
TERMO DE CONTRATAÇÃO E PERMANÊNCIA MÍNIMA 

Vianet Telecomunicações e Internet Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 05.884.946/0001-81, Inscrição Estadual 388.073.776.112, situada à 
Avenida Itália, 728, Jardim São Vicente - Itupeva - SP, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e o assinante e o assinante -----------
---------------, situado à Rua ---------, nº ------, Bairro -------– Cidade--------- – Estado----- CEP -------, inscrito no CPF sob o nº xxx.xxx.xxx-xx, 
denominado simplesmente ASSINANTE, ora contratante dos serviços prestados pela Vianet, mediante adesão às cláusulas e condições 
estabelecidas no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET E SERVIÇOS DE 
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM - CÓDIGO DO CLIENTE: XXXXX 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 O presente Termo de Contratação e Permanência tem por objeto estabelecer as condições gerais do compromisso aceito pelo ASSINANTE de 
permanecer vinculado ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET E SERVIÇOS DE 
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM - CÓDIGO DO CLIENTE:-----, aplicando-se a este Termo todas as definições constantes no contrato ora 
citado. 

CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES 

2.1 O presente contrato consiste na concessão de benefícios e/ou ofertas especiais, em caráter temporário e extraordinário, tais como, mas não 
limitado a, suspensão da obrigação do pagamento das taxas de adesão e/ou instalação dos serviços, descontos nas mensalidades, dentre outros, 
mediante o compromisso de permanência mínima na base de assinantes da VIANET, em um mesmo endereço de instalação, pelo período de XX 
meses, contados a partir da data de início da fruição dos benefícios. Sendo que o ASSINANTE teve total conhecimento do prazo disposto na 
Resolução 632/2014. 

2.2 O valor de mensalidade para o plano XXXXXXXXXXXX do presente contrato é R$ xxx, xx a ser pago mensalmente através de boleto 
bancário, acompanhado de Notas Fiscais  a serem encaminhadas mensalmente por e-mail para a caixa postal do ASSINANTE. A primeira 
mensalidade é devida sempre no dia 30 do mês em que ocorreu a ativação do serviço, calculada de forma pro-rata. 

2.3 A taxa de instalação do serviço, para este contrato é de R$ xxx, xx a ser pago em 3 vezes. Fica desde já ajustado que o não pagamento dessa 
taxa, quando cobrada, implicará no corte temporário dos serviços até a sua devida quitação. A VIANET se reserva o direito de proceder com a 
interrupção dos serviços quando da existência de pendências da taxa de instalação após 3 dias do seu vencimento. 

2.4 Na hipótese de o ASSINANTE desistir da OPÇÃO FIDELIDADE - PERMANÊNCIA MÍNIMA contratada, reduzir o volume contratado ou rescindir o 
presente instrumento, antes de findado o prazo contratual, estará obrigado ao pagamento do valor informado e especificado na oferta, de forma 
proporcional a quantidade de meses restantes para o término do período mínimo pré-estabelecido de permanência mínima. Este valor será cobrado 
automaticamente mediante fatura da seguinte forma: 

A) Quando o benefício concedido for o envio de Equipamento(s) para o ASSINANTE em regime de comodato, para apuração do 
valor do benefício será considerado o valor do(s) Equipamento(s) ora cedido(s) em regime de comodato. 

B) Quando o benefício concedido for de promoção na taxa de instalação para o ASSINANTE em função do prazo contratual, o valor de reembolso a 
ser cobrado, será proporcional à quantidade de meses restantes para o término do contrato, obedecendo à seguinte fórmula: 

Valor = ((VPD – VPG) / PDC) * MRC 

Onde: 

VPD = valor padrão instalação 

VPG = valor pago instalação 

PDC = prazo do contrato 

MRC = meses restantes do contrato 

B.1) Para efeito de cálculo de multa rescisória por crédito promocional na taxa de instalação, caso haja, neste contrato o valor padrão de instalação 
(VPD) é de R$ xxx, xx e o valor cobrado de instalação ao ASSINANTE é de R$ xxx, xx. Em relação ao valor pago de instalação (VPG), este 
somente poderá ser apurado no momento da ocasião da rescisão contratual. Isto ocorre pelo fato de que a taxa de instalação pode ser paga de 
forma parcelada ou o seu vencimento ser posterior à data de geração deste contrato ao ASSINANTE. 

