Contrato de Prestação de Serviços de Internet Banda Larga
COMERCIAL – WIP SOHO

Pelo presente instrumento particular, a MLS WIRELESS S. A. com sede à Rua Voluntários da
Pátria nº 45/ 1509 – Botafogo – inscrita no CNPJ sob o nº 03.629.642/0001-42, neste ato
legalmente representada em conformidade ao seu estatuto social, doravante denominada “MLS”
e de outro lado, o contratante, como tal definido o cliente pessoa jurídica devidamente
qualificado no anexo 1, neste ato legalmente representada, que aceita os termos e condições
deste instrumento, , doravante denominado USUÁRIO, têm justo e acertado as seguintes
cláusulas e condições:
1.

3.5.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1.
2.

Este instrumento tem por objeto tornar disponível ao USUÁRIO pessoa jurídica o
serviço de transporte e oferta de capacidade de transmissão e recepção de sinais
digitais na rede INTERNET, mediante utilização rede de comunicações e distribuição
de sinal da MLS, ora denominado simplesmente ACESSO.

3.6.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO DE ACESSO

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

O serviço de acesso será prestado em diferentes faixas de velocidade, de acordo com
a escolha do usuário indicada na ficha de adesão assinado pelo USUÁRIO. A MLS
garante ao usuário o mínimo de 30% (vinte e cinco por cento) da velocidade nominal
contratada dentro da rede da MLS, em pelo menos 95% do tempo em um período de
12 meses. A MLS não se responsabiliza pelas diferenças de velocidade ocorridas em
razões de fatores externos, alheios a sua vontade, tais como destino na Internet e
quantidade de pessoas conectadas ao mesmo tempo em serviços fora da rede da
MLS, entre outros. Por características intrínsecas à rede Internet, não há garantia
quando a origem ou destino dos dados transmitidos ou recebidos ocorrer em redes de
terceiros.

3.3.

4.

4.3.

O USUÁRIO entende e concorda que o serviço poderá estar, eventualmente,
indisponível, seja para manutenção programada ou emergencial, dificuldades técnicas
ou outros fatores fora do controle da MLS. As interrupções do ACESSO causadas por
falha nos equipamentos do USUÁRIO, falta de energia elétrica no endereço do
USUÁRIO, perda da configuração efetuada pela MLS ou quaisquer outras causadas
pelo USUÁRIO ou outros, não constituirão falha no cumprimento das obrigações da
MLS prevista nesse contrato.
O uso do ACESSO é limitado a cada unidade condominial do USUÁRIO, constituindo
infração contratual passível de rescisão automática o compartilhamento da conexão
ou estabelecimento de pontos adicionais.
O ACESSO não permite a utilização dos computadores ou quaisquer outros
equipamentos a ele conectados, como servidores de quaisquer espécies tais como
WEB, FTP, SMTP, POP3, IRC, VPN ou quaisquer outros, sendo vedado qualquer tipo
de conexões entrantes.

4.4.
4.5.
5.

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

Para a instalação do ACESSO, o USUÁRIO deverá disponibilizar um computador
com as configurações mínimas necessárias com uma placa de rede padrão Ethernet
10 base T ou superior, com o protocolo TCP/IP corretamente instalado.
O usuário entende que fica condicionada a instalação do ACESSO a viabilidade
técnica para a passagem e instalação dos cabos necessários para a conexão da rede
da MLS ao computador do USUÁRIO.
Na hipótese de impossibilidade da instalação dos cabos no imóvel do USUÁRIO, fica
suspenso o processo de instalação do ACESSO.

A MLS não autoriza em hipótese alguma qualquer de seus funcionários ou
prestadores de serviços terceirizados à abrir qualquer tipo de computador, efetuar
qualquer tipo de manutenção ou instalação de hardware e/ou software que não seja
de propriedade da MLS. Desta forma, fica claro desde já que a MLS em hipótese
alguma poderá ser responsabilizada a qualquer tempo por qualquer defeito e/ou
problema que possa ocorrer em qualquer software e/ou hardware de propriedade do
USUÁRIO.
A MLS terá garantido, desde que informado previamente ao USUÁRIO, o acesso a
qualquer tempo, nas dependências do USUÁRIO, onde esteja instalado o ACESSO,
como forma de preservação das condições contratuais e perfeita prestação do
serviço. Na hipótese de impedimento do exercício deste direito, a MLS poderá
proceder a suspensão imediata da prestação do serviço e a rescisão do contrato,
independentemente de quaisquer procedimentos judiciais e sem prejuízo da cobrança
dos serviços prestados.
Em caso de solicitação de mudança de endereço, o atendimento ficará condicionado
a estudo de viabilidade técnica e a disponibilidade da rede da MLS no novo local.
Os custos de instalação decorrentes a mudança de endereço, independentemente de
sua causa e a qualquer tempo, são de inteira e exclusiva responsabilidade do
USUÁRIO.

