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GONTMTO DE PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO f tXO COMUTADO - STFC

Pelo presente instrumento particular, de um lado a JR&JS ENGENHARIA E COMERCIO LToA - EPP,.com sede
na Rua Professor Filadelfo Azevedo, 712, Terreo - Salas 1 e 2, Vila Nova Conceigao, 04508-01'1, inscrita no CNPJ
n' 54.750.997/0001-26, CEP 04508-011, operadora de telecomunicagoes autorizada pela ANATEL a prestar o
Serviqo Telef6nico Fixo Comutado - STFC atraves do Ato no 14.576 - ANATEL- de 07.12.2017, publicado no
DOU eml1.01.2018, no ambito das modalidades Local, Longa Distancia Nacional (LDN) e Longa Distancia
Internacional (LDl) respectivamente, neste ato, representada na forma de seu Contrato Social, doravante
denominada "JR&JS"; e de outro lado o ("CLIENTE"I, pessoa juridica ou fisica, devidamente qualificada no
ANEXO l, tem entre si, iusto e acordado celebrar o presente CONTRATO, que se reger6 pelas cldusulas e
condig6es a seguir:

t. OBJETO DO CONTRATO

O objeto do presente CONTRATO e a prestagao do Servigo Telef6nico Fixo Comutado - STFC pela JR&JS ao
CLIENTE, em observancia ao disposto neste CONTRATO e seus ANEXOS, sendo que as especificeqoes dos
SERVISOS contratados esteo definidas no ANEXO l, o qual, sempre que assinado pelas PARTES, passara a
integrar este CONTRATO.

1.1Pataa prestageo dos SERVISOS, a JR&JS poderd no que lhe couber, disponibilizar ao CLIENTE equipamentos
de sua propriedade a titulo de comodato ou atraves de locagao, conforme dispuser o ANEXO I, ficando o mesmo
como depositerio fiel, e obrigando-se a cumprir integralmenteas disposig6es legais e o CONTRATO DE LOCAQAO
DE EQUIPAMENTO, se for o caso.

1.2 A disponibilizagSo dos equipamentos pela JR&JS nos termos desta clausula neo implicam a transferCncia de
sua propriedade, cuja titularidade pertencer6 da JR&JS, exceto se o ANEXO I declarar de modo diverso.

1,3 Os SERVI9OS objeto deste CONTRATO destinam-se ao uso licito e exclusivo do CLIENTE, sendo-lhe vedado
comercializar, ceder, compartilhar, locar ou sublocar os SERVIQOS, ou usa-lo em desacordo com a legisla€o ou
para fins ilegais, responsabilizando-se o CLIENTE pelo descumprimento deste item.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Fazem parte do presente CONTRATO, como se nele estivessem escritos, subordinando-se a todos os seus
termos, o(s) segulnte(s) ANEXO(S):

a) ANExo | - TERiIO DE ADESAO;

2.1 Todos os ANEXOS que por ventura venham a ser assinados pelo CLIENTE, passarao a integrar o presente

CONTRATO, sujeitando-se aos seus termos e condigoes, sendo admitidos apenas e tao somente os ANEXOS
elencados no caput desta cleusula e no que couber.

2.2 Em caso de divergencia entre o disposto neste CONTRATO e seus ANEXOS, prevalecerA o-disposto nos
seguintes documentos]em ordem de hierarquias: o CONTMTO, o(s) ANEXO I - TERMO DE ADESAO;

3. OBRTGA9oES E DTRETTOS DA JR&JS

3.1 Durante o prazo de viggncia deste Contrato a JR&JS tem os sejuintes direitos e obrigagoes, alem dos
estabelecidos na Legislaggo e Regulamentagao aplic6vel:

3.1.1 Obrigagoes da JR&JS :

a) Prestar os SERVIQOS contratados conforme especiflcado neste CoNTRATO e seus ANEXOS,
responsabilizando-se integralmente pela sua exploragao e execuqgo perante o CLIENTE;

b) Cumprir os requisitos minimos de qualidade, de acordo com os padroes definidos nos termos do ANEXO I

- TERMO DE ADESAO do presente Contrato;
c) Quando aplicavel, tomar disponiveis os equipamentos de sua propriedade necessarios a prestagSo dos

