
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA

Contrato  que  entre  si  celebram  MAR  INTERNET  TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.,  com sede à RUA POETA VITORINO CARRIÇO,  QUADRA 21,  LOTE 12 –
PARQUE  BURLE  -   CABO  FRIO  –  RJ  –  CEP  28911–070,  inscrita  no  CNPJ  nº
11.584.219/0001–00, doravante denominada simplesmente CONTRATADA e de
outro lado o CONTRATANTE, como tal definido o cliente que aceita os termos e
condições deste instrumento, através da assinatura do Termo de Solicitação de
Serviços de Comunicação Multimídia – SCM, resolvem em comum acordo, firmar
o  presente  CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  DE  COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA, mediante as cláusulas e condições seguintes:

 1 CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

 1.1 Pelo  presente  instrumento,  a  CONTRATADA  fornece  ao
CONTRATANTE a conexão de um ponto para transmissão e recepção
de  dados,  voz  e  imagem  nos  termos  da  resolução  614/2013  da
Anatel.

 2 CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 2.1 Fornecer  o  meio  físico  para  CONTRATANTE  para  um  ponto  de
conexão conforme estabelecido no Termo de Solicitação de Serviços
de Comunicação Multimídia assinado pelas partes.

 2.2 Em caso de interrupção ou degradação da qualidade do serviço, a
CONTRATADA  descontará  da  mensalidade o  valor  proporcional  ao
número de horas ou fração superior a trinta minutos, calculado de
acordo com a seguinte fórmula:

Vd=(Vp/1440)∗N

Onde,

Vd representa o valor do desconto concedido;

Vp  representa  o  valor  mensal  do  serviço  conforme  praticado  pela
CONTRATADA;

N  representa  a  quantidade  de  unidades  de  períodos  de  30  minutos
durante os quais ocorreram as falhas.
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 2.2.1 A necessidade de interrupção ou degradação do serviço por
motivo  de  manutenção,  ampliação  da  rede  ou  similares  será
amplamente comunicada aos Assinantes que serão afetados, com
antecedência  mínima  de  uma  semana,  sendo  concedido
abatimento na mensalidade à razão de um trinta avos por dia ou
fração superior a quatro horas.

 2.2.2 O  desconto  será  efetuado  no  próximo  documento  de
cobrança em aberto.

 2.3 Garantir  a qualidade do serviço prestado respeitando os limites
descritos  na  resolução  574/2011  e  resolução  614/2013,  e  em
concordância  com  as  características  estabelecidas  no  Termo  de
Solicitação de Serviços de Telecomunicações.

 2.4 A CONTRATADA observará o dever de zelar estritamente pelo sigilo
inerente aos serviços prestados e pela confidencialidade quanto aos
dados e informações transmitidos.

 2.5 A CONTRATADA, obriga-se ainda a cumprir os deveres constantes
do Capítulo III do título IV da resolução 614/2013 da ANATEL.

 3 CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 3.1 O  serviço  é  prestado  para  o  uso  exclusivo  do  CONTRATANTE,
sendo expressamente proibida sua comercialização, cessão, locação,
sublocação,  compartilhamento,  disponibilização  ou  transferência  a
terceiros,  sob  pena  de  rescisão  contratual  e  aplicação  de  multa
prevista no item 11.6 deste contrato.

 3.2 Utilizar adequadamente o serviço, os equipamentos e as redes de
telecomunicações,  respeitando  a  lei  12.965  de  23/04/2014.  As
tentativas  de  invasão  à  computadores  e  redes,  o  envio  de  SPAM
(mensagens eletrônicas não solicitadas), comportamentos antiéticos,
delitos  e  crimes  cibernéticos  implicará  em  rescisão  imediata  do
contrato  e  possivelmente  denúncia  aos  órgãos  competentes  de
combate a crimes.

 3.3 Manter seus dados cadastrais atualizados, podendo ter seu serviço
suspenso  no  caso  de  impossibilidade  de  comunicação.  O
CONTRATANTE obriga-se a manter atualizado ao menos um meio de
comunicação eletrônica, seja este e-mail ou SMS.

 3.4 Responsabilizar-se pela implantação de infraestrutura que se faça
necessária à prestação do serviço, descrita pela CONTRATADA, após
estudo de viabilidade técnica a ser realizado no local.