C) Quando o benefício concedido for de crédito promocional na mensalidade concedida ao ASSINANTE em função do prazo contratual, o valor de 
reembolso a ser cobrado, será um proporcional à quantidade de meses restantes para o término do contrato, obedecendo à seguinte fórmula: 

Valor = ((VPD – VPG) * MRC) * 0,3 

Onde: 

VPD = valor padrão mensalidade 



VPG = valor pago mensalidade 

MRC = meses restantes do contrato 

C.1) Para efeito de cálculo de multa rescisória por crédito promocional de mensalidade, caso haja, neste contrato o valor padrão de mensalidade 
(VPD) é de R$ xxx, xx e o valor pago de mensalidade (VPG) é de R$ xxx, xx 

2.5 A rescisão do presente contrato não prejudicará a exigência dos débitos decorrentes de sua execução, nem a devolução dos equipamentos nas 
mesmas condições em que foram entregues ao ASSINANTE, em qualquer hipótese. 

2.6 Qualquer que seja a forma de rescisão, as partes se obrigam à total liquidação das pendências existentes. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

3.1 A VIANET durante a perduração contratual poderá lançar promoções. O ASSINANTE, desejando enquadrar-se na promoção vigente, terá novo 
contrato automaticamente renovado por igual período do presente instrumento, ficando obrigado em todas as cláusulas aqui constantes. 

3.2 O presente Contrato só poderá ser modificado ou suplementado por mútuo entendimento entre as partes, mediante a elaboração de Alteração 
Contratual (Termo Aditivo), assinado por seus representantes legais, sucessores ou substitutos, ou por quem estiver no uso de competência 
delegada para este fim. 

3.3 A política de segurança estabelecida pela VIANET deverá ser obedecida rigorosamente pelo ASSINANTE, sob penalidade de ter seus serviços 
interrompidos temporária ou permanentemente, caso as eventualidades relatadas formalmente pela VIANET ao ASSINANTE não sejam resolvidas 
com prioridade. O serviço somente será restabelecido no momento em que os problemas detectados não mais comprometerem a infraestrutura e 
segurança da VIANET assim como de seus outros ASSINANTES. A política de segurança da VIANET está disponível para consulta permanente no 
endereço eletrônico www.vianet.com.br ao qual se reserva o direito de alterar tais condições. 

3.4 A tolerância da VIANET com relação à ocorrência de infrações ao TERMO, ou a renúncia, expressa ou tácita, a quaisquer direitos oriundos 
deste TERMO, não será considerada novação nem se estenderá às demais disposições o TERMO. 

3.5 Terminado o período pré-estabelecido de FIDELIDADE, havendo interesse, e a critério da VIANET, a OPÇÃO FIDELIDADE poderá ser renovada, 
nos mesmos ou em outros moldes, mediante novo acordo. Caso não seja renovada a OPÇÃO FIDELIDADE a VIANET não estará obrigada a 
conceder qualquer benefício. Na hipótese de não ser concedido novo benefício, o preço que vigorará pelos serviços contratados será o preço atual 
e integral vigente. 

3.6 No caso dos equipamentos cedidos em regime de comodato, o ASSINANTE ficará responsável pelo bem assumindo inteira responsabilidade, na 
qualidade de fiel depositário, pela guarda e integridade do cable modem, na forma dos artigos 579 a 585 e 565 a 576 do Código Civil Brasileiro, 
respectivamente, devendo restituí-los à VIANET, mediante visita desta previamente agendada com o ASSINANTE, caso haja rescisão do presente 
contrato, respondendo ainda nas hipóteses de dano, perda, furto, roubo e/ou extravio do aludido equipamento, que, em qualquer dos casos, 
gerarão a cobrança do valor do equipamento pela VIANET ao ASSINANTE 

3.7 Fica eleito o foro de Itupeva/SP como o competente para dirimir eventuais conflitos oriundos deste TERMO. 

E por estarem assim justos e contratados, restam devidamente obrigados as partes contratantes por todas as condições e cláusulas ora regidas. 

Data de cadastro: ____/____/________ 
 
Data de devolução do Contrato: ____/____/________ 
 
Itupeva, ......... de ........................................ de ........... 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
VIANET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA 
Nome Legível: 
RG ou CPF: 
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Nome Legível: 
RG ou CPF: 
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RG ou CPF: 
 

____________________________________________________ 
Nome Legível: 
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