se reserva 
o direito de, para ceder os Equipamentos de sua propriedade para o 
ASSINANTE, efetuar prévia análise de crédito e risco. 

 
15.2 No sistema de comodato, o ASSINANTE pagará o valor da Taxa de Adesão, 

de acordo com a tabela vigente divulgada no informe promocional e assumirá 
compromisso de permanência mínima, conforme definido na Proposta 
Comercial e conforme condições estabelecidas no Termo de Compromisso de 
Permanência Mínima. 

 
15.3 Os Equipamentos deverão permanecer no endereço de ativação informado pelo 

ASSINANTE, assumindo este a inteira responsabilidade pela guarda e conservação 
dos mesmos, não podendo utilizá-los para fim diverso do contratado, nos termos da 
Cláusula 11.2 e demais regras deste Contrato. Na hipótese de os Equipamentos 
virem a ser danificados, ou de qualquer forma extraviados, o ASSINANTE 
deverá arcar com o custo de substituição ou reparo, nos termos dos artigos 582 
e 583 do Código Civil. 

 
15.4 Os Equipamentos cedidos em comodato observarão as características técnicas 

utilizadas na prestação do Serviço, podendo haver substituição em caso de 
necessidade decorrente de alteração ou evolução tecnológica. 

 
15.5 Sendo necessária a habilitação de um novo Equipamento em substituição ao 

inicialmente recebido em comodato pelo ASSINANTE, o ASSINANTE deverá 
primeiramente fazer a devolução do antigo Equipamento à ARROBASAT. 

 
15.6 Ocorrendo a rescisão do Contrato, por qualquer motivo, o ASSINANTE 
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devolverá ou disponibilizará os Equipamentos para retirada pela 
A R R O B A S A T , no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na forma da 
Cláusula 11.2(n). 

 
15.7 Caso o ASSINANTE não devolva os Equipamentos no prazo mencionado na 

Cláusula 15.6, o ASSINANTE ressarcirá a ARROBASAT pelo valor do 
Equipamento em questão, conforme o valor do Equipamento descrito no termo de 
Comodato. 

 

15.8 Em qualquer hipótese de retenção prevista acima, fica autorizado à 
ARROBASAT, independentemente de prévia notificação, a emissão de um 
boleto e/ou duplicata, bem como qualquer outro título de crédito, com 
vencimento imediato, visando à cobrança do Equipamento. Caso o 
ASSINANTE não efetue o pagamento no prazo de vigência, fica a 
ARROBASAT, autorizada a levar os títulos a protesto, bem como encaminhar o 
nome do ASSINANTE aos órgãos de proteção ao crédito, independentemente 
de prévia notificação. 

 
 

16 DA ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA 
 

A ARROBASAT reserva-se o direito de permanentemente disponibilizar novos 
produtos e funcionalidades para oferecer novos bens e serviços aos ASSINANTES. A 
ARROBASAT não estará obrigada a substituir os Equipamentos disponibilizados por 
outros de tecnologia mais recente. 

 
 

17 DO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO 
 

17.1 O ASSINANTE terá acesso ao suporte técnico por intermédio da Central do 
Assinante e outros meios que venham a ser disponibilizados pela ARROBASAT. 

 
17.2 A manutenção dos Equipamentos se dará da seguinte forma: 

 
17.2.1 Equipamento fornecido para prestação dos Serviços, locado ou em 

modelo de comodato: a ARROBASAT dará manutenção ao 
Equipamento sem qualquer ônus para o ASSINANTE. 

 
17.2.2 Equipamento adquirido pelo ASSINANTE diretamente de terceiros: 

Nessa hipótese o ônus da manutenção do equipamento sempre será única e 
exclusivamente de responsabilidade do ASSINANTE. 

 
17.3 Caso seja necessário a instalação ou reparo dos Equipamentos, o ASSINANTE 

deverá fazer o pedido junto a um dos canais de atendimento da ARROBASAT, 
que agendará a visita dentro do prazo previsto na legislação vigente. 
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18 DO CONTRATO DE ADESÃO 

 
 

18.1 O ASSINANTE declara ter plena ciência dos termos e condições do presente 
Contrato, divulgados pela ARROBASAT e mantidos disponíveis para 
consulta em seu site www.arrobasat.com.br ou por outros meios. A 
concordância pelo ASSINANTE dos termos e condições do presente 
Contrato poderá ocorrer por meio de, pelo menos, uma das seguintes 
formas: (i) assinatura no Contrato de Adesão; (ii) assinatura da Proposta 
Comercial; (iii) aceitação eletrônica via site www.arrobasat.com.br; (iv) 
confirmação por qualquer meio eletrônico disponibilizado; (v) aceitação 
expressa através do sistema de televendas; ou 
(vi) pagamento de mensalidades relativas à assinatura do Serviço prestado 
pela ARROBASAT, conforme previsto na Cláusula 5.1. 

 
18.2 A ARROBASAT compromete-se a divulgar no site www.arrobasat.com.br e/ou 

em outros meios de comunicação as novas versões do presente Contrato. Fica 
facultado ao ASSINANTE o direito de formalizar sua oposição, de forma 
fundamentada, em até 30 (trinta) dias contados da divulgação. Após esse 
prazo, passam a vigorar as novas condições contratuais. 

 
18.3 A eventual anulação de um dos itens do presente instrumento não invalidará as 

demais regras deste Contrato 
 
 

19 DA RESPONSABILIDADE 
 

19.1 A ARROBASAT somente será responsável pelos danos diretos por ela 
comprovadamente causados, inclusive para fins de concessão dos descontos 
previstos na Cláusula 6.4.2. acima, excluindo-se de sua responsabilidade os 
lucros cessantes e os danos indiretos. 

