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                                                                                                  Proposta comercial: 00457 

Macapá, 23 de setembro de 2022 

 

A 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH 

18.972.378/0016-07 

 

Aos cuidados de 

 Everton Correia 

 

 

Prezado Senhor, 

 

 VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA, com sede na Av. Henrique Galúcio, 1896, Bairro Central, 

na cidade de Macapá, Estado do Amapá, CEP 68.900-115, inscrita no CNPJ sob o nº 

07.656.757/0001-87 doravante denominada simplesmente “VCT” ou “VOCÊ TELECOM” ou ainda 
“OPERADORA”, apresenta à INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH, acima 

qualificada (“CLIENTE”), a presente Proposta Comercial de prestação de serviços, baseado na oferta 

conjunta: ULTRA IP COM ACESSO FIBRA. 

 

A presente Proposta Comercial comporta os elementos suficientes com vistas à constituição 

de uma produtiva relação entre a VOCÊ TELECOM e o CLIENTE, possibilitando assim uma prestação 

de serviços na forma mais adequada às necessidades do CLIENTE. 

Na expectativa de ser honrada com a aceitação deste Projeto Comercial, a VOCÊ TELECOM 

coloca-se ao inteiro dispor para prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.  

 

Atenciosamente, 

 

 

Jeane Souza 

Gerente de contas Corporativo 

 

 

 

 

 

Celular  E-mail  

(96)99117-8236 jeane.souza@vocetelecom.vc 
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1. Apresentação 
 O início das operações do que é hoje a VOCÊ TELECOM foi em 17 de maio de 1996, 

disponibilizando Internet analógica discada para Macapá, capital do Amapá. Em 2011 concluiu um 

backbone próprio de cerca de 1,2Gbps, com frequência licenciada em micro-ondas, de Belém a 

Macapá, quando o Amapá era servidor somente por circuitos satelitais das grandes operadoras 

nacionais. 

A maior operadora do Amapá, presente em doze dos dezesseis municípios, segundo a Anatel, em 

dezembro de 2020, com cerca de 59,3% dos usuários de serviços fixos de telecomunicação, incluso 

seus serviços de valor adicionado, como a Internet fixa e 54,3% dos usuários de telefonia fixa são 

atendidos pela VOCÊ TELECOM.  

O Estado do Pará já é atendido em 4 municípios. No entanto, em dezembro de 2020, a VOCÊ 

TELECOM acendeu seu próprio par de fibra ótica na LT Amazonas (conhecido como Linhão de 

Tucuruí), aumentando em mais de 1.000 vezes sua capacidade de atendimento de voz e dados na 

região, passando a ter rede própria ligando todo o Amapá ao Pará. Neste Estado, a operadora passa 

a ter rede própria nas localidades de Almeirim, Vitória do Xingu, Altamira, Anapu, Pacajá, Tucuruí, 

Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, Marabá, Novo Repartimento, Itupiranga, Nova Ipixuna, 

Tailândia, Moju, Abaetetuba, Barcarena, Marituba, Benevides, Ananindeua e Belém. Novas redes e 

expansões estão previstas para este ano de 2021. 

Ainda em dezembro de 2020, a operadora expandiu sua rede inaugurou dois novos centros de 

roteamento nas cidades de Fortaleza-CE e São Paulo-SP, que possibilitou se conectar nos mais 

importantes nós da internet brasileira, possibilitando se conectar diretamente com as maiores rede 

nacionais e internacionais, onde utilizará capacidade através dos cabos submarinos que chegam ao 

Brasil. 

A VOCÊ TELECOM ainda é licenciada a operar o 4G (LTE) em todos os 16 município do Amapá: 

Amapá, Calçoene, Cutias, Ferreira Gomes, Itaubal, Laranjal do Jari, Macapá, Mazagão, Oiapoque, 

Pedra Branca do Amapari, Porto Grande, Pracuúba, Santana, Serra do Navio, Tartarugalzinho e 

Vitória do Jari;  e nos seguintes municípios do Pará: Abaetetuba, Afuá, Alenquer, Almerim, Breves, 

Cametá, Canaã do Carajás, Curionópolis, Eldorado dos Carajás, Goianésia do Pará, Jacundá, Marabá, 

Marituba, Moju, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Porto de Moz, Redenção, Santarém, São Félix do 

Xingu, Tailândia, Vitória do Xingu e Xinguará. Com a licença desta rede sem fio, a operadora poderá 

disponibilizar serviços em 4G (LTE) público ou privado, dentro de grandes áreas agrícolas ou de 

mineração. 

 

2. Objetivo 
 Esta proposta comercial tem por objetivo fazer a interconexão da LAN do CLIENTE até o POP 

da operadora para disponibilizar o Serviço de Conexão à Internet, aqui denominado ULTRA IP COM 

ACESSO FIBRA, através desta oferta conjunta, que consiste em dois serviços de naturezas jurídicas 

e tributárias distintas, a seguir:  
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1. Serviço de Telecomunicação (artigo 60 da Lei 9.472/1997), na modalidade Serviço de 

Comunicação Multimídia (SCM), será descrito como ACESSO FIBRA (SCM): é o serviço 

que interligará o local de instalação, informado pelo CLIENTE, até o ponto de 

roteamento, na operadora, onde este buscará ou enviará informações da/para Internet. 

Este serviço é o que permitirá que a rede do CLIENTE possa fazer a transmissão, emissão 

ou recepção, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de 

qualquer natureza, utilizando qualquer meio, até o roteador de Internet da operadora.  

