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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET 

N° 01/2022 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE TIGRINHOS, Estado 

de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Ricardo Adolfo 

Hebert,465,Centro, loteamento Cooperios, inscrita no CNPJ sob n.º 04.219.209/0001-00, neste ato 

representado por seu Presidente JOSÉ NELSON ALVES DA SILVA, brasileiro, casado inscrito 

no CPF n.º 960.868.239-87 doravante denominada CONTRATANTE, e, de outro lado a Empresa 

MHNET EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sediada em 

Maravilha, Estado de Santa Catarina, na Avenida Anita Garibaldi, nº 340, Sala 104, CEP 89874-

000, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.245.502/0001-04, doravante denominada CONTRATADA, 

celebram o presente Contrato de Provimento de Serviço de Acesso à Internet que se regerá pelas 

cláusulas e condições abaixo: 

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA 

 A empresa MHNET EMPREENDIMENTOS LTDA possui Licença de Serviço de 

Comunicação Multimídia, concedida pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). 

 A empresa MHNET EMPREENDIMENTOS LTDA é portadora do ATO número 48.416, 

de 14 de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da União em 21 de dezembro de 2004. 

 A empresa MHNET EMPREENDIMENTOS LTDA está autorizada a cobrar 

mensalmente dos seus clientes a taxa referente ao ACESSO. 

 A Agência Nacional de Telecomunicações exige que seja cobrada nas mensalidades, esta 

taxa, classificada como Acesso, cabendo à MHNET EMPREENDIMENTOS LTDA a 

especificação ou não em sua forma de cobrança. 

 Hospedagem de domínio do Home Page do Município. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviço, de acesso à rede mundial de 

computadores (Internet), Banda Larga empresarial 50  MBPS, que a CONTRATADA colocará à 

disposição do CONTRATANTE, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias da semana, com 
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possibilidade de acesso a outros endereços eletrônicos nesta rede, durante todo o prazo deste 

contrato, conforme Plano de Acesso RÁDIO, optado pelo contratante.  

1.2 A CONTRATADA disponibilizará o serviço de acesso à internet, sendo que a configuração 

da(s) máquina(s) será de responsabilidade do CONTRATANTE.  

1.3 Por questões de segurança a CONTRATADA, não fornecerá IP válido (dinâmico), na 

conexão final do CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO NÃO FUNCIONAMENTO  
2.1 O não funcionamento do sistema contratado, causado por problemas no(s) equipamento(s) do 

CONTRATANTE, não exime o mesmo da obrigatoriedade de pagamento dos valores ora 

contratados.  

2.2 A CONTRATADA não se obriga a promover quaisquer reparos de Software ou Hardware no 

equipamento do CONTRATANTE sendo da responsabilidade do mesmo a contratação de um 

técnico ou empresa a seu critério.  

2.3 Quando da instalação do sistema for constatado que o equipamento do CONTRATANTE não 

está apto a ser configurado para utilização dos serviços, o técnico da CONTRATADA fará o 

primeiro acesso à rede mundial de Internet por meio de um Note book, demonstrando ao 

CONTRATANTE que o sistema está totalmente ativado, solicitando ao mesmo, providências 

para restabelecimento de seu equipamento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA VIGÊNCIA 
3.1 Pela prestação do serviço mencionado na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA o valor mensal de R$ 120,00 (cento e vinte reais) até o 5º dia útil subseqüente 

ao da prestação do serviço. O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, contados a 

partir da data de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2022.  

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO ATRASO DA MENSALIDADE 

4.1 O serviço de acesso a Internet será suspenso quando houver mais de 02 (duas) mensalidades 

em atraso. 

4.2 O serviço só será restabelecido mediante o pagamento de todas as quantias em atraso, no 

prazo máximo de até 48 horas, após confirmação bancária da liquidação dos débitos. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL  
5.1 Caberá à CONTRATADA a única e exclusiva titularidade de todos os direitos relativos à:  

5.1.1 suas marcas, suas patentes, seus direitos autorais e propriedade intelectual;  

5.1.2 suas invenções, descobertas, segredos comerciais ou industriais;  

5.1.3 suas licenças, seus equipamentos e tecnologia desenvolvida pela  

CONTRATADA.  

