
TERMO E CONDIÇÕES DE ADESÃO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET

Pelo presente instrumento de adesão aos termos e condições da prestação de serviços de provimento de 
acesso à internet, de um lado Sannet DRN Provedores Ltda. ME, com sede no Município de Paraibuna, 
Estado de São Paulo. Avenida Sâo José dos Campos, n° 190-B, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 
07.108.738/0001-16, neste ato representada por seus representantes legais, doravante designada 
simplesmente “CONTRATADA”, e, tendo de outro lado o Instituto de Previdência do Município de 
Paraibuna -  IPMP, CNPJ n®. 65.054.272/0001-10, localizado na Travessa da Rua Humaitá, n° 67, Centro, 
Paraibuna (SP), doravante denominado de “CONTRATANTE” e, considerando que a CONTRATADA oferece 
a prestação de serviços de provimento de acesso à Internet (provedora), fica acertado que os serviços 
seguirão as seguintes regras e condições;

1. Adesão ao Contrato de Prestação de Serviços

1.1. A CONTRATADA, com intuito de atender a seus clientes, disponibilizou o serviço de provimento de 
acesso à Internet, que é objeto do presente contrato, e foi pelo CONTRATANTE solicitada a adesão à 
prestação deste senriço. A confirmação desta adesão está sujeita às condições técnicas e comerciais, 
exigidas á época pela CONTRATADA, ficando ao seu exclusivo critério alterá-las, visando a melhor prestação 
do serviço.
1.2. O inicio da prestação de serviço ocorre quando da instalação, no endereço indicado pelo 
CONTRATANTE, dos serviços de provimento de acesso à Internet.
1.3. Através do ato do pagamento da 1® (primeira) fatura da prestação de serviços, na forma prevista neste 
termo, o CONTRATANTE expressamente ratifica o seu aceite e concordância, sem qualquer restrição ou 
reserva, com as regras previstas neste instrumento, e quanto à instalação dos serviços.
1.4. O serviço será prestado pela CONTRATADA na forma da solicitação feita pelo CONTRATANTE, livre e 
por sua vontade.
1.5. As modalidades de prestações de serviços são definidas unicamente pela CONTRATADA, que se reserva 
no direito de alterá-las, a seu exclusivo critério.

2. Objeto

2.1. O objeto do presente instrumento consiste na prestação de serviços de provimento de acesso 
compartilhado à Internet, pela CONTRATADA, aos Contratantes que solicitarem o serviço através das formas 
comerciais disponibilizadas pela CONTRATADA, nas condições aqui estabelecidas.
2.2. A prestação de serviço possui várias modalidades, com condições específicas em cada uma, variáveis a 
critério único da CONTRATADA, que será escolhida pelo CONTRATANTE quando da solicitação dos 
serviços.
2.3. Ao CONTRATANTE será disponibilizado acesso à Internet para 1 (um) microcomputador, a ser indicado 
pelo mesmo na data de instalação do serviço descrito no item 2.1 deste instrumento.