SERVICOS contratados;
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Prestar um tratamento neo discriminat6rio ao CLIENTE quanto as condigoes de acesso e fruigSo do STFC;
Entregar a Nota Fiscal / Fatura de Servigos de Telecomunicagoes atraves dos Correios ou qualquer outro
meio acordado entre as PARTES, no enderego informado pelo CLIENTE, com antecedencia minima de 05
(cinco) dias ao vencimento;
Sanar eventuais falhas e problemas relacionados aos SERVI90S, conforme regulamentaqao;
Zelar pelo sigilo inerente ao STFC e pela confidencialidade quanto aos dados e informagoes, empregando
meios e tecnologia que assegurem este direito ao CLIENTE;

3.1.2 Direitos da JR&JS:

a) Empregar equipamentos e infraestrutura contratados de terceiros;

b) Contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acess6rias ou complementares ao
servigo;

a) Conceder descontos, realizar promogoes, redug6es sazonais e redug6es em periodos de
baixa demanda, entre outras, desde que o faga de forma nao discriminatoria e segundo criterios objetivos;

b) Suspender a presbgeo dos SERVIQOS contratados e rescindir o presente Contrato, de acordo com as
hip6teses previstas nas Cleusulas 6 e 10, abaixo;

c) Proceder a reviseo de seus pregos em virtude de reajuste nos indices regulados pela ANATEL, bem como
a ocorrencia de fatos supervenientes que alterem as condig6es iniciais da presta€o do servigo, tendo em
vistia o eouilibrio economico-financeiro do contrato;

d) Efetuar a cobranga de visitas feitas a pedido do CLIENTE que forem consideradas rmprodutivas;

4. OBRtGAqoES E DTRETTOS DO CLIENTE

4.1 Alem do disposto na legislageo especifica, no Regulamento do STFC, quando aplicaveis, seo obrigagoes e
direitos do CLIENTE:

4.1.1 Obrigag6es do CLIENTE:

Efetuar o pagamento pontual das Notas Fiscais / Faturas de Servigos de Telecomunicagoes, ate a data do
vencimento;

Manter atualizados os dados cadastrais perante a JR&JS , informando-a prontamente sobre toda e qualquer
modifica€o, especialmente em rela€o aos enderegos residencial e/ou comercial, alterageo de nome,
nimeros de telefone de contato, dentre outros;

Utilizar adequadamente os SERVISOS, os equipamentos dados em comodato ou em locagSo conforme
descritos no ANEXO I - TERMO DE ADESAO e as redes de telecomunicaQoes envolvidas na prdstaggo do
STFC oela JR&JS:

d) Nao utilizar o servigo contratado de forma inadequada e/ou fora dos moldes e da finalidade especifica
prevista contratualmente, respondendo por preiuizos causados a outros usuerios, a JR&JS, ou ainda a
outras operadoras.

e) Caso o CLIENTE tenha contratado o plano denominado "ilimitado" e for constatada o consumo ou utilizagao
inadequada deste plano, A JR&JS, dentro das determinagoes legais e normativas apliceveis, podera

suspender os servigos ou cancelar imediatamente o presente CONTRATO. Dentre outros aspectos, podera

ser considerado como uso inadequado: i) Comercializagao de minutos/servigos; ii) Limite de 20 n0meros
diferentes de destino por dia; e iii) Uso continuo por mais de 2 horas ininterruptas iv) exceder atividade de
teleatendimento/callcenter, ativo ou receptivo;

a)

b)

c)
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Providenciar local adequado e infraestrutura
SERVIQOS contratados;

g) Somente conectar equipamentos (aparelhos telef6nicos) que obedegam aos padr6es e caracteristicas
tecnicas estabelecidas na regulamenta€o de telecomunacagoes;

Comunicar imediatamente a JR&JS toda e qualquer irregularidade ou mau funcionamento dos SERVISOS
que lhes seo prestados, fato nocivo a sua saode ou seguranga, e que estejam relacionados a prqstaqao do
STFC pela JR&JS , a fim de possibilitar a adequada assistencia tecnica, orientageo, bem como o reparo de
falhas na prestagSo dos SERVIQOS al6m do cumprimento dos deveres decorrentes do Codigo de Defesa
do Consumidor e da legisEgeo de telecomunicagoes aplicaveis;