Este item compõe a oferta conjunta e equivale a 15% do valor mensal desta oferta 

conjunta. O documento fiscal do serviço é a Nota Fiscal Estadual, modelo 22. 

 

2. Serviço de Valor Adicionado (artigo 61, da Lei 9.472/1997), descrito como ULTRA IP 

(SVA): é o Serviço de Conexão à Internet (SCI) propriamente dito, cuja atividade 

acrescenta, a um serviço de telecomunicações que lhe dá suporte e com o qual não se 

confunde, novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, 

movimentação ou recuperação de informações. Este item compõe a oferta conjunta e 

equivale a 85% do valor mensal da oferta conjunta. O documento fiscal do serviço é 

através de Fatura de Serviço numerada. 

 

A operadora poderá, a seu critério, em função de melhor disponibilidade técnica, fazer a 

entrega de cada serviço desta oferta conjunta, de forma individual ou não, tanto diretamente 

quanto indiretamente através de seus parceiros. 

 

3. Descrição da Solução 
3.1 OFERTA CONJUNTA DE INTERNET COM ACESSO FIBRA NO SITE DO CLIENTE 

3.1.1 ULTRA IP (SVA): O Serviço de Conexão à Internet (SCI) disponibilizado ao CLIENTE, no 

roteador da operadora, é oriundo do Backbone IP nacional da VOCÊ TELECOM, cuja 

rede que roda 100% em protocolo MPLS (Multiprotocol Label Switch), com fibra ótica 

própria ou com capacidades contratadas em cabos submarinos e terrestres, que lhe 

permite estar diretamente conectada nos maiores pontos de troca de tráfego do 

Brasil e do mundo, baseado sempre em rotas com menor latência e maior 

disponibilidade. 

3.1.1.1 Nos casos em que o CLIENTE não possua endereços IP próprios, a VOCÊ 

TELECOM oferecerá gratuitamente um ou mais blocos de endereços IP 

validos para que a sua rede seja visível e acessível na Internet. 

3.1.1.2 Adicionalmente, a VOCÊ TELECOM provê, gratuitamente, a funcionalidade de 

DNS (Domain Name System), primário, secundário e reverso. 

3.1.1.3 O IPv6 é a nova versão do IP desenvolvida para suportar o crescimento 

acelerado que a Internet vem apresentando nos últimos anos, e a VOCÊ 

TELECOM já oferece à sua empresa a oportunidade de poder usufruir desta 
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evolução e garantir que a sua solução de rede esteja adequada para o futuro 

da Internet. 

3.1.1.4 Para os casos que o CLIENTE possui número próprio no AS (Autonomous 

System), bloco IPv6 e DNS IPv6, a VOCÊ TELECOM provê conectividade IPv6 

(Trânsito IPv6), através de roteamento BGP. 

3.1.1.5 Nos casos de o CLIENTE ser detentor de AS e blocos de endereços IP’s 
próprios, sejam eles IPv4 e/ou IPv6, é mandatório que CPE’s e todas as regras 
de roteamento de tráfego IP do AS próprio sejam de responsabilidade do 
CLIENTE. 
 

3.1.2 VOCÊ ACESSO FIBRA (SCM): este serviço servirá para fornecer a transmissão, 
emissão ou recepção, em alta velocidade para a interconexão da rede local (LAN) do 
CLIENTE até a porta de roteamento da Internet no Ponto de Presença (POP) da 
operadora. É entregue ao CLIENTE através de interfaces Ethernet (até 10 Mbps), 
FastEthernet (até 100 Mbps) GigaEthernet (em portas de até 1, 10 ou 100 Gbps), de 
acordo com a velocidade da oferta conjunta, possibilitando ao CLIENTE interconectar 
o serviço diretamente ao seu switch, sem a necessidade de fornecimento de CPE pela 
VOCÊ TELECOM. 
 

4. Das Informações Técnicas da Proposta 
Esta oferta conjunta denominada ULTRA IP COM ACESSO FIBRA, para disponibilizar INTERNET até 
a LAN do CLIENTE, contempla os seguintes serviços distintos e necessários: 
 

• ACESSO FIBRA (SCM): Serviço de Acesso Local, que pertence ao gênero Serviço de 
Telecomunicação, na modalidade Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), consiste na 
interconexão entre a LAN do CLIENTE e o roteador que disponibilizará o Serviço de 
Conexão à Internet no Ponto de Presença da VOCÊ TELECOM, conforme tabelas I e II. 
 

• ULTRA IP (SVA): é a disponibilização do Serviço de Conexão à Internet (SCI), que é espécie 
de Serviço de Valor Adicionado (SVA), no roteador da operadora em seu Ponto de 
Presença, conforme tabelas III, IV e V. 

 
 

4.1 SERVIÇO ACESSO FIBRA (SCM) 

Abaixo, as informações do serviço de Acesso Local que disponibilizará a conectividade 
da LAN do CLIENTE até o roteador com o Serviço de Conexão à Internet, no POP da 
operadora. 



 

VOCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 
Av. Henrique Galúcio, 1896 –Central - Macapá–AP – CEP: 68.900-115 

CNPJ 07.656.757/0001-87 – I.E. 03028888-6 
Telefone 0800 701-2005 

Página | 7 

 

Tabela I - Endereço do(s) Site(s) do CLIENTE 

POP Endereço Bairro Cidade CEP UF CNPJ(*) 

AP-MPA-POP01-

CTR-OLT01 
Rua Hamilton Silva, nº 139  Santa Rita Macapá  68.908-130 AP 18.972.378/0016-07 

(*) O CNPJ informado deverá ser o mesmo do endereço de instalação do serviço 

Observações: 

1. Os conversores óticos/elétricos necessários para implementação da solução, no site do CLIENTE, em 
MACAPÁ/AP serão fornecidos pela OPERADORA.  

