
CONTRATO 

ATELEX DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES 

CLAUSULAS CONTRATUAIS  

Por meio do Contrato Preliminar de Prestação de Serviços, de um lado, ATELEX 

DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES, com sede na Rua Boturoca, nº. 144 na 

cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 

25.180.927/0001-81, a seguir denominada como CONTRATADA, estando 

seu(s) representante(s) legai(s) ao final devidamente qualificado(s), e de outro 

lado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX com sede na 

XXXXXXXX, nº XX, XXXXXXXXX , na cidade de XXXXXXXXXXX , estado de 

XXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. XX.XXX.XXX/XXXX-XX doravante 

denominada CONTRATANTE, estando seu(s) representante(s) legai(s) ao final 

devidamente qualificado(s), conjuntamente denominadas PARTES, resolvem 

promover o Contrato Preliminar de Prestação de Serviços para o Produto DDR 

CORP– Discagem Direta a Ramal 

 

IMPORTANTE: As partes acima se comprometem, sob pena da lei, a manter a 

estrita confidencialidade das informações recebidas, compartilhadas e/ou que de 

qualquer forma possuam por conta desta proposta, resguardando-as de terceiros 

e especialmente respeitando as leis referentes a direitos autorais, patentes e 

softwares. 

CLASULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO 

1. Oferecer solução integrada do serviço AX LIVE, para comunicação local 

e de longa distância nacional (LDN), internacional (LDI) e Móvel (VC1) 

 

CLAUSULA SEGUNDA – DA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

2.1. A CONTRATANTE, será conectada por intermédio de LINHAS DIGITAIS ao 

nosso ponto de presença em SÃO PAULO, sendo conectada via SIP. Poderá 

realizar ligações locais, longa distância, internacional e móvel. 

 



CLAUSULA TERCEIRA – DA VIABILIDADE TÉCNICA 

 A viabilidade a utilização do AX LIVE está condicionada à comprovação de 

disponibilidade da infraestrutura necessária, através de informações especificas 

a ser fornecida pelo CONTRATANTE ou através de vistorias técnicas feita 

remotamente.  

 

CLAUSULA QUARTA – DO PRAZO DA INSTALAÇÃO 

O prazo para instalação e início da prestação do produto contratado estará 

condicionado às verificações prévias e confirmação das condições de 

infraestrutura de telefonia e rede. 

 

CLAUSULA QUINTA – DO PLANO DE SERVIÇOS: 

 

5.1. Opção de plano e serviço para contratação, descrito no item do formulário 

de registro. 

* Os valores do item 5.1 são com Impostos e a CADÊNCIA em 60/60s. Os preços 

são válidos para qualquer horário: dia e noite. 

* O consumo mínimo mensal contratado ocorrerá com base no item 5.1. 

* O valor de consumo mínimo mensal referente a utilização do serviço de 

chamadas será devido independente da utilização do mesmo. 

* O valor das chamadas realizadas adicionalmente ao consumo mínimo serão 

cobrados conforme descrito nos itens 5.1  

* A contratação da rede e a respectiva qualidade dos links contratados são de 

exclusiva responsabilidade do cliente. 

*Cliente assume estar ciente da responsabilidade exclusiva pela segurança de 

sua rede interna de telecomunicações e internet, bem como de seus 

equipamentos. 



*Em caso de fraude por descumprimento das responsabilidades do cliente acima 

descritas, o mesmo ficará responsável pelo pagamento dos serviços da ATELEX 

DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES. 

 

CLAUSULA SEXTA – DA LIÇENÇA AO SISTEMA SOFTPHONE 

6.1. É permanentemente proibido a terceirização do acesso ao softphone e 

repasse de qualquer informação de registro sem antes notificado a 

CONTRATADA" 

 

CLAUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES POR FALTA DE PAGAMENTOS 

 

7.1 O não pagamento da(s) cobrança(s), até sua data do vencimento, sujeita a 

CONTRATANTE, e a critério da CONTRATADA, independentemente de 

qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, estará sujeito a: 

7.1.2 Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do debito acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir do dia seguinte ao do vencimento até a data 

da liquidação, 

7.1.2 A multa e juros mencionados no item 7.1.2 serão cobrados na emissão da 

conta do período subsequente ao do pagamento. 

7.1.3 O CONTRATANTE estará sujeito a suspensão parcial do produto caso 

permaneça em mora 15 (quinze) dias após o respectivo vencimento, ficando o 

restabelecimento da prestação do serviço condicionado ao pagamento do(s) 

valor(es) da(s) conta(s) em atraso, acrescido(s) de multa e dos juros. 

7.1.4 O CONTRATANTE estará sujeito a suspensão total da contratação do 

produto caso permaneça em mora 30 (trinta) dias após o respectivo vencimento, 

ficando o restabelecimento da prestação do serviço condicionado ao pagamento 

do(s) valor(es) da(s) conta(s) em atraso, acrescido(s) de multa e dos juros. 

7.1.5. Após 90 dias, a contar do vencimento do não pagamento de qualquer 

conta do produto contratado, será devido o cancelamento da contratação do 

produto e a retirada dos equipamentos de propriedade da CONTRATADA, bem 

como das penalidades cabíveis. 



 

CLAUSULA OITAVA – DA VIGENCIA 

8.1 O presente contrato preliminar terá vigência a partir da sua assinatura do 

CONTRATO PRELIMINAR, com prazo contratual de 12 (doze) meses, sendo 

automaticamente prorrogado por iguais e sucessivos períodos. A rescisão 

pretendida deverá ser solicitada por escrito a ATELEX DO BRASIL 

TELECOMUNICAÇÕES com, no mínimo 30 dias de antecedência da data da 

rescisão pretendida, devendo a CONTRATANTE arcar com os valores devidos 

pela prestação dos Serviços nos 30 (trinta) dias aqui previstos; nos casos de 

COMODATO, proceder à devolução e liberação do registro SOFTPHONE em 

até 15 dias após o término do contrato, caso não efetue a devolução, no prazo 

mencionado, estará sujeito ao pagamento integral do valor referente a licença de 

R$ 499,99 cobrado pela CONTRATADA uma única vez.      

8.2. Em caso da rescisão deste contrato por culpa da CONTRATANTE deverão 

ser observadas as seguintes disposições: 

8.2.1. Se ocorrer antes da ativação do acesso será devida pela CONTRATANTE 

multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor integral da instalação 

descrito no item 7 "PREÇO/FATURAMENTO" do contrato SOLICITAÇÃO DE 

TERMO DDR DIGITAL. 

8.2.2. Se ocorrer após a ativação do acesso será devida pela contratante multa 

de 30% (trinta por cento) calculado sobre o valor total das parcelas descritas no 

item 8.1. 

 

CLAUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

9.1. As condições e cláusulas deste termo prevalecerão sobre quaisquer acordos 

e documentos anteriores acerca do objeto deste instrumento. 

 