 3.5 Assumir inteira responsabilidade, na qualidade de fiel depositário
pela guarda e integridade dos equipamentos cedidos em comodato
pela  CONTRATADA e  instalados  no  endereço de  funcionamento  do
serviço. Obrigando-se nos termos da lei,  em caso de perda,  dano,
extravio ou destruição, mesmo que parcial, por qualquer motivo, ao
respectivo  ressarcimento  pelo  valor  de  mercado  atualizado  dos
mesmos.
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 3.6 Preservar os bens da CONTRATADA, responsabilizando-se pela sua
correta  alimentação  elétrica  e  proteção  contra  sobretensões  e
descargas atmosféricas.

 3.7 Obriga-se a manter os equipamentos cedidos em comodato pela
CONTRATADA ligados independente do uso do serviço, permitindo seu
monitoramento.

 3.8 A disponibilização pela CONTRATADA dos equipamentos de acesso
à Internet ao CONTRATANTE, seja por meio de locação, comodato ou
qualquer outro meio, não caracteriza transferência de propriedade do
respectivo  equipamento,  motivo  pelo  qual  no  caso  de  extinção
contratual,  o  CONTRATANTE  permanecerá  responsável  pela  guarda
dos equipamentos, sob pena do ressarcimento.

 3.9 Somente conectar à rede da CONTRATADA, terminais que possuam
certificação expedida ou aceita pela Anatel.

 3.10 Responsabilizar-se  pelo  pagamento  dos  custos  decorrentes  de
mudança do local a ser prestado o serviço contratado, desde que seja
tecnicamente viável esta transferência,  independentemente de sua
causa e a qualquer tempo, durante a vigência contratual.

 3.11 Efetuar o pagamento do serviço contratado nas respectivas datas
de vencimento.

 4 CLÁUSULA QUARTA – DA ANTICORRUPÇÃO

 4.1 As Partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção
previstas  na  legislação  brasileira,  dentre  elas  o  Código  Penal
Brasileiro, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e
a  Lei  nº  12.846/2013  e  seus  regulamentos  (em  conjunto,  “Leis
Anticorrupção”) e se comprometem a cumpri-las fielmente, por si e
por seus funcionários e seus colaboradores, bem como exigir o seu
cumprimento  pelos  terceiros  por  ela  contratados.  Adicionalmente,
ambas as Partes desde já se obrigam a, no exercício dos direitos e
obrigações previstas neste Contrato e no cumprimento de qualquer
uma de suas disposições: 

 4.1.1 Não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou
vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou pessoas a
eles relacionados ou ainda quaisquer outras pessoas,  empresas
e/ou  entidades  privadas,  com  o  objetivo  de  obter  vantagem
indevida,  influenciar  ato  ou  decisão  ou  direcionar  negócios
ilicitamente. 

 4.1.2 Adotar  as  melhores  práticas  de  monitoramento  e
verificação  do  cumprimento  das  Leis  Anticorrupção,  com  o
objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou
lavagem  de  dinheiro  por  seus  sócios,  administradores  e
colaboradores  ou  terceiros  por  ela  contratados.  A  violação  de
qualquer  das  obrigações previstas  nesta cláusula  é  causa para
rescisão unilateral deste contrato, sem prejuízo da cobrança das
perdas e danos provocados à Parte inocente.
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 5 CLÁUSULA QUARTA — DO SUPORTE E VISITA TÉCNICA

 5.1 A  CONTRATADA  fornecerá  suporte  telefônico  e  visitas  técnicas
para reparos sem ônus ao CONTRATANTE.

 5.1.1 A  CONTRATADA  disponibiliza  sua  central  de  atendimento
através  dos  telefones  (22)2630.2000  e  0800-709-8797,  este
último disponível somente para terminais fixos.

 5.1.2 O  agendamento  de  visitas  técnicas  para  solução  de
problemas  relacionados  ao  serviço  prestado  só  ocorrerá  por
determinação do suporte telefônico, após a realização dos testes
solicitados ao CONTRATANTE.

 5.2 O CONTRATANTE obriga-se a seguir as orientações do suporte para
a realização dos testes que permitam a identificação do problema e
sua solução.

 5.3 A visita técnica será realizada em data e período (manhã ou tarde)
agendados em comum acordo com o CONTRATANTE.  Este,  ou  seu
preposto  (maior  de  idade),  obriga-se  a  estar  presente  no  local  e
horário agendados para permitir a entrada da equipe e acompanhar
os testes e trabalhos de reparos que se façam necessários.