2. Fica acordado entre as Partes, por meio desta Proposta Comercial que, a VOCÊ TELECOM poderá 
utilizar, de forma gratuita e a qualquer tempo, a infraestrutura do CLIENTE mencionada acima, para 
fins de instalação de Equipamentos utilizados na prestação dos serviços de telecomunicação, a 
exclusivo critério da VOCÊ TELECOM. A utilização anteriormente mencionada não ficará 
condicionada à aprovação prévia do CLIENTE.  

3. Na hipótese de haver o cancelamento da presente Proposta Comercial por parte do CLIENTE, o 
mesmo estará obrigado a retirar os seus Equipamentos do Site da VOCÊ TELECOM, caso existam, no 
prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do referido cancelamento.  

A Tabela II contém as Informações relativas a cada ponto da rede: localização do 
Site de atendimento da operadora, tipo do acesso, modalidade de entrega, velocidade do 
acesso, interface física e protocolo de transporte. 

 

Tabela II - Acesso 

POP Tipo de Acesso 
Modalidade de 

Entrega 

Velocidade de 

Acesso 
Interface Física 

Protocolo de 

Transporte 

AP-MPA-

POP01-CTR-

OLT01 

FIBRA Circuito FLAT 500Mbps 1G-Base-LR Ethernet 

 

NOTA: Nos casos de instalações realizadas em sites de terceiros, incluindo, mas não se 
limitando a Datacenters, Condomínios, empresas parceiras, coligadas, etc., será 
responsabilidade do CLIENTE providenciar toda a infraestrutura necessária (Golden Jumper, 
Rack, Tubulação, Energia, etc.) para que a VOCÊ TELECOM possa realizar a ativação do(s) 
serviço(s) contratados neste Projeto Comercial. A operadora fará a entrega do(s) serviço(s) na 
sala indicada pelo proprietário do ambiente, sendo o CLIENTE responsável pelo transporte 
do(s) serviço(s) até o local onde se encontram seus equipamentos. 

4.2  SERVIÇO ULTRA IP (SVA)  
 

Abaixo as Informações referentes à disponibilização da porta IP no roteador da operadora para o 
Serviço de Conexão à Internet: 
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Tabela III - Porta Dedicada no Roteador Internet 

POP Velocidade da Internet Modalidade de Entrega 

AP-MPA-POP01-CTR-

OLT01 
500Mbps   Circuito FLAT  

 

Observações:  

1. A velocidade da Internet, acima definida, representa a taxa de sinalização de dados, 
incluindo todos os overheads dos protocolos utilizados nos níveis 2 e 3 da camada OSI. 

2. A taxa de upload e download são iguais e definidas pela velocidade da Internet. 
3. O overhead poderá comprometer até 10% da capacidade do link.  

A Tabela IV contém as informações referentes a quantidade de endereços IPv4 válidos que serão 
disponibilizados ao CLIENTE, onde ele se compromete a cadastrar o reverso desses blocos de 
endereço. Os endereços disponibilizados no bloco (quantidade) também consideram aqueles 
utilizados para identificação de rede, gateway e broadcast.  

Tabela IV - Endereçamento IPv4 

POP Quantidade de endereços IPv4 Padrão de subrede 

AP-MPA-POP01-CTR-

OLT01 
1 /32 

O atendimento a qualquer demanda de Endereços IP que vier a surgir após a ativação 
comercial do CLIENTE ficará condicionada a realização pelo CLIENTE do cadastro do reverso de todos 
os blocos de endereços anteriormente disponibilizados e a uma análise de viabilidade pela VOCÊ 
TELECOM, não podendo esta se comprometer de antemão com o respectivo atendimento.  

A Tabela V contém as informações referentes à configuração do serviço de DNS contemplado 
neste Projeto Comercial.  

Tabela V - Configuração de DNS 

DNS VOCÊ TELECOM / CLIENTE Quantidade de domínios 

Primário VOCÊ TELECOM 1 

Secundário VOCÊ TELECOM 1 

Reverso VOCÊ TELECOM Todos 
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5. Condições Comerciais 

5.1 PRAZO DA CONTRATAÇÃO: O prazo inicial da contratação é de 24 (vinte e quatro) 
meses, contados a partir da data de ativação dos serviços. O prazo será 
automaticamente renovado por prazo indeterminado, salvo nos casos em que o 
CLIENTE notificar à VOCÊ TELECOM sua intenção de cancelar os serviços contratados. 

5.2 PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO: Os valores devidos à VOCÊ TELECOM, em razão 
dos serviços ora descritos e contratados, serão cobrados mensalmente e deverão ser 
pagos na data de vencimento acordada com a VOCÊ TELECOM. 

5.3 Os preços do(s) Serviço(s) contratado(s) poderão ser reajustados após um período 
de 12 (doze) meses após a ativação do serviço ou de seu último reajuste, pelo Índice 
Geral de Preços – Disponibilidade Interna (“IGP-DI”), da Fundação Getúlio Vargas. No 
caso de extinção do índice mencionado, o reajuste será aplicado de acordo com o 
novo índice que vier a substituí-lo. 

