
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1.0 PARTES

São  partes  desse  contrato  a  LINCA  TELECOMUNICAÇÕES  LTDA,

estabelecida na Cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, na Rua Marechal

Deodoro,  1606,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  03.376.788/0001-23,  neste  ato

representada por seu representante legal, doravante designada CONTRATADA, e

a  pessoa  física  ou  jurídica  qualificada  na  proposta  de  adesão,  doravante

denominada CONTRATANTE.

2.0 DO OBJETO 

2.1  O  presente  contrato  tem  como  objeto  a  prestação,  por  parte  da

CONTRATADA, de serviço de link de acesso dedicado à internet via fibra

ótica, conforme especificado na proposta de adesão, que faz parte integrante

do presente contrato.

2.2  A  prestação  do  serviço  compreende  o  fornecimento,  configuração  e

manutenção dos meios de transmissão necessários para a prestação do serviço

de  link  de  acesso  dedicado  à  internet  via  fibra  ótica,  desde  a  empresa  da

CONTRATANTE (chamada  Ponta  B)  até  a  infra-estrutura  de  acesso  da

CONTRATADA (chamada Ponta A).

3.0 DAS CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONTRATADO

3.1 O  serviço  consiste  no  provimento  de  canais  de  transmissão  de  dados  e

imagens  que  permite  ao  CONTRATANTE acesso  à  internet  bem  como

comunicação com os sistemas dela integrantes.

3.2 Para a prestação do serviço entende-se como Ponta A o ponto de conexão

física À rede de acesso à internet da CONTRATADA e como ponta B o ponto que

for  localizado no imóvel  correspondente ao endereço do  CONTRATANTE que

Linca Telecomunicações Ltda – Rua Marechal Deodoro, 1606 – Foz do Iguaçu, PR            
 1



tenha  as  condições  técnicas  necessárias  para  permitir,  por  seu  intermédio,  o

acesso ao serviço.

4.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1 Fornecer, ativar e manter o acesso até a Ponta B, sendo a CONTRATADA

responsável pela configuração, supervisão, manutenção e controle dos elementos

envolvidos no serviço em relação ao meio físico.

4.2 Em caso de mudança de endereço das instalações do CONTRATANTE, o

atendimento ficará condicionado a estudos de viabilidade técnica e disponibilidade

do serviço.

4.3 Garantia de disponibilidade média mensal de 99,7% (uptime).

4.4 Garantia  de  latência  média  mensal  de  50  ms  dentro  da  rede  da

CONTRATADA.

4.5 Tempo de resposta em caso de problemas na prestação dos serviços de no

máximo  8  horas,  desde  que  a  CONTRATANTE  faça  a  notificação  dentro  do

horário de atendimento da CONTRATADA, que é de segunda a sábado das 8h às

22h e domingos e feriados das 14h às 19h. Se o problema ocorrer fora do horário

de atendimento da CONTRATADA, tempo de resposta começa a contar a partir da

hora  em  que  CONTRATADA  receber  a  notificação,  em  seu  horário  de

atendimento.

5.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1 O CONTRATANTE responsabiliza-se a pagar a taxa de adesão ao sistema, a

taxa de instalação e mensalidade referente ao serviço, na forma  e parcelamento

mencionados na proposta de adesão, assim como pelo pagamento de eventuais

produtos e serviços extras.

5.2 Manter  a  infra-estrutura  necessária  para  prestação  do  acesso,  conforme

disponibilizada pela CONTRATADA. 

5.3 A  manutenção  dos  equipamentos  de  propriedade  da  CONTRATANTE,
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necessários para o uso do acesso, será de sua inteira responsabilidade.

5.4 Os  ônus  decorrentes  de  uma  eventual  mudança  de  endereço  do

CONTRATANTE são de responsabilidade do mesmo.

5.5 Os  meios  de  transmissão  e  equipamentos  colocados  à  disposição  do

CONTRATANTE  devem  ser  utilizados  exclusivamente  para  os  fins  e  nos

endereços para os quais foram solicitados, não sendo permitido utilizá-los para

fins diversos ou cedê-los a terceiros.

5.6 Permitir às pessoas designadas pela CONTRATADA acesso às dependências

onde  estão  instalados  o  potno  B  e  os  equipamentos  de  propriedade  da

CONTRATADA, necessários à prestação do serviço, com a presença de pessoa

devidamente autorizada pela CONTRATANTE.