3. Obrigações do CONTRATANTE

3.1. Efetuar os pagamentos que lhe compete no prazo estabelecido na solicitação de serviços 
correspondentes, sob pena de arcar com as multas previstas neste instrumento.
3.2. Possuir o computador para o provimento de acesso à Internet, nas configurações minimas exigidas pela 
CONTRATADA, para que o sen/iço possa ser prestado na qualidade desejada.
3.3. Não utilizar o acesso disponibilizado pela CONTRATADA para fins ilícitos, ou para qualquer outro fim 
descaracterizado da sua utilização originai, bem como o envio de virus, SPAMs e demais atividades não 
autorizadas.
3.4. Responder por qualquer ação judicial ou extrajudicial que resultem na violação de direitos ou prejuízos 
causados a outrem na forma do item acima.
3.5. Adquirir e/ou fornecer todos os equipamentos necessários para o acesso à internet, exceto aqueles que a 
CONTRATADA disponibilizar e que constarão expressamente neste contrato.
3.6. Comunicar imediatamente à CONTRATADA sobre qualquer informação ou situações que possam violar 
as condições estabelecidas neste contrato.
3.7. Considerando que o conteúdo virtual existente nos sites, incluindo, mas não se limitando, às imagens, 
textos e áudio, são protegidos pela legislação especifica do pais de origem, além da legislação brasileira, 
tratados e convenções internacionais que objetivam tutelar a propriedade intelectual e os direitos autorais, ao 
CONTRATANTE não são autorizadas quaisquer outras utilizações do conteúdo, que não as previstas nos 
sites. Veda-se, em especial, a copia, retransmissão e qualquer outra forma de utilização que, direta ou
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indiretamente, caracterize violação a direitos de propriedade intelectual ou de autor, dentre outros, passíveis 
de medidas judiciais de ordem Civil e Criminal.
3.8. É obrigação do CONTRATANTE, se desejar ter acesso aos serviços ora apresentados, disponibilizar o 
seu computador para a CONTRATADA realizar a instalação dos equipamentos previstos na cláusula 4.2.
3.8.1. Estes equipamentos ficarão em comodato com o CONTRATANTE, e são de exclusiva propriedade 
da CONTRATADA, cabendo aos Contratantes tão somente direito de usá-los na forma, para o fim, nos locais 
e mediante as condições previstas neste termo assumindo a responsabilidade por sua deteriorízação, que não 
seja proveniente de seu uso regular.
3.9.1. O CONTRATANTE se obriga, expressamente, a dar aviso imediato à CONTRATADA sempre que, por 
algum motivo, houver ameaça de penhora ou embargo dos bens, obrigando-se, ainda, a declarar como sendo 
de propriedade da CONTRATADA o referido equipamento, sempre que qualquer litígio administrativo ou 
judicial puder afetá-lo de qualquer forma.
3.9.2. O CONTRATANTE assume, também, a inteira responsabilidade pelas hipóteses de furto, extravio ou 
peredmento dos bens, desde que tenha agido com culpa no episódio, ficando desde logo fixado para efeito de 
indenização o valor de mercado que tiver os bens por ocasião do efetivo pagamento. No caso de perda, 
destruição total ou parcial do equipamento, por culpa do CONTRATANTE, este se obriga a indenizar a 
CONTRATADA no valor constante da nota fiscal de conserto do bem móvel danificado.

4. Obrigações da CONTRATADA

4.1. Possibilitar que o CONTRATANTE feça a conexão á Internet através de seu computador, na modalidade 
dos serviços contratados por ele.
4.2. Realizar as adequações nos computadores dos Contratantes para que se tomem aptos para a conexão à 
CONTRATADA. Para tanto, a CONTRATADA se obriga somente pela instalação dos seguintes equipamentos 
de hardware e software, escolhidos conforme a vontade do CONTRATANTE:
- Rádio wireless na freqüênda 5.8 MHz;
- Atena mini-parabólica, se necessário;
- Cabo de rede e conectores na quantidade necessária para a execução do serviço contratado.
4.2.1. A CONTRATADA não se responsabiliza por eventual perda de dados quando da instalação dos 
equipamentos necessários para o acesso á internet, devendo e se responsabilizando o CONTRATANTE, caso 
entenda que existam dados ou arquivos essenciais, providenciar a cópia de segurança destes dados antes de 
disponibilizar o computador para a instalação.
4.3. Obriga-se a CONTRATADA a identificar problemas na comunicação de dados entre o computador do 
CONTRATANTE e a rede mundial internet, e quando o problema constatado for devido a alguma falha em sua 
rede parte, deverá proceder ao reparo, observado o prazo do item 4.5.
4.4. A CONTRATADA se obriga a prestar serviços de manutenção corretiva somente da placa de rede, de 
forma gratuita, dentro do prazo de 3(três) meses, sendo liberado, desde já, o acesso aos equipamentos 
instalados, aos técnicos da CONTRATADA.
4.4.1. Os Contratantes que encaminharem seus computadores para o serviço de suporte da CONTRATADA, 
e, nos quais, seus técnicos constatarem que o problema não tem origem na placa de rede, que é garantida 
pela CONTRATADA, deverão pagar pelo serviço de assistência técnica prestado uma taxa pela averiguação, 
e a CONTRATADA não se responsaúlizará pelo conserto destes computadores.
4.5. Os serviços de manutenção corretiva serão prestados até o prazo de 48 horas da solicitação do 
CONTRATANTE.
4.6. A CONTRATADA não estará obrigada a configurar ou fornecer qualquer serviço que não esteja 
estabelecido na solicitação de serviços.
4.7. A CONTRATADA não garante que o conteúdo, os instrumentos e os materiais contidos, utilizados e 
oferecidos nos sites que o CONTRATANTE acessar estejam precisamente atualizados ou completos, e não 
se responsabiliza por danos causados por eventuais erros de conteúdo ou falhas do equipamento do 
CONTRATANTE.
4.8. A CONTRATADA não se responsabiliza pelo uso indevido das informações, dos materiais 
disponibilizados e/ou dos equipamentos utilizados por sites, para quaisquer que sejam os fins, feito por 
qualquer CONTRATANTE, sendo de inteira responsabilidade deste as eventuais lesões a direito próprio ou de 
terceiros, causadas por este uso inadequado, como (I) sobre qualquer conteúdo recebido ou transmitido 
através do acesso à internet disponibilizado pela CONTRATADA; (II) sobre o conteúdo da “homepage” 
pessoal do CONTRATANTE; (III) pelas transações comerciais “on-line" efetuadas pelo CONTRATANTE na 
utilização do serviço da C O N Ti^TAD A ; (11  ̂ por qualquer eventual invasão de privacidade nas 
informações dos seus microcomputadores conectados à internet por meio da prestação do serviço.
4.9. Em nenhuma circunstância, a CONTRATADA será responsável por quaisquer danos diretos ou indiretos, 
especiais, incidentais ou de consequência, perdas ou despesas oriundos da conexão com sites ou uso por 
qualquer parte, ou com relação a qualquer falha de desempenho, erro, omissão, interrupção, defeito ou