Sem prejuízo de outras disposições deste contrato, constituem obrigações da MLS:
Ativar a interligação, desde o ponto de conexão física à Rede de Telecomunicações
da MLS, localizado no endereço do USUÁRIO, bem como os meios de transmissão
necessários ao funcionamento do ACESSO.
Configurar, supervisionar, manter e controlar o ACESSO, de modo a garantir seu
funcionamento, até a porta de saída Ethernet do computador, no endereço do
USUÁRIO.
Prestar os esclarecimentos necessários ao USUÁRIO, de modo a permitir o
funcionamento do ACESSO.
Proceder às adequações técnicas eventualmente necessárias,
responsabilidade, para o perfeito funcionamento do ACESSO.

de

sua

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO USUÁRIO

A MLS fica isenta de qualquer responsabilidade por incompatibilidade dos sistemas
operacionais e/ou softwares utilizados pelo USUÁRIO.
Ao contratar o serviço de ACESSO, o USUÁRIO terá disponibilizado até 3 (três)
caixas postais de correio eletrônico, possuindo uma senha específica para cada uma
delas. O cadastramento das caixas postais deverá ser efetuado diretamente pelo
usuário, assim como trocas de senhas da mesma através do site www.mls.com.br.
Cada caixa postal terá o endereço do tipo usuário@mls.com.br com um espaço total
de disco de 50 MB (cinqüenta megabytes) para recebimento de mensagens, não
sendo permitido a soma de espaços das caixas postais em uma única caixa postal.

Qualquer obra civil eventualmente necessária para a instalação do ACESSO, será de
única e exclusiva responsabilidade do USUÁRIO, arcando o mesmo com todos os
custos dela decorrente.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA MLS

4.1.
4.2.

O USUÁRIO poderá utilizar o ACESSO para a realização de até 30 (trinta) conexões
simultâneas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO USUÁRIO

3.2.

3.8.

A MLS se reserva o direito de alterar, a qualquer momento, o endereço IP atribuído ao
USUÁRIO.

A MLS enviará seus comunicados para o USUÁRIO sempre através de e-mail
para uma das caixas postais do usuário que tenha o domínio usuário@mls.com.br,
podendo também a seu livre e exclusivo critério, sem qualquer obrigação da mesma,
reenviar ou não, por fax as mensagens enviadas por e-mail para o usuário.

3.1.

3.7.

Para a configuração do ACESSO a MLS atribuirá ao USUÁRIO um endereço IP
(“Internet Protocol”) válido ou inválido de acordo com o plano contratado.

2.10.

3.

3.4.

5.7.
5.8.