Permitir a retirada pela JR&JS ou d seu rogo, dos equlpamentos dados em comodato relacionados no
ANEXO l, quando for o caso;

Nao usar o servigo ora contratado indevidamente ou de maneira fraudulenta ou ilegal, nem auxiliar ou
permitir que terceiros o faqam, sob pena de rescisao imediata do Contrato. Para os fins do presente

instrumento, o uso indevido, fraudulento ou ilegal inclui, mas nao se limita a: (i) Obtengao ou tentativa de
obtengao do servigo atraves de quaisquer meios ou equipamentos com a intengao de evitar o pagamento

da contraprestageo devida; (ii) O fornecimento ou revenda a terceiros de servigos de telecomunicag6es ou

servigos de valor adicionado tendo como suporte o serviqo ora contratado e/ou os equipamentos e acessos
a ele relacionados; (iii) Interferencia no uso do.servigo por outros usuarios e uso do servigo com viola€o de
lei ou que possa resultar em ato ilegal;(iv) Fornecer qualquer servigo particular a terceiros, que seja
considerado ilegal.

O CONTMTANTE concorda que a presta€o do Servigo e de natureza individual, ficando ciente de que

neo podera comercializar, ceder, alugar, sublocar, compartilhar ou disponibilizar o Servigo a terceiros, a
qualquer titulo, bem como, nao podera utiliza-lo como meio de prestagao de servigos onerosos ou gratuitos

k)

a tercerros;

l) Solicitar a suspenseo de prestagao dos SERVI9OS contratados de acordo nas hipoteses prevista na
Cleusula 8 do presente contrato;

4.1.2 Direitos do CLIENTE:

a) Ter acesso ao detalhamento da Nota Fiscal / Fatura de Servigos de Telecomunicag6es, para
indavidualizageo das ligagoes realizadas nos termos da legislaqao de regencia;

b) a inviolabilidade e segredo de sua comunica€o, respeitadas as hip6teses constitucionals e legais de quebra

de sigilo de telecomunicagoes e as atividades de intermediagao da comunicagao dos portadores de
deficiencia, nos termos da regulamentiageo;

c) Ao conhecimento previo de toda e qualquer alterageo nas condig6es da prestagao dos SERVIQOS que lhe
atinja direta ou indiretamente;

d) A obtengao, de forma gratuita e mediante solicitagao encaminhada a JR&JS , da nao divulga9eo do seu
codigo de acesso em relagao e/ou lista de assinantes do STFC;

e) A substituigeo do seu c6digo de acesso (nfmero de telefone), nos termos da regulamentia9ao vigente;

0 A portabilidade do seu codigo de acesso (numero de telefone), observadas as disposig6es da
regulamenta€o;

h)

Pagina 3 de I



^LFI

3OB N'

0001543894
BER

5" RTO DA CAPITAL
g) A ter restabelecido a integridade dos direitos relativos d prestageo do SFTC, ap6s a da mora, ou

ap6s acordo celebrado com a JR&JS, bem como a imediata exclusao da informag5o de inadimpl€ncia
anotada nos cedastros de prote€o ao consumidor (SERASA e SCPC);

5. PRE9OS E CONDtgoES DE PAGAMENTO

5.1 Pela presente prestagao dos SERVI9OS, o CLIENTE pagare a JR&JS os valores expressos no ANEXO | -
TERMO DE ADESAO nas condig6es estabelecidas no CONTRATO DE PERMANENCIA, caso pactuado entre as
panes.

5.2 Sobre os valores descritos no ANEXO t - TERMO DE ADESAO, incidireo os impostos, taxas, contribuig6es e
demais encargos vigentes na ocasieo, os quais sereo pagos pelo CLIENTE a JR&JS, perfazendo o valor bruto
comercializado.

5.3 O CLIENTE e o Unico responsavel pelo pagamento da Nota Fiscal/ Fatura de Servigos de Telecomunicag6es e
devera pag6-la pontualmente junto a rede banceria credenciada, ou ainda atraves de outros meios a serem
oportunamente divulgados pela JR&JS .