 5.4 A  visita  técnica  pode  ser  desmarcada  ou  reagendada  pelo
CONTRATANTE com até 24 horas de antecedência. O cancelamento
no  dia  do  agendamento  será  considerado  falta  e  havendo
reincidência será cobrada taxa de vista improdutiva. 

 5.5 A  falta  do  CONTRATANTE  ou  seu  preposto  ao  compromisso
agendado ou o impedimento da equipe técnica em realizar os testes
e  reparos  necessários,  causado  pelo  CONTRATANTE  acarretará  a
cobrança de taxa de visita improdutiva.

 5.6 Caso o CONTRATANTE insista em visita técnica, em discordância
com o diagnóstico do suporte, a mesma será realizada e caso seja
constatado  problema  interno  na  estrutura  do  CONTRATANTE
(máquinas,  softwares,  instalações  inadequadas,  etc),  será  cobrada
taxa de visita improdutiva.

 5.7 Caso  seja  constatado,  durante  a  visita  técnica,  a  violação  de
configurações e/ou dos próprios equipamentos cedidos em comodato
pela CONTRATADA será cobrada taxa de visita improdutiva além de
valor compensatório para reparo ou substituição dos mesmos.

 6 CLÁUSULA QUINTA – REMUNERAÇÃO

 6.1 O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor estabelecido no
Termo de Solicitação de Serviços de Comunicação Multimídia.

 6.2 A  Conta  de  Serviços  Prestados  pela  CONTRATADA  será
disponibilizada por meio eletrônico à CONTRATANTE e também ficará
disponível nas lojas da CONTRATADA com no mínimo 5 (cinco) dias de

Pág 4/7



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA

antecedência da data de vencimento, sendo iniciada a cobrança da
mensalidade com base na data de ativação do serviço.

 6.3 Períodos iniciados ou terminados fora de seu dia de corte, terão
seus valores ajustados pró-rata.

 6.4 O não pagamento do valor devido em seu vencimento sujeita a
CONTRATANTE,  independentemente  de  notificação  ou  interpelação
judicial ou extrajudicial, às seguintes sanções:

 6.4.1 Suspensão da prestação do serviço objeto deste contrato,
após 10 (dez) dias da data de vencimento.

 6.4.2 Juros  de mora de 1% (um por cento) por mês de atraso
sobre o valor total do débito, calculado desde o dia seguinte ao do
vencimento, até a data do efetivo pagamento, cobrado de uma só
vez.

 6.4.3 Multa  de  2%  (dois  por  cento)  sobre  o  valor  do  débito,
calculado  sobre  o  valor  da conta  e  acrescido  de  compensação
financeira,  devido  a  partir  do  dia  seguinte  ao  do  vencimento,
cobrada de uma só vez, até a data do efetivo pagamento.

 6.4.4 Atualização  dos  valores  em  atraso  pelo  IGP-DI,  ou  por
critérios de periodicidade e escolha de índice que venham a ser
definido pelo Governo Federal, até a data da efetiva liquidação do
débito.

 6.5 O  restabelecimento  da  prestação  dos  serviços  para  o
CONTRATANTE  fica  condicionado  ao  pagamento  das  sanções
estabelecidas no item 6.4.2, 6.4.3 e 6.4.4

 7 CLÁUSULA  SEXTA  -  O  ENDEREÇO  DA  ANATEL  E  ENDEREÇO
ELETRONICO DA BIBLIOTECA

 7.1 O endereço da Anatel é SAUS Quadra 06, Blocos E e H, CEP
70.070-940  —  DF  e  o  endereço  eletrônico  é
http://www.anatel.gov.br/biblioteca,  onde  estão  disponíveis  cópias
das Resoluções citadas.

 8 CLÁUSULA SÉTIMA – TELEFONE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO
DA ANATEL

 8.1 O telefone da Central de atendimento é 1331.

 9 CLAUSULA OITAVA – CENTRO DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE
E O ENDEREÇO ELETRONICO DA CONTRATADA.
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 9.1 O endereço eletrônico da CONTRATADA é http://www.mar.com.br e
o Centro de Atendimento é (22) 2630.2000 e opcionalmente 0800-
709-8797, com discagem gratuita aos terminais fixos, durante vinte e
quatro horas por dia, sete dias por semana.