demora na operação ou transmissão, vírus de computador ou falha da linha ou do sistema, como também 
quanto à performance da rede de terceiros.

5. Pagam ento dos serviços

5.1. Fica ajustado que o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA:
5.1.1 Taxa de adesâo/instalação: Isenta
5.1.2 A  quantia m ensal de R$ 80,00 (oitenta reais), através de cheque, boleto bancário ou outra forma que 
vier a ser adotada pela CONTRATADA.
5.1.3 As despesas decorrentes da presente avença correrão á conta da seguinte dotação orçamentária;
- 3.3.90.39.00.00 -  Outros Sen/iços Terceiros -  Pessoa Jurídica
5.2. Fica ajustado que, depois de doze meses de sen/iços prestados ao CONTRATANTE, a CONTRATADA 
poderá revisar os preços da prestação de serviços. Sem prejuizo do disposto acima, as partes esclarecem 
que (a) caso sejam revogadas as restrições hoje existentes para revisão de preços em contratos particulares 
de forma a permitir a revisão de preços antes do decurso do prazo de 12 meses e (b) caso ocorra uma 
mudança da prática econômica do país que ocasione um desequilíbrio econômico-financeiro da prestação de 
serviço antes do decurso do prazo de 12 meses, a CONTRATADA poderá também rever o preço.
5.3. Em caso de atraso nos pagamentos mensais devidos pelo CONTRATANTE, será cobrada multa de 2%, 
bem como os demais custos financeiros e jurídicos para a cobrança dos valores devidos.
5.4. Em caso de atraso do pagamento por mais de 10 (dez) dias, a CONTRATADA resen/a-se o direKo de 
interromper a prestação de serviço ao CONTRATANTE inadimplente.
5.5. Fica a CONTRATADA, desde já, autorizada a praticar todos os atos e medidas necessários para o 
recebimento das prestações em atraso, como emissão da respectiva Duplicata de prestação de serviços e o 
envio para o Cartório de Protesto de Títulos e Documentos, entre outras que entender necessários.

6. Vigência e Rescisão

6.1. Este termo vigorará a partir da data de sua assinatura pelas partes interessadas, por prazo de 24 (vinte e 
Quatrol m eses, aplicando-se a todos os Contratantes que venham a utilizar os serviços prestados pela 
CONTRATADA, manifestando sua adesão na forma prevista adm a.
6.2. A prestação de serviço vigorará por prazo de 24 (vinte e quatro) meses, desde a solicitação dos serviços 
pelo CONTRATANTE até a sua denúncia nas formas abaixo.
6.2.1. A CONTRATADA poderá, a qualquer momento, sem aviso prévio e a seu exclusivo critério, cancelar o 
acesso de qualquer CONTRATANTE. Dentre as hipóteses de cancelamento, se destacam, 
exemplificativamente, as seguintes;
6.2.1.1. Inobsen/ânda das obrigações contidas neste instrumento.
6.2.1.1.1. A parte que infringir o presente instmmento, pelos motivos retro mencionados, deverá pagar à outra 
uma multa compensatória de 5 (dnco) prestações mensais.
6.2.2. O Presente contrato poderá ser resilido por ambas as partes, a qualquer momento, desde que façam  
por escrito, ou via atendimento ao cliente da CONTRATADA, com aviso prévio de 30 (trinta) dias, exceto 
quando previsto diferentemente na contratação, onde deverá ser respeitado o prazo mínimo, vigorando até a 
solicitação, devendo ainda serem pagos os valores, eventualmente, não quitados, pelo CONTRATANTE para 
a CONTRATADA, sem direito à compensação indenizatória de espéde alguma, a não ser o pagamento de 
eventuais valores devidos, calculados pró lata dia, até a data da solicitação de resilição, e ainda pendentes 
para a CONTRATADA.
6.2.3. Em qualquer um dos casos de encerramento da prestação de serviços, a CONTRATADA poderá retirar 
os equipamentos de sua propriedade e que estão instalados no computador e no endereço do 
CONTRATANTE.
6.3. Este termo poderá ser cancelado ou alterado, livremente, pela CONTRATADA, a qualquer tempo e a seu 
exclusivo critério, para adaptá-lo ás mudanças da prestação de serviços, sem prejuizo, porém, do respeito aos 
atos jurídicos que tiverem se aperfeiço^o anteriormente ao cancelamento ou alteração. Os eventuais 
cancelamentos e alterações entrarão em vigor a partir da data de assinatura deste instrumento pelas partes 
interessadas, e revogará todas as condições que forem, com ele, incompatíveis, e deverão ser levados ao 
conhecimento dos Contratantes.