5.4 A VOCÊ TELECOM está autorizada a iniciar o faturamento individual de cada circuito 
contratado para compor o serviço de rede objeto deste Projeto Comercial a partir da 
data de ativação de cada um desses circuitos, não sendo necessário à VOCÊ TELECOM 
aguardar a ativação da totalidade dos circuitos que compõem o serviço de rede para 
iniciar o faturamento. 

5.5 A VOCÊ TELECOM disponibilizará seis datas de vencimento, sendo as datas 01 e 05 
com vencimentos, após o fechamento do ciclo do plano (cobrança postecipada); e as 
datas 10, 15, 20 e 25, com vencimentos antes do fechamento do ciclo do plano 
(cobrança parcialmente antecipada) 
5.5.1 O período de cobrança de cada vencimento estão abaixo discriminados: 

5.5.1.1 Vencimento 01 (cobrança postecipada): compreende o período do 
dia 20 do segundo mês antes do vencimento, até o dia 19 do mês 
anterior ao vencimento. 

5.5.1.2 Vencimento 05 (cobrança postecipada): compreende o período do 
dia 20 do segundo mês antes do vencimento, até o dia 19 do mês 
anterior ao vencimento. 

5.5.1.3 Vencimento 10 (cobrança parcialmente antecipada): compreende o 
período do dia 20 do mês anterior ao vencimento, até o dia 19 do mês 
do vencimento. 

5.5.1.4 Vencimento 15 (cobrança parcialmente antecipada): compreende o 
período do dia 01 do mês do vencimento, até última dia do mês do 
vencimento. 

5.5.1.5 Vencimento 20 (cobrança parcialmente antecipada): compreende o 
período do dia 01 do mês do vencimento, até última dia do mês do 
vencimento. 

5.5.1.6 Vencimento 25 (cobrança parcialmente antecipada): compreende o 
período do dia 01 do mês do vencimento, até última dia do mês do 
vencimento. 

5.5.2 Nas modalidades de cobranças parcialmente antecipadas, o ciclo da primeira 
mensalidade cobrará o proporcional do ciclo da ativação, mais o período 
completo.  
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5.6 A pedido do cliente, a VOCE TELECOM poderá emitir o faturamento antecipado a fim 
de que não venham a ser cobrados dois ciclos no primeiro faturamento. 

5.7 Fica acordado entre as partes que a VOCÊ TELECOM poderá ceder/transacionar os 
direitos sobre os créditos (presentes e futuros) decorrentes deste Contrato a 
qualquer instituição bancária, pública ou privada, inclusive cooperativa de créditos. 

Tabela VI – Taxas de Adesão e de Instalação 

ÍTEM PRODUTO / SERVIÇO CIRCUITO VALOR (R$) 

01 Taxa de Adesão Oferta Conjunta CORP 500 Mbps - 

ULTRA IP COM ACESSO FIBRA 

TIP-MPA-353668-0001 R$10.000,00 

02 Taxa de Instalação Oferta Conjunta CORP 500 Mbps - 

ULTRA IP COM ACESSO FIBRA 

TIP-MPA-353668-0001 R$8.000,00 

OBSERVAÇÕES:  

1. Para esta oferta, na condição descrita no item 5.1, estão isentos os itens 1 e 2, em função do 
acordo de permanência mínima. 

2. De acordo com natureza jurídica de cada produto/serviço objeto desta proposta, será 
emitido o documento fiscal correspondente. 

3. Até a data desta proposta, estão inclusos, nos valores acima, todos os tributos decorrentes 
da prestação dos serviços. O CLIENTE está ciente de que haverá o reajuste do valor em caso 
de criação de novos tributos; substituição de tributo; majoração das alíquotas atuais; ou 
ainda em mudança de base de cálculo.  

4. O Serviço objeto da Proposta e do Contrato deverá ter disponibilidade, em regime de 24 
(vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, de: 94% (noventa e quatro inteiros 
de porcentagem) equivale a indisponibilidade de 43,20 horas por mês do circuito;  

5. O Presente Serviço, objeto desta proposta, não estabelece entre as Partes nenhuma forma 
de sociedade, associação, responsabilidade solidária ou conjunta.  
 

Tabela VII – Mensalidades do Serviço 

ÍTEM PRODUTO / SERVIÇO CIRCUITO PERIODICIDADE VALOR (R$) 

01 Oferta Conjunta CORP 500 Mbps - ULTRA IP 

COM ACESSO FIBRA (SVA) 

TIP-MPA-353668-0001 Mensal R$3.800,00 

02 Oferta Conjunta CORP 500 Mbps - ULTRA IP 

COM ACESSO FIBRA (SCM) 

TIP-MPA-353668-0001 Mensal R$200,00 

 
OBSERVAÇÕES:  

1. Em função do acordo de permanência, o valor regular mensal do plano da oferta conjunta 
ULTRA IP COM ACESSO FIBRA para os ítens 01 e 02 da tabela VI, que é de R$6.500,00, está 
com desconto de 38,46% de seu valor de tabela, perfazendo o montante de R$4.000,00. 

2. De acordo com a natureza jurídica de cada produto/serviço objeto desta proposta, será 
emitido o documento fiscal correspondente. 
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3. Até a data desta proposta, estão inclusos, nos valores acima, todos os tributos decorrentes 
da prestação dos serviços. O CLIENTE está ciente de que haverá o reajuste do valor em caso 
de criação de novos tributos; substituição de tributo; majoração das alíquotas atuais; ou 
ainda em mudança de base de cálculo.  