 10 CLAUSULA NONA - SUSPENSÃO NÃO REMUNERADA

 10.1 O  CONTRATANTE  adimplente  pode  requerer  à  CONTRATADA
suspensão dos serviços, sem ônus, uma única vez, a cada período de
doze meses, pelo prazo mínimo de trinta dias e o máximo de cento e
vinte dias, mantendo a possibilidade de restabelecimento, sem ônus,
da prestação do serviço contratado no mesmo endereço. Respeitando
a resolução 614/2013 Art. 67.

 11 CLÁUSULA  DÉCIMA  –  DO  PRAZO  CONTRATUAL  E  SUA
RESCISÃO

 11.1 O  presente  contrato  vigorará  por  tempo  indeterminado  e  sua
rescisão, respeitado o prazo de permanência acordado no Termo de
Solicitação de Serviços de Comunicação Multimídia – SCM, poderá ser
solicitada por quaisquer das partes mediante comunicação por escrito
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

 11.2 No caso de rescisão antes de terminado o prazo de permanência,
acordado  no  Termo  de  Solicitação  de  Serviços  de  Comunicação
Multimídia  –  SCM,  será  cobrada  multa  no  valor  de  30%  (trinta
porcento) do total das mensalidades restantes.

 11.3 O  serviço  quando  prestado  com  equipamentos  de  Radiação
Restrita  nos  termos  do  Regulamento  Anexo  à  Resolução  Anatel
506/2008  tem  caráter  secundário,  sem  proteção  a  interferências
podendo  ser  degradado  ou  mesmo  interrompido.  Nesse  caso,  o
presente contrato poderá ser considerado rescindido sem que tal fato
possa implicar em feito indenizatório de qualquer espécie.

 11.4 O serviço nas características da cláusula anterior requer visada
direta  à  base  da  CONTRATADA,  visada  esta  que  pode  ser
comprometida pelo crescimento de árvores, construções, etc. Nesse
caso,  não havendo alternativa  para  o  restabelecimento do serviço
ficará este contrato rescindido sem que tal fato possa implicar em
feito indenizatório de qualquer espécie.

 11.5 No evento da rescisão contratual, independente de seu motivo, a
CONTRATANTE obriga-se a devolver todos os equipamentos cedidos
em comodato pela CONTRATADA. O CONTRATANTE deve entrar em
contato  com a  CONTRATADA  para  agendar  a  visita  de  equipe  de
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retirada  dos  mesmos,  sendo  vedada a  retirada  dos  equipamentos
pelo CONTRATANTE ou terceiros. 

 11.6 O descumprimento do  item 3.1 deste contrato implica, além da
rescisão do mesmo, em multa de valor  de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), a ser paga pela parte infratora à CONTRATADA, sem prejuízo
da apuração de eventuais perdas e danos decorrentes da infração.

 12 CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS

 12.1 No caso de rescisão do contrato, qualquer que seja o motivo, a
CONTRATADA  retirará  os  equipamentos  de  sua  propriedade  que
estejam nas instalações da CONTRATANTE.

 12.2 Em  caso  de  recusa  na  devolução  de  quaisquer  equipamentos
cedidos  em  comodato,  obriga-se  o  CONTRATANTE  ao  respectivo
ressarcimento pelo valor de mercado atualizado dos mesmos.

 12.3 Vale  ressaltar  que os  bens da CONTRATADA que estejam sob a
guarda  do  CONTRATANTE  como  fiel  depositário  dos  bens,  são
insuscetíveis de penhora, arresto, e outras medidas de execução e
ressarcimento de exigibilidade perante terceiros.

 12.4 A assinatura do Termo de Solicitação de Serviços de Comunicação
Multimídia  implica  na  aceitação,  pelo  CONTRATANTE,  de  todas  as
cláusulas aqui dispostas.

 12.5 O  CONTRATANTE  autoriza  a  CONTRATADA  a  ceder  o  presente
contrato a quem lhe convier, independente de aviso ou notificação
prévia, respeitados os direitos e deveres aqui avençados.

 13 CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – FORO.

 13.1 As partes elegem o foro da cidade de Cabo Frio - RJ para dirimir
toda  e  qualquer  dúvida  ou  pendência  decorrente  da  aplicação  do
presente.
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