5.7 Quando efetuada a solicitação de conserto pelo CONTRATANTE e as falhas

não  forem atribuíveis  à  CONTRATADA,  tal  solicitação  acarretará  cobrança  do

valor  referente  à  visita  ocorrida,  cabendo  ao  CONTRATANTE  certificar-se

previamente do valor praticado, à época, pela CONTRATADA.

6.0 PRAZO E RESCISÃO

6.1   Este contrato vigorará por tempo determinado de um ano, a partir de sua

assinatura, rescindindo-se automaticamente ao fim deste prazo. O contrato poderá

ser  renovado,  automaticamente,  por  tempo indeterminado desde que não haja

manifestação  contrária  do  CONTRATANTE. Por  tratar-se  de  um  serviço  que

depende de condições e tecnologias em evolução, poderão as partes renovar o

fornecimento do serviço, optando por outras condições contratuais desenvolvidas

até aquele momento.

6.2 O encerramento deste contrato obriga às partes ao cumprimento de todas as

obrigações eventualmente pendentes, no prazo de 30 dias. 

6.3 O presente contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, independente de

interpelação ou notificação judicial nos seguintes casos:

a) se qualquer das partes deixar de cumprir as obrigações aqui pactuadas, de tal
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modo a impedir a continuidade da execução do contrato;

b)  se  qualquer  das  partes  por  ação  ou  omissão  prejudique  ou  impeça  a

continuidade da execução deste contrato;

c)  por  determinação  legal,  ou  por  pedido  ou  decretação  de  recuperação

extrajudicial ou judicial ou falência de qualquer uma das partes.

6.4 Nas hipóteses de rescisão contratual injustificada antes do prazo contratado

de 12 meses, a parte CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de 30%

do saldo contratual.

7.0 PAGAMENTO E REAJUSTES

7.1 O pagamento das taxas de adesão, instalação e das mensalidades devidas a

partir da data do recebimento dos sinais da rede, conforme fatura enviada pela

CONTRATADA, deverá ser quitado pelo CONTRATANTE no dia especificado na

proposta de adesão.

7.2 O pagamento da taxa de adesão e instalação, quando parcelado, deverá ser

efetuado pelo CONTRATANTE mensal e sucessivamente, de acordo com a fatura

enviada  pela  CONTRATADA,  independentemente  da  data  de  instalação  e

simultaneamente com a mensalidade.

7.3  O  valor  da  mensalidade  será  reajustado  segundo  a  periodicidade  mínima

permitida por lei, com base, pelo menos e nessa ordem, na variação do Índice

Geral de Preços de Mercado (IGP/M), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas,

ou no caso de sua extinção ou da inexistência de sua divulgação,  pelo Índice

Geral  de  Preços  –  Disponibilidade  Interna  (IGP-DI),  divulgado  pela  Fundação

Getúlio Vargas, ou, no caso de sua extinção ou da inexistência de sua divulgação,

pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC -FIPE), ou no caso de sua extinção ou

da inexistência de sua divulgação, por outro índice que melhor reflita a perda do

poder aquisitivo da moeda nacional ocorrida no período. 

7.4 Caso haja cancelamento, rescisão, resolução ou não renovação deste contrato
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por  parte  do  CONTRATANTE, após  a  instalação,  e  durante  o  período  de

parcelamento  da  adesão  e  instalação,  estas  deverão  ser  quitadas  no  prazo

máximo de 30 dias da data cancelamento, autorizada a  CONTRATADA a emitir

fatura deste valor proporcional.

7.5 O atraso pelo  CONTRATANTE no pagamento das taxas e/ou mensalidade

implicará na incidência de multa de 2% (dois por cento) e de juros de mora à razão

de  1%  (um  por  cento)  ao  mês,  e  atualização  monetária  do  débito.  O  atraso

reiterado por parte do CONTRATANTE por 60 dias consecutivos ou não, durante

um ano, autoriza a CONTRATADA a cancelar o fornecimento de sinais, enviando

carta formalizando o rompimento por justa causa deste contrato. 

7.6 Pode a CONTRATADA incluir o nome do CONTRATANTE inadimplente no

SPC (Sistema de Proteção ao Crédito) e/ou SERASA e ainda protestá-lo no

Cartório de Títulos.