7. Novação



7.1. Fica estabeieado que a tolerância por uma das partes em relação a eventual descumprimento do contrato 
por parte das outras não representará renúncia do direito à resdsâo. nem importará em alteração tácita das 
cláusulas contratuais, não decorrendo, por esse descumprimento, direito à parte infratora.

8. Cessão e Transferência

8.1. Nenhuma das partes poderá ceder ou transferir a terceiros, total ou parcialmente, o presente Contrato 
e/ou quaisquer direitos e/ou obrigações dele decorrentes sem a prévia e expressa concordância, por escrito, 
da outra parte, excetuada a hipótese de cessão pela CONTRATADA para empresas do mesmo grupo 
econômico.

9. Disposições Transitórias

9.1. Fica expressamente determinado que os assinantes que receberam a placa de rede wireless em regime 
de comodato permanecem com a obrigação de devolvê-la ao final de vigência do seu contrato de prestação 
de serviços.

O presente termo entrará em vigência, para os Contratantes já  integrantes do senriço de acesso à internet da 
CONTRATADA, na data de assinatura deste instrumento pelas partes interessadas, estendendo-se ao 
Contratante, a qualquer tempo, o direito de desistir da adesão deste regulamento.

Fica eleito o foro da Comarca de Paraibuna, Estado de São Paulo, para conhecer das questões que se 
originarem deste regulamento.

E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente temK) em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
na presença das testemunhas abaixo, para que produzam os efeitos legais.

Paraibuna, 25 de maio de 2012.

ASSINATURAS:

CONTRATADA:J
Sannet Drn Provedores Ltda. - ME
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Instituto de Previdãnéià Municípiò de Paraibuna -  IPMP
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA 
Travessa Humaitá, 67 - Centro Paraibuna(SP)tel/fax 3974-0110

E-tnail; ipmparaibunaCcò.bol.com.br

PARECER j u r í d i c o

R e f.: Contrato de Prestação de Serviços 
A s s u n t o :  Forma de contratação

Sra. Presidente,

Trata-se de necessidade de contratação de 
empresa para serviços de provimento de acesso à internet para o 
órgão, tendo em vista que o contrato vigente encerra-se em 14 de 
maio p.f.

Nos termos do art. 24, II da Lei de 
Licitação, para os contratos com valores inferiores a R$ 
8.000,00 (oito mil reais) anual é dispensável o procedimento 
licitatório.

A proposta para prestação dos serviços pela 
empresa que já vem prestando serviços a contento para o órgão e 
que se trata de pessoa juridica idônea é de R$ 80,00 (oitenta 
reais) mensais, totalizando o valor anual de R$ 960,00 (noventos 
e sessenta reais), portanto, muito inferior ao limite 
estabelecido na lei supracitada para contratação sem o
competente procedimento licitatório, com dispensa pelo valor.

Ressalta-se que a empresa não aplicou
qualquer reajuste para nova contratação.

Diante do exposto, o contrato de prestação de 
serviços pode ser firmado mediante a dispensa do procedimento 
licitatório nos termos do art. 24, II da Lei de Licitaçao.

S.m.j, é o parecer.
Paraibuna, 16 de maio de 2012.

TEREZINHA DO CARlIlO DE LIMA
Assessoria Juridica