5.4 Caso a data de vencimento n5o seja uma data 0til bancdria na praga de pagamento, o vencimento dar-se-a no
pr6ximo dia (rtil subsequente.

5.5 Os valores deconentes da prestageo dos SERVIQOS ser6o reajustados anualmente em conformidade com a
Regulamentaggo em vigor.

5.6 A JR&JS podera, a seu exclusivo criterio, oferecer descontos, realizar promogoes, bem como efetuar redug5es
sazonais de valores em dias e horarios de baixa demanda, os quais tereo limites e prazos previamente
determinados.

5.7 Salvo determinagao express€r, os descontos, promog6es e/ou redugoes sazonais ofertadas pela JR&JS ao
CLIENTE nao abrangem as parcelas dos SERVI9OS fornecidos por outras prestiadoras de servigos de
telecomuniceq6es.

5.8 A JR&JS podera emitir Nota Fiscel / Fatura de Servigos de Telecomunicagoes tanto de sua Matriz quanto de
qualquer uma de suas filiais, a depender do local da prestiageo dos SERVIQOS e de possiveis alteragoes nas
legislagoes tributeries estaduais envolvidas.

5.9 O nao recebimento da Nota Fiscal / Fatura de Servigos de Telecomunicag6es nao isenta o CLIENTE do pontual
pagamento dos SERVIgOS, ficando obrigado a comunicar a JR&JS sobre o seu n5o recebimento em ate 03 (tres)
dias 0teis da data do vencimento, pala que sejam tomadas as providCncias necess6rias de nova emisseo e envio
do documento.

5.10 Ato ou fato atribuivel ao CLIENTE que possa implicar na interrup€o dos SERVIQOS nao o isentara do
pagamento das conespondentes Notas Fiscais / Faturas de Servigos de Telecomunicagoes.

5.11 Qualquer alterageo nos dados para envio da Nota Fiscal / Fatura de Servigos de Telecomunicag6es devera ser
informada pelo CLIENTE d JR&JS com, no minimo, 30 (trinta) dias de antecedencia da data de pagamento.

5.12 O CLIENTE deve informar a JR&JS qualquer inclusao ou perda de beneficio e/ou exonerag€o tributarla que
possua e que deva ser aplicada ao faturamento, especialmente, mas ngo limitando-se, ao diferimento de ICMS,
devendo enviar documento comprobat6rio conespondente. A informageo deve dar-se no ato da assinatura deste
CONTMTO ou imediatamente ap6s o CLIENTE conseguir o beneficio / exonera€o.

5.13 Qualquer exigencia formulada pela Autoridade Competente a JR&JS por descumprimento do CLIENTE
referente ao acima descrito, por desvio da utiliza€o do SERVIgO contratado, ou por discordencia da Autoridade
Competente quanto a aplicagao do beneficio / exoneragao ao faturamento, sera repassada integralmente ao
CLIENTE, que deverA reembolsar a correspondente importancia aplicada, compreendendo principal e todos os
acrescimos exigidos.

5. INADI'UPLEMENTO DA FATURA

6.1 Na hip6tese especifica de atraso no pagamento dos valores devidos a JR&JS , o CLIENTE pagara mufta de 270
(dois por cento) sobre o valor em atraso, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mCs, calculados pro rata die.

l&
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Incidire, ainda, corre€o monetaria baseada na varia€o do IGP-DUFGV, calculada desde o 1o dia de atraso e pro
rata die ate a data da sua efetiva quitageo, a qual ser6 cobrada e identificada pela JR&JS em mes subsequente a
quitagao do valor devido.

6.2 O nao pagamento da Nota Fiscal / Fatura de Seryigos de Telecomunicagoes ate a data de vencimento eleita
pelo CLI ENTE acarretara:

a) A suspenseo parcial da prestagao do6 SERVI9OS, com o bloqueio das chamadas originadas,
transcorridos 30 (trinta) dias da data de seu vencimento, sem que haja contestagao registrada na Central de
Atendimento ate a comprovageo do efetivo pagamento;

b) A suspenseo btal da prcstagao dos SERVI9OS, com o bloqueio das chamadas originadas e recebidas,
transcorridos 30 (dias) dias da suspensao parcial dos SERVIqOS, sem que haja contestagao registrada na