6. Ativação do Serviço 
 

O(s) Serviço(s) será(ão) considerado(s) ativado(s) tecnicamente (entrega dos serviços 

funcionando após os testes) e comercialmente (faturamento do(s) Serviço(s) na data em que a VOCÊ 

TELECOM notificar o CLIENTE acerca de sua ativação técnica, através do Informe de Ativação, 

enviado por e-mail ao contato técnico indicado pelo CLIENTE.  

Caso o CLIENTE não atenda aos requisitos técnicos, operacionais, de infraestrutura ou de 

rede interna sob sua responsabilidade ou, no caso de o prazo de ativação ter vencido, ou o CLIENTE 

se recusar a ativar tecnicamente o(s) Serviço(s), a VOCÊ TELECOM deverá fazer constar no Relatório 

de Visita Técnica tais ocorrências e concederá ao CLIENTE o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a sua 

regularização.   

Transcorrido este prazo, caso o CLIENTE não tenha atendido aos requisitos referidos acima, 

estará a VOCÊ TELECOM automaticamente autorizada a iniciar o faturamento do(s) Serviço(s) 

(ativação comercial), independentemente de sua utilização pelo CLIENTE, ou a retirar todos os 

insumos (Acesso, CPE etc.) disponibilizados pela VOCÊ TELECOM para a prestação do(s) Serviço(s).  

No caso de alteração de endereço ou eventuais solicitações de alterações técnicas dos 

serviços estabelecidos nesta proposta, incluindo, mas não se limitando a alteração de 

funcionalidades durante o processo de ativação técnica, o CLIENTE está ciente, que o Projeto 

Comercial será alterado, de forma a contemplar as novas condições comerciais e técnicas, ficando 

a VOCÊ TELECOM isenta de qualquer responsabilidade decorrente de fatos desta natureza.  

Caso o CLIENTE tenha optado por celebrar o Contrato de permanência, a alteração do objeto 

inicial contratado, também será refletida no Contrato de permanência, mediante a celebração de 

Aditivo.   

No caso de cancelamento dos serviços, o mesmo deverá estar atento ao prazo de 

permanência, quanto tiver optado por celebrar o Contrato de Permanência.  

7. Validade do Projeto Comercial 

Este Projeto Comercial tem validade por 05 (cinco) dias a contar da data de sua entrega, 
podendo ser prorrogada a critério da VOCÊ TELECOM mediante consulta prévia do CLIENTE.  

O CLIENTE está ciente e concorda que a validade das condições comerciais do presente 
Projeto Comercial está sujeita a verificação e aprovação de viabilidade técnica, assim como 
verificação de crédito pela VOCÊ TELECOM.  
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Para determinação do valor da remuneração pela prestação do Serviço ora proposto foram 
consideradas as condições normais de fornecimento do Serviço de Conexão à Internet (Serviço de 
Valor Adicionado) e pelo serviço de telecomunicação.  

Nos casos onde se comprove que a continuidade da prestação do Serviço demanda a 
implementação de condições técnicas excepcionais, seja de instalação ou de infraestrutura, nas 
linhas dedicadas/circuitos a serem contratados(as) de terceiros, configurando-se assim, 
independentemente da velocidade das linhas dedicadas/circuitos e/ou o respectivo contrato de 
prestação de serviços firmado com o CLIENTE, a VOCÊ TELECOM realizará um novo estudo de 
viabilidade técnica e comercial posterior ao aceite desta proposta comercial. Caracterizando-se o 
desequilíbrio econômico-financeiro do Projeto Comercial tal qual inicialmente formulada, a VOCÊ 
TELECOM poderá realizar o repasse dos custos necessários à manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro do Projeto Comercial, sendo permitido, neste caso, que qualquer das Partes denuncie o 
Projeto Comercial sem quaisquer ônus, caso não concorde com tal repasse. 

8. Prazo de implementação do Serviço 

A tabela abaixo apresenta um cronograma básico para implantação dos serviços, contado a 
partir da data do recebimento deste Projeto Comercial devidamente aceito pelo CLIENTE e das 
informações cadastrais relativas a cada um dos sites (CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, 
Pessoa de contato e Telefone de contato no local de instalação). 

 

Tabela VIII – Cronograma de ativação  

Cronograma Básico 

Circuito Prazo Previsto de Instalação 

TIP-MPA-353668-0001 30 dias  

 

Caso o CLIENTE, por qualquer motivo, não atenda ou cumpra os requisitos de sua 

responsabilidade descritos acima, o Projeto Comercial poderá ser cancelado, a exclusivo critério da 

VOCÊ TELECOM, sendo facultado ao CLIENTE solicitar uma nova proposta tão logo sejam sanadas as 

pendências de sua responsabilidade.  

 

9. Do Cancelamento 
 

Dentre as formas de cancelamento previstas pela regulamentação vigente, a VOCÊ TELECOM 

indica, especificamente para o segmento corporativo, que o cancelamento do(s) serviço(s) 

contratado(s) através deste Projeto Comercial seja solicitado, preferencialmente, por meio da 

Central de Atendimento ao CLIENTE através do seguinte endereço eletrônico: 

cancelamento.corporativo@vocetelecom.vc  
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Se o CLIENTE tiver optado pela contratação com prazo de permanência, neste caso a não 

observância do prazo mínimo estipulado no Contrato de Permanência resultará em multa rescisória 

a ser cobrada pela VOCÊ TELECOM. 

 

10. Mudança de Endereço 

O CLIENTE poderá solicitar a transferência de endereço dos serviços contemplados neste 
Projeto Comercial, desde que haja viabilidade técnica e comercial de instalação dos serviços no novo 
endereço. 

