
 
 

 TERMO DE CONTRATAÇÃO PF 

As partes abaixo mencionadas, especialmente o CONTRATANTE, tiveram total acesso ao 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, 
que se encontra registrado junto ao no Registro de Imóveis e Títulos e Documentos/Sorriso 
-MT- sob nº 00042660 do Lº B em 08/12/2021., e que também está disponibilizado no site 
da CONTRATADA (www.infonetmt.com.br) CONCORDANDO ambas as partes com todos 
os termos desse contrato, suas cláusulas e condições. 

DADOS DA CONTRATADA 

Razão 
Social: {{LOCAL.NOME}} CNPJ: {{LOCAL.CNPJ}}  INSCRIÇÃOESTADUAL: 1336

9777-0  INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 8113 

ENDEREÇO: {{LOCAL.RUA}}  NÚMERO: {{LOCAL.NUMERO}} BAIRRO: {{LOCAL.

BAIRRO}}  CIDADE: {{LOCAL.CIDADE}}  

ESTADO: {{LOCAL.ESTADO}}  TELEFONE: {{LOCAL.TELEFONE}} SITE: https://ww

w.infonetmt.com.br 

Ato de autorização SCM Anatel:     Ato no. 8242DE, de 17/10/2014        Processo 
nº: 53500.008407/2014-14 (SICAP). 

DADOS DA CONTRATANTE 

NOME: {{PESSOA.NOME}}  DATA DE 

NASCIMENTO: {{PESSOA.DATANASCIMENTO}} CPF: {{PESSOA.CPF}} RG: {{PES
SOA.IDENTIDADE}}  

ENDEREÇO: {{PESSOA.RUA}} NÚMERO: {{PESSOA.NUMERO}} BAIRRO: {{PESS

OA.BAIRRO}} CIDADE: {{PESSOA.CIDADE}} 

ESTADO: {{PESSOA.ESTADO}} TELEFONE: {{PESSOA.TELEFONE}} EMAIL: {{P
ESSOA.EMAIL}} 

 

DADOS DO PLANO CONTRATADO 

 

NOME DO PLANO: {{SERVICO.INFO_TEXTO_SEM_VALORES}} VELOCIDADE 

DOWLOAD:{{SERVICO.INFO_LISTA_SEM_VALORES}} VELOCIDADE 

UPLOAD: {{SERVICO.INFO_TEXTO_SEM_VALORES}} 

 

GARANTIA DE BANDA:  40 % VENCIMENTO: DIA 10  CARENCIA: 15 dias 

 

 BAIRRO: {{PESSOA.RUA}} TAXA DE INSTALAÇÃO:                     VALOR 

MENSAL: {{CONTRATO.VALOR}} JUROS: 1% AO MES  

 
 
 
 



 
 

 

CONTRATO DE PERMANÊNCIA 

O CONTRATANTE declara que teve conhecimento do CONTRATO DE PERMANÊNCIA e: 

          (   ) OPTOU PELO CONTRATO DE PERMANÊNCIA 

          (   )  NÃO OPTOU PELO CONTRATO DE PERMANÊNCIA 
Em casos de reativação de contratos que foram encerrados pela INFONET por motivo de 
inadimplência, a taxa de reativação será de R$ 100,00. 
O cancelamento definitivo dos serviços deverá ser feito pessoalmente na INFONET através de 
assinatura da carta de cancelamento pelo TITULAR do contrato. 
Caso o cliente deseje reativar um contrato cancelado (onde todos os equipamentos já estão 
instalados), a reativação poderá ser feita mediante pagamento de taxa de reativação no valor de 
R$ 100,00. 
Em casos de suspensão do contrato por tempo determinado pelo cliente será cobrada uma taxa 
de reativação do sinal no valor de R$ 100,00. 
O cliente terá assistência técnica gratuita em caso de problemas com funcionamento da internet, 
exceto em casos de configurações de aparelhos, será cobrado pelo serviço 
prestado.Configuração inicial do roteador grátis, próximas configurações será cobrado uma taxa 
de R$ 20.00 reais pela visita técnica via boleto bancário. 
Nos casos de (Alteração de plano, Reagendamento de boleto, Troca de titularidade, Troca de 
equipamento), será cobrado taxa conforme apresentado no ato da contratação. 
O CONTRATANTE declara que são verdadeiros os dados cadastrais e todas as informações 
contidas neste documento e que teve acesso a todas as informações sobre o plano escolhido no 
Termo de Contratação de Serviços de Comunicação Multimídia (SCM), opção pela fidelidade, 
sobre os benefícios concedidos, período de fidelidade e sobre o valor da multa contratual.  
As partes assinam o presente TERMO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA em 2 (duas) vias de igual teor, e elegem o foro da Comarca de 
{nomeCidadeEmp} para dirimir dúvidas do presente contrato. 

{{LOCAL.CIDADE}} {{LOCAL.ESTADO}} {{DATA.DMY}}   

Assinatura das partes: 

 

_____________________________________________________                               

{{LOCAL.NOME}}                                                                                 

CONTRATADA                      

_____________________________________________________  

{{PESSOA.NOME}} 

 CONTRATANTE 

  