Central de Atendimento ate a comprova€o do efetivo pagamento;

c) A rescisao unilateral do CONTRATO, transcorridos 30 (hinta) dias da suspensao total dos
SERVI9OS, com a imediatia cobranga da multa contratual estipulada e a inclusao dos dados do CLIENTE nos

6rgeo de consulta e protegeo ao credito.;

d) A ado€o de medidas judiciais e extrajudiciais cabiveis, considerando que este CONTRATO, seus ANEXOS
bem como a Nota Fiscel / Fatura de Servigos de Telecomunicag6es, constituem titulo executivo extrajudicial;

6.3 Na hip6tese de rescisao do CONTRATO, a presbgeo dos SERVIQOS somente podera ser restabelecada

mediante pagamento dos debitos pendentes e a adeseo a novo contrato de prestageo de servigos.

6.4 Em caso de pagamento dos valores devidos, acrescidos das penalidades previstas no Caput desta clausula, o

restabelecimento dos SERVIQOS sera efetuado pela JR&JS em ate 72 (setentia e duas) horas ap6s a ldentificaqao

oo pagamenlo.

7. CONTESTA9oES DE VALORES

7.1 Caso o CLIENTE nao concorde com algum valor ou SERVIQO descritos na Nota Fiscal/ Fatura de Servigos de
Telecomunicag6es, devere pagar o valor incontroverso e contesta-la dentro do prazo de 90 (trinta) dias contados

da data de seu vencimento, sendo que em caso:

a) Contesta€o lmDrocedente: Nos casos do pagamento apenas do valor incontroverso na data de vencimento
da Nota Fiscal / Fatura de Servigos de Telecomunicag6es, e a contdstagao ter sido julgada improcedente, o
CLIENTE dever6 pagar a diferenga apurada no procedimento de contestia€o, com a incidencia de multa, juros

e conegeo monetAria previstos neste CONTRATO.

b) Contesta€o Proc€dente: Nos casos do pagamento do valor incontroverso na data de vencimenio da Nota

Fiscal / Fatura de Servigos de Telecomunicag6es, e a contesta€o ter sido,ulgada procedente, o CLIENTE sera

desobrigado do pagamento da diferenga apuEda no procedimento de contestaQao, neo havendo qualquer

direito de repetigio do indebito por isso.

7.2 Na hip6tese de ter havido o pagamento integral da Nota Fiscal / Fatura de Servigos de Telecomunicagoes, a
contestagao devera ser apresentada pelo CLIENTE respeitando o prazo do caput desta clausula, caso contrario, a

contestageo sera crnsiderada sumariamente prescrita.

7,3 Na hip6tese de ter havido o pagamento integral da Nota Fiscal / Fatura de Servigos de Telecomunicagoes, e a

contestagao for apresentada dentro do periodo de 90 (noventa) dias, ser6 processada e julgada pela JR&JS no
prazo de 30 (trinta) dias, que aplicara desconto na pr6xima Nota Fiscal / Fatura de Servigos de Telecomunicagoes
caso seja considerada procedente.

s. susPENsAo Dos sERvlgos

8.1 O CLIENTE adimplente podere requerer o bloqueio, sem 6nus, dos SERVIQOS pelo prazo minimo de 30 (trinta)

dias e o m6ximo de 120 (cento e vinte) dias, uma unica vez a cada periodo de 12 (doze, meses, mantendo seu

C6digo de Acesso (nomero de telefone) e a possibilidade de restabelecimento da presta€o dos SERVIQOS a
qualquer tempo.
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Parigrafo unico. A vigencia contratual estabelecida no ANEXO I sere automaticamente prorrogada pelo prazo de
susoensao do contrato.

9. VIGCNCIA DO CONTRATO

9.1 O presente CONTRATO entrara em vigor na data da ativagao dos servigos, registrada em documento
pr6prio, com renovag6es automaticas e sucessivas, por iguais periodos, salvo houver manifestageo por escrito em
contrario por qualquer das PARTES, em ate 60 (sessenta) dias ao termino do respectivo prazo.

9.2 - As PARTES podereo deliberar livremente sobre a vigencia acima, mediante contratia€o especifica por meio
do CONTRATO DE PERMANENCIA, nos termos do art. 59 da Resoluqao n" 632 / 2014 da ANATEL.