Após a verificação e aprovação de viabilidade técnica pela VOCÊ TELECOM, o CLIENTE está 
ciente e concorda que a alteração de endereço está sujeita ao pagamento de valores referentes ao 
custo de transferência, que serão devidamente informados ao CLIENTE quando da solicitação e 
verificação de viabilidade.  

O CLIENTE está ciente e concorda que a alteração de endereço sem mudança de CEP, 
incluindo, mas não se limitando a mudança de andar ou mudança de posição, também estão sujeitas 
ao pagamento de valores, conforme citado no item acima. 

Caso não exista viabilidade técnica e comercial para instalação dos serviços no novo 
endereço, o CLIENTE poderá rescindir o Contrato, sem ônus para qualquer das Partes, exceto se o 
CLIENTE tiver optado pela contratação com prazo de permanência, neste caso a não observância do 
prazo mínimo estipulado no Contrato de Permanência resultará em multa rescisória a ser cobrada 
pela VOCÊ TELECOM. 

11. Assinaturas 
 

O CLIENTE abaixo assinado, por meio deste Projeto Comercial, solicita os serviços aqui 

discriminados e, desde já, concorda com as condições comerciais e técnicas aqui definidas e fica a 

VOCÊ TELECOM autorizada a iniciar toda e qualquer atividade com vistas à implementação dos 

serviços descritos neste Projeto Comercial.  

O presente Projeto Comercial vincula o CLIENTE ao seguinte contrato, também disponível no 

endereço eletrônico https://www.vocetelecom.com.br/site/contrato-adesao-2019.pdf, cujos 

termos e condições o CLIENTE declara conhecer e aceitar. Quaisquer projetos eventualmente 

aceitos anteriormente a esta data ficam igualmente subordinados aos termos do(s) contrato(s) 

abaixo:  
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1) CONTRATO DE ADESÃO AO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET E DEMAIS SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES, registrado no 3º Ofício de Notas e Anexo de Macapá - Registro de 

Títulos e Documentos da Capital do Estado do Amapá – LIVRO B-11, registrado sob o número 

973, folhas 72 a 110, selo 00031810011837013100063 em 07 de Maio de 2019, que regula 

a prestação do Serviço de Conexão à Internet (SCI) e demais serviços de Telecomunicações, 

ao qual este Termo de Adesão é vinculado.  

 

 De acordo: ______ /______/ 2022  

  

_____________________________________  

Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH 

CNPJ: 18.972.378/0016-07                                                                                                                    

Nome(s): GERALDO ADÃO LAMOUNIER JÚNIOR 

Cargo(s): ADMINISTRADOR 

CPF: 577.949.601-34  

   

Testemunhas:  

   

____________________________      ___________________________  

Nome:  Nome:  

CPF:              CPF:

VOCÊ TELECOM 

CNPJ: 07.656.757/0001-87 

FERNANDA HERCULIANI 

TRAD HONORATO DA 

SILVA E 

SOUZA:75127059134

Assinado de forma digital por 

FERNANDA HERCULIANI TRAD 

HONORATO DA SILVA E 

SOUZA:75127059134 

Dados: 2022.09.30 16:13:08 -03'00'

GERALDO ADAO 

LAMOUNIER 

JUNIOR:57794960134

Assinado de forma digital por 

GERALDO ADAO LAMOUNIER 

JUNIOR:57794960134 

Dados: 2022.10.04 14:04:11 -03'00'

MARCUS VINICIUS 

FERNANDES 

MONTEIRO:431374312

04

Assinado de forma digital por 

MARCUS VINICIUS FERNANDES 

MONTEIRO:43137431204 

Dados: 2022.10.04 17:16:17 

-03'00'
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Razão Social  

 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH 

CNPJ  Inscrição Estadual  Inscrição Municipal  

 18.972.378/0016-07  XXXXXXXXX  143968168 

Logradouro  Número  Complemento  

  RUA HAMILTON SILVA  139        

Bairro  Cidade  UF  CEP  

 SANTA RITA  MACAPÁ  AP  68.908-130 

Nome do Administrador Responsável E-mail do Administrador 

 GERALDO ADÃO LAMOUNIER JÚNIOR  geraldo.lamounier@ibgh.org.br 

CPF do Administrador Data de Nascimento 

577.949.601-34 00/00/00 

Telefone do Administrador Ramal  Celular do Administrador 

 DDD 0000000         DDD 0000000 

Nome do Contato Comercial  E-mail do Contato Comercial 

 EVERTON DIEMES GONÇALVES CORREIA  everton.correia@ibgh.org.br 

Telefone do Contato Comercial  Ramal  Celular do Contato Comercial 

 DDD 0000000         DDD 0000000 

Nome do Contato Técnico E-mail do Contato Técnico 

 ELTON COSTA DA SILVA  elton.costa@heamapa.org.br 

Telefone do Contato Técnico  Ramal  Celular do Contato Técnico 

 (096) 99151-0016         (96)0000-0000 

Logradouro de Instalação do Circuito Número Complemento 

 AVENIDA MENDONÇA JÚNIOR  139        

Bairro  Cidade  UF  CEP  

  SANTA RITA MACAPA AP 68.908-130 

Data de Vencimento da Fatura 

(     ) Vencimento dia 01 (     ) Vencimento dia 05 (     ) Vencimento dia 10 

(    X     ) Vencimento dia 15 (     ) Vencimento dia 20 (           ) Vencimento dia 25 