 
19.2 A ARROBASAT não se responsabiliza pelo conteúdo das informações trocadas 

entre usuários das redes de telecomunicações, nem pelo uso indevido das 
mesmas, sendo tais práticas de responsabilidade exclusiva do ASSINANTE, o 
qual deverá respeitar as leis e regulamentos vigentes, respeitando a intimidade e 
privacidade de dados tais como, mas não limitado, a senhas e informações de uso 
exclusivo e/ou confidencial. O ASSINANTE é exclusivamente responsável 
por perdas, lucros cessantes, danos indiretos, incidentes ou consequentes, 
ou multas decorrentes da utilização do Serviço em desacordo com este 
Contrato, com a legislação e com a regulamentação em vigor. 

 
19.3 Serão de responsabilidade do ASSINANTE os eventuais danos ou prejuízos, 

comprovadamente causados aos Equipamentos, em caso de perda, extravio, dano 
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ou destruição dos mesmos, ainda que parcial, decorrentes de sua ação ou omissão, 
seus empregados, prepostos ou de terceiros a ele relacionados. 

 
19.4 O ASSINANTE não poderá realizar qualquer tipo de repasse, comercialização, 

disponibilização ou transferência a terceiros, seja a que título for, dos Serviços 
objeto do Contrato, bem como dos Equipamentos cedidos em comodato. É vedado 
inclusive o repasse para pessoas jurídicas do presente Contrato, independentemente 
de haver vinculação entre elas, assumindo o ASSINANTE integral 
responsabilidade por tais ações. 

 
19.5 A responsabilidade das partes decorrente do Contrato fica limitada aos danos 

diretos, desde que devidamente comprovados, excluindo-se danos indiretos ou 
incidentais e/ou insucessos comerciais, bem como perda de receitas e lucros 
cessantes, causados por uma parte à outra. 

 
19.6 A ARROBASAT não se responsabiliza pelas transações comerciais efetuadas de 

forma on-line pelo ASSINANTE perante terceiros, as quais são de inteira 
responsabilidade do ASSINANTE. 

 
 

20 DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

20.1 As disposições deste Contrato reflete a íntegra dos entendimentos e acordos havidos 
entre as partes com relação ao objeto deste, prevalecendo sobre entendimentos ou 
propostas anteriores, escritas ou verbais. 

 
20.2 As condições apresentadas neste instrumento poderão sofrer alterações, sempre que 

a ARROBASAT entender necessárias para atualizar os serviços objeto do 
Contrato, bem como adequar-se a futuras disposições legais exaradas pela 
ANATEL. 

 
20.3 Se uma ou mais disposições deste contrato vier a ser considerada inválida, ilegal, 

nula ou inexequível, a qualquer tempo e por qualquer motivo, tal vício não afetará 
o restante do Contrato, que continuará válido e será interpretado como se tal 
provisão inválida, ilegal, nula ou inexequível nunca houvesse existido. 

 
20.4 A ARROBASAT poderá exigir do ASSINANTE a apresentação de 

documentação válida para comprovar que este é efetivamente quem diz ser. 
 

20.5 A tolerância da A R R O B A S A T  no recebimento de pagamentos em atraso, a 
ocorrência de infrações ao Contrato, ou a renúncia, expressa ou tácita, a 
quaisquer direitos oriundos deste Contrato, não será considerada novação e não se 
estenderá às demais disposições contratuais. 

 
20.6 O ASSINANTE será o único e exclusivo responsável pela utilização dos 

Equipamentos e pelo acesso para transmissão e recepção de sinais digitais de 
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comunicação multimídia em banda larga. 
 

20.7 A comunicação entre as partes a respeito de produtos, cobrança, serviços, 
solicitações, reclamações e outras informações, poderá ser feita através de carta, e- 
mail, descritivo na fatura, contato telefônico através da Central de do 
Assinante, durante horário comercial, e demais comunicações eletrônicas, 
utilizando os respectivos dados informados pelo ASSINANTE. Dúvidas serão 
preferencialmente dirigidas ao site www.arrobasat.com.br, a Central do 
Assinante e poderão ainda ser dirigidas aos pontos de vendas da ARROBASAT. 

 
20.8 O Serviço é prestado sob outorga de SCM, sendo a ARROBASAT 

devidamente autorizada pela ANATEL, através do Termo de Autorização de 
Uso de Blocos de Radiofrequência nº 140/2011/SPV-ANATEL, de 
29/03/2011. 

 
20.9 Em cumprimento ao Regulamento do SCM, a ARROBASAT disponibiliza 

abaixo os dados da ANATEL: 
 

 Acesso ao site ANATEL: www.anatel.gov.br 
 

 Acesso à biblioteca da ANATEL: www.anatel.gov.br – opção “Documentos 
e Publicações” 

 

 Endereço da ANATEL: SAUS Quadra 06, Bloco F, 2º andar, Brasília - DF, 
CEP: 70.070-940 

 

 Central  de  Atendimento  ANATEL:  1331  ou  1332  para  pessoas  com 
deficiência auditiva 

 
20.10 O ASSINANTE cede gratuitamente seus dados cadastrais à ARROBASAT e 

demais empresas pertencentes a seu grupo econômico, para utilização em 
material destinado a publicidade e formação de seu cadastro de 
ASSINANTES, respeitando o sigilo garantido pela legislação. 

 
20.11 O presente Contrato constitui ato jurídico perfeito, insuscetível a alterações por 

norma superveniente, nos termos do Art. 5º, XXXVI, da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988. 

 
20.12 Fica eleito o foro da Cidade de Edéia-GO como o competente para dirimir 

eventuais conflitos oriundos deste Contrato. 
 
 
 
 

Edéia-GO 05 de Setembro de 2017. 
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