10. EXTIN9AO E CANCELAMENTO DO CONTRATO

10.1 O presente CONTRATO podere ser extinto nas seguintes hip6teses:

a) Rescisao antecipada a pedido do CLIENTE, a qualquer tempo mediante comunica€o por escrito, efetivada
com 60 (sessenta) dias de antecedencia, ressalvadas as contratag6es com prazo de permanencia, onde sere
aplicada a multia rescis6ria em decorrCncia do pedido de rescisSo antecipada;

b) No caso de desistencia ap6s a instalagao/implantageo dos servigos contEtados, bem como nos casos de
solicitageo de rescisao antecipada antes do termino do prazo de permanencia ou inadimpEncia do
CONTRATANTE por mais de 03 (tres) meses, n6o necessariamente consecutivos, sere devido i JR&JS o
pagamento de multa rescisoria, a qual sere apurada de acordo com as regras adiante estabelecidas:

b1) Quando o contrato estiver em sua vigencia inicial, o valor da multa por rescisao antecipada sera de
45% (quarenta e cinco por cento) sobre o valor total do contrato:

vM= (vTCl x ( 0,,1{t}

b2) Quando o contrato je tiver sido renovado ao menos uma vez, sere cobrado multa de 45% (quarenta
e cinco por cento) sobre as parcelas mensais restantes do contrato:

VM=(VPXPR) x( 0,'15)

Onde:

Vil= Valor da mufta.

vTC= Valor total do contrato, multiplicando-ee o valor da parcela mensal pelo nfmero de meses
da vigencia contftrtual.

vP = Valor da parcela mensal

PR = Nfmero de pancelas r€stantes at6b final da vigCncia contratual

c) Pela JR&JS , mediante previa comunica€o a CONTRATANTE no caso de descumprimento das disposigoes
contratuais, especialmente na hip6tese de inadimpEncia ou ainda quando caracterizado o uso indevido do
servigo contratado, com a incid€ncia da multa contratual prevista no item "b" desta cl6usula,

d) Pela JR&JS , mediante previa comunicageo a CONTRATANTE, de 90 (noventa) dias, no caso de extingao
do Plano de Servigo contratado, desde que o CLIENTE neo tenha optado pela transferencia a outro Plano
Altemativo;

e) Em caso de solicitageo de mudanga de enderego feita pelo CLIENTE, para enderego em que ngo haja
viabilidade tecnica para manter as condigoes comerciais e tecnicas rnicialmente pactuadas entre as
PARTES, hip6t6e em que sera exigido do cliente os documentos oficiais comprobat6rias da sua
mudan9adeenderegosobpenadeapticagaodamu|taprevistano
obrigat6rio o ressarcimento pelo CLIENTE do valor investido pela JR&JS para disponibilizaqeo dos
servigos objeto deste contrato no tltimo enderego informado;
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Pela liquidageo judicial ou extrajudicial, por pedido ou proposigao de recupera€o judicial ou extrajudicial ou
decretageo de falencia de qualquer das PARTES, com a incidencia da multa contratual prevista no item

cl6usula;

Pela ocorrencia de caso fortuito ou forqa maior cujos efeitos vigorem por mais de 60 (sessenta) dias;

10.3 Em qualquer hip6tese de termino do CONTMTO, o CLIENTE devera permitir a retirada dos equipamentos
dados em comodato dos locais em que estiverem instalados se porventura existirem conforme dispuser o ANEXO I

- Termo de Adesao .

10.4 Decorrido o prazo informado pela JR&JS para a retirada dos equipamentos, sem que o CLIENTE permita a
remogao e/ou cause dificuldades que impossibilitem a remo€o, obrigar-se-a o CLIENTE a restituir a JR&JS o valor
total dos equipamentos, a custo de aquisigao conforme valor de Nota Fiscal de compra pela JR&JS corrigida
monetariamente a 6poca dos fatos, ficando a crit6rio da JR&JS a aplicagao do indice IGPM-DUFGV ou INPC,
ou locagao diaria com base no valor praticado no mercado e a ser atribuido pela JR&JS .