ANEXO 2 – Dados Cadastrais 
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CONTRATO DE PERMANÊNCIA  

 

Pelo presente instrumento, de um lado, VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA, com sede na Av. Henrique 

Galúcio, 1896, Bairro Central, CEP 68.900-115, na Cidade de Macapá, Estado do Amapá, inscrita no CNPJ sob 

o nº 07.656.757/0001-87, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante denominada 

simplesmente "VCT"; E, de outro lado, INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH, com sede R 

HAMILTON SILVA,139, JESUS DE NAZARÉ, MACAPÁ - AP – CEP 68908-130 inscrita no CNPJ sob n° 

18.972.378/0016-07, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, doravante denominada 

simplesmente “CLIENTE”. VCT e INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGHquando 

referenciadas isoladamente serão denominadas “Parte” e, conjuntamente, “Partes”.  
As Partes resolvem celebrar o presente Contrato de Permanência (“Contrato”) instituindo condições 
comerciais especiais mediante as seguintes cláusulas e condições:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  

 1.1 O presente Contrato visa garantir a melhor condição comercial e maximizar a competitividade do negócio 

do B. Desta forma, a VCT oferece um desconto diferenciado na oferta conjunta de Serviço de Conexão à 

Internet (Serviço de Valor Adicionado – SVA) com Acesso Fibra (Serviços de Comunicação Multimídia – SCM) 

explicitados nesse documento. Para fazer jus a esses benefícios e a isenção dos investimentos na 

implantação/instalação o CLIENTE deverá se comprometer em permanecer com os serviços contratados pelo 

prazo estabelecido abaixo:  

  

         Prazo de 12 (doze) meses de uso do serviço na base de clientes da VCT.  

         Prazo de 24 (vinte e quatro) meses de uso do serviço na base de clientes da VCT. 
         Prazo de 36 (trinta e seis) meses de uso do serviço na base de clientes da VCT.  
         Prazo de 48 (quarenta e oito) meses de uso do serviço na base de clientes da VCT. 
         Prazo de 60 (sessenta) meses de uso do serviço na base de clientes da VCT.  
  

CLAÚSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES COMERCIAIS  

 2.1 O CLIENTE, face à oferta conjunta da VCT, poderá, mediante a assinatura deste Contrato, usufruir dos 

benefícios oferecidos através de descontos diferenciados explicitados nesse documento.  

 2.2 Para fazer jus a esse benefício, o CLIENTE deverá se comprometer a permanecer na base de clientes da 

VCT pelo período determinado no item 1.1., independentemente do período no qual o CLIENTE figura como 

tomador dos serviços prestados pela VCT.  

 2.2.1 Condições Comerciais e Benefício Concedido (todos os valores informados na tabela abaixo estão com 

seus respectivos tributos e contribuições, até a data de assinatura deste termo):  

 

Preço 

Valor Oferta 

Conjunta 

(Padrão) 

Desconto Mensal 

(Negociado) 

Valor Oferta 

Conjunta 

(Negociada) 

Benefício Total 

Concedido 

Valor Mensal   R$ 6.500,00  R$ 2.500,00    R$ 4.000,00   R$ 60.000,00  

* Valor acumulado no período de Permanência  
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CLAÚSULA TERCEIRA – CANCELAMENTO  

 3.1 O cancelamento antecipado ao prazo de permanência sujeitará o CLIENTE ao pagamento de multa 

referente ao ressarcimento do benefício concedido, proporcional ao tempo restante do benefício, limitado 

a 30% das parcelas vincendas, conforme indicado abaixo:  

 

Mês de Cancelamento Benefício Concedido Valor do Ressarcimento 

1 R$ 2.500,00 R$ 27.600,00 

2 R$ 5.000,00 R$ 26.400,00 

3 R$ 7.500,00 R$ 25.200,00 

4 R$ 10.000,00 R$ 24.000,00 

5 R$ 12.500,00 R$ 22.800,00 

6 R$ 15.000,00 R$ 21.600,00 

7 R$ 17.500,00 R$ 20.400,00 

8 R$ 20.000,00 R$ 19.200,00 

9 R$ 22.500,00 R$ 18.000,00 

10 R$ 25.000,00 R$ 16.800,00 

11 R$ 27.500,00 R$ 15.600,00 

12 R$ 30.000,00 R$ 14.400,00 

13 R$ 32.500,00 R$ 13.200,00 

14 R$ 35.000,00 R$ 12.000,00 

15 R$ 37.500,00 R$ 10.800,00 

16 R$ 40.000,00 R$ 9.600,00 

17 R$ 42.500,00 R$ 8.400,00 

18 R$ 45.000,00 R$ 7.200,00 

19 R$ 47.500,00 R$ 6.000,00 

20 R$ 50.000,00 R$ 4.800,00 

21 R$ 52.500,00 R$ 3.600,00 

22 R$ 55.000,00 R$ 2.400,00 

23 R$ 57.500,00 R$ 1.200,00 

24 R$ 60.000,00 R$ 0,00 
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3.1.1 A alteração do objeto contratado, a pedido do CLIENTE, que implique diminuição dos circuitos e/ou das 

velocidades, caracteriza renúncia parcial do benefício concedido, ficando o CLIENTE obrigado a pagar à VCT 

o valor referente à parcela renunciada do benefício proporcional ao tempo restante do prazo de permanência  

  

3.2 A alteração do objeto contratado que implique a inclusão de novos circuitos e/ou maiores velocidades 

deverão ser refletidas no presente Contrato por meio de aditamento, para que as novas condições sejam 

contempladas no âmbito do período de permanência e para que os novos valores sejam contemplados nas 

Cláusulas 2.2.1 e 3.1.   