Sem prejuízo de outras disposições deste contrato, constituem obrigações do
USUÁRIO:
Assumir inteira responsabilidade pelo correto uso do ACESSO no endereço instalado,
inclusive com relação à configuração de seus equipamentos, obedecendo aos
padrões e características técnicas autorizadas pela MLS, comprometendo-se a não
alterar as configurações padrão da MLS, cumprindo os procedimentos técnicos
indicados.
Efetuar o ACESSO através dos equipamentos colocados eventualmente à sua
disposição somente em um ponto de conexão, para os fins previstos neste contrato,
sendo expressamente proibida sua comercialização, cessão, locação, sublocação,
compartilhamento, disponibilização ou transferência a terceiros, sob pena de rescisão
contratual imediata, sem aviso prévio livre de qualquer responsabilidade de perdas e
danos para a MLS.
Assumir inteira responsabilidade pela instalação, custeio e configuração, softwares
que bloqueiem o acesso de terceiros ao seus arquivos.
Assumir inteira responsabilidade, na qualidade de fiel depositário, pela guarda e
integridade de quaisquer equipamentos locados da MLS e instalados no endereço de
funcionamento do ACESSO, obrigando-se, nos termos da lei, em caso de perda,
extravio, dano ou destruição, mesmo que parcial, por qualquer motivo, ao respectivo
ressarcimento pelo valor de mercado atualizado do mesmo.
A locação de quaisquer equipamentos ao USUÁRIO, pela MLS, não caracteriza
transferência de propriedade do respectivo equipamento, motivo pelo qual no caso de
extinção contratual o USUÁRIO deverá devolver à MLS o equipamento locado em
perfeito estado de conservação e funcionamento, no prazo de até 5 (cinco) dias após
o término do contrato, sob pena do ressarcimento do valor de mercado atualizado.
Proceder às adequações técnicas necessárias, indicadas pela MLS, ou autorizar,
desde já, que esta assim o proceda, em face de toda e qualquer evolução tecnológica
que possa ocorrer durante a vigência deste contrato, a fim de permitir o perfeito
funcionamento do ACESSO.
Caso o USUÁRIO se recuse a proceder às adaptações mencionadas neste item, o
contrato estará extinto no prazo de 10 (dez) dias, independente de quaisquer
procedimentos judiciais, sem que tal fato possa implicar pleito indenizatório de
nenhuma espécie.

5.9.

época de seu religamento (reconexão), na hipótese de liquidação do
débito.

O USUÁRIO é única e exclusivamente responsável:

1.1.1.

6.7.

pela reparação de qualquer dano ocorrido em seus equipamentos
e/ou cabos da MLS que estejam instalados nas dependências do
USUÁRIO, em razão da incorreta utilização dos serviços, incorreta
instalação de algum software e/ou utilização de sistema incompatível
com as especificações técnicas definidas pela MLS;

1.1.2.

pelos danos de qualquer natureza que vier a sofrer em razão e
durante a conexão de seu computador à Internet.

1.1.3.

6.8.
6.9.

O USUÁRIO não poderá utilizar o serviço ACESSO para:
1.1.4.
instigar, ameaçar, ofender, abalar a imagem, invadir a privacidade ou
prejudicar outros membros da comunidade.

6.10.

pela segurança de seus dados e sistemas, preservando-se contra a
perda de dados, invasão de rede e outros eventuais danos causados aos
equipamentos de sua propriedade, não cabendo qualquer tipo de
ressarcimento ou indenização, por parte da MLS, na ocorrência das
referidas hipóteses.

5.10.

1.1.6.
1.1.7.

1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

tentar obter acesso ilegal a quaisquer sistemas de terceiros
propagando vírus ou “cavalos de troia” que violem o sigilo das
comunicações.
alterar e/ou copiar arquivos ou ainda obter senhas e dados de terceiros
sem prévia autorização.
enviar mensagens coletivas de e-mail (spam mails) à grupos de usuários
deste ou de outros provedores, ofertando produtos ou serviços de
qualquer natureza, próprios ou de outrem, que não sejam de interesse
dos destinatários ou que não tenham o expresso consentimento destes.
incitar a prática de atos discriminatórios, seja em razão de sexo, raça,
religião, crenças, idade ou qualquer outra condição.
colocar à disposição ou possibilitar o acesso a mensagens, produtos ou
serviços ilícitos, violentos, pornográficos, degradantes que induzam ou
possam induzir a um estado inaceitável de ansiedade ou temor;
transmitir ou retransmitir mensagens que sejam falsas, ambíguas,
inexatas, exageradas ou extemporâneas, de forma que possam induzir a
erro sobre seu objeto ou sobre as intenções ou propósitos do
comunicador.
veicular mensagens que incorporem vírus ou outros elementos físicos ou
eletrônicos que possam danificar ou impedir o normal funcionamento da
rede, do sistema ou dos equipamentos informáticos (hardware e
software) de terceiros ou que possam danificar os documentos
eletrônicos e arquivos armazenados nestes equipamentos informáticos.
desrespeitar a lei, a moral, os bons costumes, as normas de direito
autoral e/ou propriedade industrial, os direitos à honra, à vida privada, à
imagem, à intimidade pessoal e familiar.

CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS, FORMA DE PAGAMENTO, ATRASO E
INADIMPLÊNCIA

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

6.5.
6.6.

A suspensão dos serviços, em caso de inadimplência, é uma faculdade da MLS.
Em caso de atraso superior a 30 (trinta dias), da data do vencimento, a MLS poderá
dar o presente contrato por rescindido, independentemente de qualquer aviso ou
notificação judicial ou extrajudicial, com a conseqüente e imediata extinção da
prestação do serviço e o recolhimento dos equipamentos eventualmente locados, se
for o caso.
No caso de extinção da prestação do serviço previsto, no item anterior, o serviço
somente será disponibilizado novamente mediante a quitação de todos os débitos e
mediante o pagamento de nova taxa de instalação, pela tabela vigente à época, ou
seja, o USUÁRIO deverá celebrar um novo contrato e arcar com os custos daí
decorrentes.

1.1.5.

6.

Desse modo, o inadimplemento, total ou parcial, de quaisquer pagamentos referentes
à prestação dos serviços ora contratados, acarretará necessariamente e
automaticamente a suspensão e/ou cancelamento dos serviços, sem que assista ao
USUÁRIO direito a qualquer indenização ou reposição a qualquer título, competindolhe, contudo, o pagamento à MLS dos eventuais saldos dos preços fixados neste
instrumento e eventualmente ainda não liquidados na ocasião da suspensão e/ou da
rescisão de que trata esta cláusula.

6.11.

Persistindo o débito em aberto, a MLS reservar-se-á o direito de inscrever o
USUÁRIO nos órgãos de proteção ao crédito, mantendo-o inscrito até que solva todas
as pendências decorrentes do uso do serviço ora contratado.

6.12.

A MLS providenciará a solicitação de exclusão dos dados do USUÁRIO aos
órgãos de proteção ao crédito tão logo tenha conhecimento da quitação realizada.

7.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS REAJUSTES

7.1.

7.2.

8.

O USUÁRIO pagará à MLS taxa de instalação, mensalidade referente à
disponibilização do serviço de ACESSO ora contratado, assim como a eventual
locação de quaisquer equipamentos, desde que assim contratado, entre outros
serviços solicitados e/ou utilizados tais como taxas de serviços extraordinários, visita
para reinstalação da rede, reconfiguração do acesso e substituição de equipamentos
de propriedade da MLS danificados por má-conservação e/ou utilização do
USUÁRIO.

O valor dos serviços será reajustado na periodicidade mínima admitida em lei,
atualmente anual, com base na variação do Índice Geral de Preços – Mercado/IGP-M,
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou, no caso de sua extinção ou da
inexistência de sua divulgação, pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna/IGP-DI, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou, no caso de sua extinção
ou da inexistência de sua divulgação, pelo Índice de Preços ao Consumidor – IPC
(FIPE), ou, no caso de sua extinção ou da inexistência de sua divulgação, por outro
índice que melhor reflita a perda do poder aquisitivo da moeda nacional ocorrida no
período.
A tolerância pela MLS, quanto a não aplicação do reajuste nas condições aqui
estipuladas, representará mera liberdade, não podendo ser invocada em hipótese
alguma como inovação contratual ou renúncia de direitos, e poderá ser exercida pela
MLS à qualquer tempo.

CLÁUSULA OITAVA
ASSEMELHADOS

8.1.

–

DOS

TRIBUTOS,

CONTRIBUIÇÕES

E

ENCARGOS

A remuneração estabelecida considera a carga tributária e contributiva atualmente
incidente sobre o preço dos serviços. A majoração, diminuição, criação ou revogação
de tais encargos implicará a necessária e automática revisão do preço, para mais ou
para menos, de forma a neutralizar tal ocorrência e restabelecer o equilíbrio da
remuneração, preservando o preço líquido.