11. DESiDIA, IMPEDITENTO IMOTIVADO E DESISTENCIA DO CLIENTE

1 1,1 Caso o CLIENTE venha a impedir a instalagSo dos SERVIQOS contratados ou requerer o seu cancelamento,
por impedimento imotivado, desistCncia ou desidia, depois de assinado os ANEXOS, devera ressarcir a JR&JS dos
investimentos incorridos para viabilizar o fornecimento dos SERVIQOS com base no valor estabelecido no ANEXO
| - Termo de Adeseo, alem de ficar sujeito ao pagamento da multa penal estipulada na Clausula 10.

11.2 A desidia sera presumida quando o CLIENTE neo providenciar, no prazo de 10 (dez) dias a contar da visita
tecnica, a infraestrutura minima necessaria para a ativageo dos SERVIQOS pela JR&JS.

DO SIGtLO

12.1 O dever de sigilo deste CONTRATO prevalece durante sua vigCncia e por mais 5 (cinco) anos apos o seu
termino, salvo nas seguintes situagdes: (i) caso a Informageo Confidencial tenha se tornado de dominio ptlblico, (ii)
caso seja possivel obter as Informag6es Confidenciais por meio de terceiros, sem qualquer restri€o ao seu uso ou
revela€o imposta por esse terceiro; (iii) caso a Informagao Confidencial je seja de conhecimento da Parte receptora
ao tempo da sua revelagSo, tendo sido recebida livre de qualquer restrigeo pelo terceiro que a revelou; (iv) caso a
Parte receptora tenha desenvolvido, de forma independente, as mesmas Informagoes Confidenciais; (v) caso haja
aprovagao da Parte Reveladora quanto a divulgageo da Informagao Confidencial, mediante autorizaQao escrita e
especifica; ou (vi) caso a revelagao das Informag6es Confldenciais seja determinagao legal e/ou de Autoridade
Judicial e/ou de Orgao Governamental emitente de ordem valida, incluindo b ANATEL, sendo que a Parte Receptora
dever6 comunicar a Reveladora imediatamente e, se possivel, antes do atendimento da solicitaqao.

13. DA LtMtTAgAO DE RESPONSABTLTOADES

13.1 A responsabilidade da JR&JS limita-se ao fornecimento dos SERVIQOS ao CLIENTE, confome estipulado
neste CONTRATO. A JR&JS apenas respondera pelos danos diretos comprovadamente sofridos pelo CLIENTE,
nao respondendo por danos indiretos, lucros cessantes e/ou insucessos comerciais, sendo que a responsabilidade
civil da JR&JS para ressarcimentos, esE limitada ao valor do presente CONTRATO, assim conslderando a
somat6ria das Ultimas 12 (doze) Notas Fiscais / Faturas de Serviqos de Telecomunicagoes.

13.2 O CLIENTE deve, na forma da lei, respeitar os direitos de propriedade intelectual relativos aos softwares,
hardwares, marcas, tecnologias, nomes de dominio, programas, servigos, sistemas, segredos de negocio e tudo o
mais sobre o qual a JR&JS ou terceiro tenha titularidade e que, porventura, venha a ter acesso por meio da prestageo
dos SERVI9OS, respondendo o CLIENTE pelos danos causados.

13.3 Caso a JR&JS venha a desenvolver qualquer produto e/ou customizageo / melhoria nos SERVIQOS que
envolva direitos de propriedade intelectual, inclusive direito autoral, a JR&JS ser6 a onica propriet6ria dos direitos
que recaiam sobre os mesmos. nos termos da lei.
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13.4 O CLIENTE desde ja reconhece que a JR&JS , em qualquer hip6tese, nao sere responsavel por qualquer
degradagao da qualidade dos SERVIQOS em decorrencia do uso pelo CLIENTE de equipamentos incompativeis,
desatualizados ou inadequados para sua prestia€o, principalmente conexoes de internet instabilizadas que
porventura sejam utilizadas como meio da presta€o dos SERVIQOS.

13.5 A JR&JS nao sera responsabilizada pelo descumprimento de suas obrigagoes sob este CONTRATO em
decorrencia de caso fortuito ou eventos de forga maior que impegam, tempbraria ou definitivamente, o cumprimento
de quaisquer dessas obrigag6es, assim conceituados nos termos do par6grafo Unico do artigo 393 do C6digo Civil
Brasileiro.