  

3.2.1 Caso ocorra a hipótese prevista na Cláusula 3.2, o CLIENTE gozará de novos benefícios que serão 

proporcionais à alteração requerida e que ensejarão a revisão dos valores de ressarcimento devido à VCT, 

caso ocorra o cancelamento antecipado ao tempo de permanência também proporcionalmente calculados.  

  

3.2.2 A inclusão de novos circuitos e/ou o incremento de velocidades não reiniciará o período de 

permanência mínima.   

  

3.3 O valor devido pelo CLIENTE em razão do cancelamento antecipado será cobrado pela VCT mediante 

envio de fatura nos termos acordados no Contrato de Prestação de Serviços.  

  

3.4 O CLIENTE está isento do pagamento do valor acima, nos casos em que a VCT for comprovadamente 

responsável pela rescisão do Contrato por descumprimento contratual ou regulamentar não sanado dentro 

do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da notificação correlata, conforme hipóteses 

previstas em Contrato de Prestação de Serviços.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS  

 4.1 O Presente Contrato não estabelece entre as Partes nenhuma forma de sociedade, associação, 

responsabilidade solidária ou conjunta.  

  

4.2 Este Contrato, as obrigações e os direitos dela decorrentes não poderão ser cedidos ou transferidos a 

terceiros sem a prévia, expressa e por escrito anuência da outra Parte.  

  

4.3 Qualquer demora ou recusa de qualquer Parte em exercer seus direitos ou pretensões sob este Contrato 

não constituirá novação, nem prejudicará o exercício posterior de tais direitos ou pretensões.  

  

4.4 Na hipótese de uma ou mais disposições deste Contrato vir a ser declarada nula ou inexequível por 

qualquer corte ou jurisdição, tal declaração não afetará a validade do negócio como um todo, permanecendo 

válidas todas as demais disposições do presente instrumento.  
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4.5 Quaisquer comunicações, notificações e intimações relativas ao cumprimento do presente Contrato 

deverão ser feitas (i) por escrito, por carta, notificações judiciais ou extrajudiciais, encaminhadas às Partes 

em seus endereços declinados no preâmbulo deste Contrato; ou (ii) por meio da Central de Relacionamento 

da VCT, na forma prevista no Contrato de Prestação de Serviços.  

 

4.6 Este Contrato não poderá ser aditado ou modificado sem o prévio consentimento das Partes, e a renúncia 

a qualquer direito ou faculdade prevista no presente Contrato deverá ser feita por escrito, devidamente 

assinada pelas Partes.  

  

4.7 Por meio da assinatura deste Contrato, o CLIENTE declara que foi informado que o presente consiste na 

aceitação de benefícios atrelados à permanência mínima do CLIENTE na base da VCT, e nos termos do art. 57 

ao 59 do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, aprovado pela 

Resolução nº 632 de 07 de março de 2014, ambas expedidas pela Anatel.   

  

4.7.1 O CLIENTE reconhece que lhe foi dada a oportunidade de contratar os serviços prestados pela VCT, sem 

os benefícios oferecidos por este Contrato.  

 

4.8 As Partes reconhecem expressamente que todas as disposições e condições deste Contrato foram 

integralmente negociadas e aceitas por elas, com o devido respaldo de seus consultores jurídicos, e refletem 

a boa-fé das Partes na contratação que ora se consuma.  

  

4.9 O presente Contrato é regido pela legislação aplicável, especialmente o Regulamento do Serviço de 

Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614, de 28 de maio de 2013 e pelo Regulamento Geral 

de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 632 de 07 de 

março de 2014, ambas expedidas pela Anatel.  

  

4.9.1 Este Contrato não afasta, naquilo que não conflitar, as disposições do Projeto Comercial aceito pelo 

CLIENTE, do Contrato de Prestação de Serviços assinado entre as Partes e Plano de Serviço escolhido pelo 

CLIENTE.   
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CLÁSULA QUINTA- FORO  

  

5.1 As Partes elegem o Foro Central da Comarca de Macapá, capital do Estado do Amapá em detrimento de 

qualquer outro, para processar e julgar qualquer ação ou dirimir quaisquer questões decorrentes ou 

relacionadas ao presente Contrato.  

  

E, por estarem justas e contratadas, as Partes firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, para todos os fins de direito, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo indicadas.  

  

Macapá-AP, ______de _________________de 2022.  

  

 

 

 

VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA 

 

 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH 

 

Testemunhas:  

 

Nome:  

CPF:  

 

Nome:  

CPF:  

FERNANDA 

HERCULIANI TRAD 

HONORATO DA SILVA 

E SOUZA:75127059134

Assinado de forma digital 

por FERNANDA HERCULIANI 

TRAD HONORATO DA SILVA 

E SOUZA:75127059134 

Dados: 2022.09.30 16:13:55 

-03'00'

GERALDO ADAO 

LAMOUNIER 

JUNIOR:57794960134

Assinado de forma digital por 

GERALDO ADAO LAMOUNIER 

JUNIOR:57794960134 

Dados: 2022.10.04 13:11:48 -03'00'

MARCUS VINICIUS 

FERNANDES 

MONTEIRO:4313743120

4

Assinado de forma digital por 

MARCUS VINICIUS FERNANDES 

MONTEIRO:43137431204 

Dados: 2022.10.04 17:16:59 

-03'00'