O USUÁRIO pagará à MLS os valores pré-estabelecidos na política comercial e
constante da ficha de adesão não sendo aceitos quaisquer outros valores que não os
estabelecidos pela MLS nesta política comercial. Os valores referentes ao serviço de
ACESSO ora contratado serão cobrados a partir da data de instalação do sistema.
A MLS enviará os documentos de cobrança por ela emitidos, acrescidos dos impostos
incidentes ao serviço específico e taxas bancárias vigentes, para pagamento através
de correio comum descartada qualquer outra modalidade de envio ou recebimento
pelo USUÁRIO.
O não recebimento da fatura ou documento de cobrança mensal até seu vencimento
não isenta o ASSINANTE de realizar o pagamento, dos valores por ele devidos, até o
prazo de vencimento. Neste caso, o USUÁRIO deverá entrar em contato com a MLS,
que informará o procedimento a ser adotado para efetivação do pagamento devido,
sempre através de telefone e/ou e-mail da caixa postal da MLS que o USUÁRIO
possua.
O não pagamento, por parte do USUÁRIO, de qualquer dos valores devidos em seu
respectivo vencimento acarretará juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao
mês, calculados "pro rata die" sobre o valor original da fatura, até a data do efetivo
pagamento, bem como a incidência de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do
principal.

9.

DO PRAZO E RESCISÃO CONTRATUAL

9.1.
9.2.
9.3.

1.1.15. a

MLS fique impedida de prestar os serviços pelos órgãos
competentes.

1.1.16. o

USUÁRIO que definitivamente não tenha mais interesse na
continuidade da assinatura, comunique sua decisão à MLS, agendando a
data de sua desconexão. Neste caso, estará obrigado ao pagamento da
diferença entre o valor integral e o valor promocional, correspondente ao
benefício que lhe foi concedido, multiplicado pelo número de meses a
vencer para o término do contrato.

Pelo não pagamento de qualquer valor, total ou parcial, na data de seu respectivo
vencimento, o USUÁRIO será considerado inadimplente, podendo neste caso a MLS,
iniciar, por si ou por intermédio de terceiros, os procedimentos legais de cobrança e
podendo optar:

1.1.13. pela interrupção imediata dos serviços até a efetiva quitação do(s)
débito(s) em atraso, acrescido(s) dos encargos legais e contratualmente
previstos;

1.1.14. pelo desligamento dos serviços até a efetiva quitação do(s) débito(s)
em atraso, acrescido(s) dos encargos legais e contratualmente previstos,
cabendo ainda ao USUÁRIO o pagamento da taxa de serviço vigente à

O prazo deste Contrato é de 18 (dezoito) meses, sendo renovado automaticamente
pelo mesmo período caso qualquer uma das partes não venha a manifestar sua
intenção de não proceder a renovação mediante aviso prévio, por escrito e assinado
com 30 (trinta) dias de antecedência.
Qualquer uma das partes poderá rescindir este Contrato imediatamente se a outra
parte for insolvente, dissolvida ou cessar suas operações.
O presente contrato ficará, automaticamente, rescindido de pleno direito caso:

9.4.

Em qualquer caso de rescisão, poderá ocorrer, ainda, ônus adicional ao USUÁRIO
que não tenha devolvido, ou que se negue a devolver, no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da rescisão, os equipamentos de propriedade da MLS que lhe tenham sido,
eventualmente, cedidos em regime de locação ou comodato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - RESPONSABILIDADE PELO USO INDEVIDO E FALHAS
10.1.

O USUÁRIO reconhece que não caberá à MLS qualquer responsabilidade
decorrente do uso indevido e/ou falhas da rede local e/ou mundial de computadores,
por quem quer que seja, ou da troca de mensagens entre o USUÁRIO e provedores
de acesso ou terceiros, ou mesmo de transações comerciais e/ou financeiras ou de
qualquer outra natureza praticadas pelo USUÁRIO através da rede da MLS ou
através da INTERNET.

11.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

11.1.

Qualquer questão resultante deste contrato será decidido no Tribunal Arbitral do Rio
de Janeiro, situado na rua Professor Alfredo Gomes n° 18 – Botafogo – RJ, ex vi do
que dispõem o seu Regimento Interno e os arts. 2° - § 2°, 3°, 4° - § 1°, 5°, 21° da Lei
Federal n° 9.307/96 caput deste, valendo a presente, também, como compromisso
arbitral”.

CONTRATO WIP SOHO - REGISTRADO NO 5º RTD-RJ - 761820
Rio de Janeiro,

de

de 2009.

_________________________________________
MLS WIRELESS S.A.

_________________________________________
USUÁRIO