7.7 O não recebimento da fatura mensal não exime o   CONTRATANTE   do seu  

pagamento. 

7.8  O não pagamento da mensalidade à  CONTRATADA por mais de 15 dias a

autoriza a cancelar o serviço, cessando os sinais de serem recebidos.

7.9 A não utilização pela OPERADORA de qualquer das prerrogativas que lhe

são asseguradas por este instrumento não importará em novação contratual

ou renúncia de direitos, podendo passar a exercê-los a qualquer tempo e a

seu exclusivo critério.

8. LOCAÇÃO OU CESSÃO EM COMODATO DOS EQUIPAMENTOS 

8.1  Caso a  CONTRATADA ceda em locação ou ofereça em comodato  algum

equipamento  para  a  CONTRATANTE,  havendo  a  rescisão  contratual,  o

CONTRATANTE deverá  devolvê-los  no  mesmo  estado  em  que  os  recebeu

quando da contratação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da rescisão
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(interrupção dos serviços), sob pena de ser obrigado ao ressarcimento do valor do

equipamento vigente à época do pagamento. 

8.2 É  vedado  ao  CONTRATANTE  remover  os  equipamentos  locados  ou

cedidos  em  comodato  do  local  original  da  instalação,  bem  como  alterar

qualquer  característica original  da instalação, bem como efetuar qualquer

espécie de reparo, manutenção ou abertura do aparelho para qualquer fim,

considerando-se  tal  ocorrência  como  falta  grave.  A  manutenção  dos

equipamentos  deverá  ser  feita  pela  CONTRATADA  ou  por  terceiros

autorizados pela mesma.

8.3 Em casos de danificação de equipamentos locados ou cedidos em comodato

em  decorrência  de  manutenção  indevida,  além  de  arcar  com  os  custos  de

reposição do equipamento danificado, o CONTRATANTE também arcará com os

custos de taxa de serviço e outros que se fizerem necessários para reparar a ação

indevida. 

9.0 DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1  Este contrato não poderá ser  cedido ou transferido a terceiros,  salvo com

anuência prévia e formal das partes.

9.2 A infração de quaisquer das disposições deste contrato autoriza a rescisão do

mesmo,  conforme  a  legislação  em  vigor,  sem prejuízo  do  comprimento  pelas

partes das obrigações contratuais.

9.3.  A  CONTRATADA  e  seus  prepostos  não  se  responsabilizarão,  em

nenhuma hipótese, por perdas e/ou danos de qualquer natureza, causados

direta ou indiretamente ao CONTRATANTE, seus prepostos ou a terceiros,

resultantes da má utilização do serviço ora contratado.

9.4 Na  hipótese  de  falha  na  prestação  de  serviços,  a  CONTRATADA não  se

responsabilizará pelo pagamento de perdas e danos, tão somente concederá um

desconto  na  mensalidade,  proporcionalmente  ao  período  de  tempo  em que  o

serviço deixou de ser fornecido ao CONTRATANTE.
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9.5 As notificações, comunicações ou informações entre as partes deverão ser

feitas  por  escrito  e  dirigidas  aos  endereços  (inclusive  eletrônico  –  e-mail)

informados  na  proposta  de  adesão  ou  para  a  OPERADORA  pelo  email

atendimento@netfoz.tv.br,  ou  por  ligações  gravadas  para  o  telefone  (45)

21020533 ou 0800 725 0509.

9.6 O presente contrato substitui  e  revoga todos os entendimentos verbais  ou

escritos eventualmente havidos anteriormente entre as partes.

9.7 Na hipótese do contrato sem pactuação da cláusula de fidelidade, ou vencido

o prazo de fidelidade,  o  presente  contrato  poderá  ser  rescindido  por  qualquer

motivo, por qualquer das partes e sem qualquer ônus, com aviso prévio de 60

dias.

10. DO FORO 

10.1 Fica eleito o Foro da cidade de Foz do Iguaçu/PR, como competente para

dirimir eventuais controvérsias oriundas deste contrato, com prejuízo de qualquer

outro,  por  mais privilegiado que seja ou venha a ser,  salvo se o ASSINANTE

ajuizar ação em foro de seu domicílio.
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