13.6 A JR&JS nao se responsabiliza pelo conte0do das informagoes trocadas entre usuarios, nem pelo usb indevldo
de redes de telecomunicagoes, sendo tiais praticas de responsabilidade exclusiva do CLEINTE, o qual devera
respeitar as leis e regulamentos vigentes, direcionando o uso do servigo de forma etica e moral, atendendo a sua
finalidade e natureza, respeitando a intimidade e privacidade de dados tais como, mas neo limitado, a senhas e
informagoes de uso exclusivo e/ou confidencial. O CLIENTE e exclusivamente responsevel por perdas, lucros
cessantes, danos diretos ou indiretos, incidentes ou consequentes, ou multas decorrentes da utilizagao dos servigos
em desacordo com este Contrato, com a legislagao e com a regulamentagao em vigor.

14. DTSPOSTgoES GERATS

14.1 As PARTES poderao solicitar alterag6es neste CONTRATO, mediante aditivo contratual assinado por
representante legalmente constituido para tanto entre ambas as PARTES.

14.2 A tolerancia, por quaisquer das PARTES, no descumprimento de qualquer clausula deste CONTRATO,
significara mera liberalidade, nao implicando em novagao ou ren0ncia de direitos e obrigagoes.

'14.3 O CLIENTE neo podera ceder ou transferir a terceiros, total ou parcialmente, os direitos e obrigag6es
decorrentes deste CONTRATO, salvo se houver a anucncia pr6via e por escrito da JR&JS e nos casos de
reestrutura€o societeria ou acioneria do CLIENTE. Neste Ultimo caso (reestrutura€o societeria ou acionaria), o
CLIENTE devera imediatamente enviar comunicado i JR&JS , que procedera com as devidas alteragoes cedastrais.

14.4 A utilizageo de marc€, logomarca e/ou logotipo de qualquer das PARTES ficare condicionada d previa anuCncia
da outra Parte, por escrito. A JR&JS podera divulgar em seu portf6lio de clientes o nome do CLIENTE em seus
materiais promocionais, durante o prazo de vigencia deste CONTRATO, salvo havendo expressa proibigSo por
escnto.

14.5 Este CONTRATO vincula as PARTES nos limites do quanto neste especificamente tratado, nao criando entre
essas ou seus colaboradores qualquer empregaticio, sociedade, associagao ou organizagao comercial ou societeria
de qualquer natureza.

14.6 os SERVIgOS sereo prestados de acordo com as normas, padr6es e procedimentos dispostos na
REGULAMENTAQAO DE TELECOMUNICAQOES, e todas as demais leis federais relativas a materia e resolug6es,
sumulas, atos e deliberagoes expedidas pela ANATEL, em especial o Regulamento do Serviqo Telefonico Fixo
Comutado - STFC, aprovado pela Resolugao n" 426 de 09/1212005 e o Regulamento Geral de Direitos do
Consumidor de Servigos de Telecomunicagoes - RGC, aprovado pela Resolug€o no 632 de 0710312014 no que lhe
couber.

14.7 As PARTES reconhecem que a nulidade ou invalidade de qualquer das clausulas contratuais nao prejudicara
a validade e efic6cia das demais clausulas e do pr6prio CONTRATO.

14.8 As PARTES se obrigam por si proprias e por seus sucessores, a qualquer titulo, d plena execugeo deste
CONTRATO.

14.9 As PARTES concordam e reconhecem que o presente instrumento regera todos os eventuais atos praticados
por qualquer das PARTES, relacionados ao objeto contratado, ocorridos inclusive no periodo compreendido entrc
a apresentagao da proposta t6cnica/comercial e a assinatura do Anexo | - Termo de Adesao.

15. FORO DE COMPETCNCIA E REGISTRO
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15.1 O presente CONTRATO e r€ido pelas Leis Erasileiras e as PARTES elegem o foro de Sgo Paulo/Foro Central,
Estado de Seo Paulo, para dirimir todas as questoes oriundas do presente CONTRATO, renunciando a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

15.2 ESTE CONTMTO DE PRESTAQAO DE SERVI9O TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC ENCONTM-
SE REGISTMDO NO OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA
COMARCA DE SAO PAULO/SP
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