5.2 Ficando certo que o uso, pelo CONTRATANTE, não autorizado por parte da 

CONTRATADA, mesmo depois de resolvido ou rescindido este contrato, importará em 
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responsabilidade do CONTRATANTE pela indenização por perdas e danos causados, em sua 

máxima extensão, a serem apurados judicialmente.  

5.3 A CONTRATADA não será responsável pela violação de direitos autorais e/ou direitos 

conexos praticados pelo CONTRATANTE, nem pelo conteúdo transmitido mediante a utilização 

dos serviços. 

 

CLÁUSULA SEXTA - EXTINÇÃO 
6.1 O presente contrato será considerado extinto, de pleno direito, nos casos previstos em lei e 

neste contrato, ou se qualquer das partes vier a requerer concordata ou autofalência, ou se deixar 

de elidir, no prazo legal, pedido de falência contra ela ajuizada ou, ainda, se for liquidada 

voluntária ou legalmente.  

6.2 O presente contrato poderá, ainda, ser rescindido por iniciativa da CONTRATADA, 

sujeitando o CONTRATANTE ao pagamento de perdas e danos nas seguintes hipóteses:  

6.2.1 não pagamento de qualquer mensalidade pelo CONTRATANTE, em prazo superior a 60 

(sessenta) dias do respectivo vencimento;  

6.2.2 violação de quaisquer normas e/ou regras aplicáveis;  

6.2.3 uso inadequado dos serviços;  

6.2.4 descumprimento de quaisquer das cláusulas e/ou condições do presente contrato.  

6.3 A denúncia de cancelamento por parte do CONTRATANTE sem justa causa, estará sujeita a 

penalidade aplicando-se multa rescisória de valor igual a 30% (trinta por cento), calculados sobre 

as últimas 12 (doze) parcelas. 

CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES GERAIS  
7.1 A CONTRATADA não se responsabiliza pelas transações comerciais efetuadas on-line, as 

quais serão de inteira responsabilidade do CONTRATANTE e de quem disponibilizar produtos 

ou serviços à venda via Internet.  

7.1.1 A CONTRATADA tampouco se responsabiliza pelo conteúdo disponível na Internet ou por 

eventuais danos que venham a ocorrer nos equipamentos do CONTRATANTE, provocados por 

descargas atmosféricas, mau uso de qualquer software, hardware, conexões ou segurança dos 

dados na rede.  

7.1.2 Fica a CONTRATANTE, proibida de utilizar suas contas de e-mail para envio de 

mensagens coletivas listas conhecidas como SPAM a grupos de usuários deste ou de outros 

provedores, ofertando produtos ou serviços de qualquer natureza, próprios ou de outrem que não 

sejam do interesse dos destinatários ou que não tenham expressado consentimentos destes, sendo 

penalizada com a paralisação dos serviços de conectividade por prazo inicial de até 30 (trinta) 

dias, não ficando a CONTRATANTE dispensada do pagamento integral das parcelas vincendas 

do contrato, podendo ainda ser denunciado e rescindido o contrato.  

7.2 A CONTRATADA não garante o funcionamento da rede mundial de Internet.  

7.2.1 A CONTRATADA se limita a prestar o serviço de conectividade ora contratado, ficando 

expressamente entendido que esta não tem qualquer responsabilidade por aconselhamento, 

escolha, segurança de dados ou por danos causados por vírus ou Hacker.  

7.2.2 A CONTRATADA não se responsabiliza por mudanças nas normas de utilização da 

Internet por parte de órgãos de controle governamentais, nacionais ou internacionais, ou a quem 
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quer que seja definido poder para tais mudanças que venham a onerar o custo para a 

CONTRATANTE ou mesmo a extinção dos serviços por parte dos órgãos competentes.  

7.2.3 A contratada efetua regularmente cópias de segurança com o único propósito de restauração 

dos seus servidores, portanto é de responsabilidade do CONTRATANTE a cópia dos conteúdos, 

dados e e-mails.  

7.3 A CONTRATADA, sempre que solicitada pelo CONTRATANTE para reparo no sistema 

contratado, enviará um técnico ao local sem quaisquer custos ao CONTRATANTE.  

7.4 Durante a vigência do contrato, se a CONTRATADA for acionada pelo CONTRATANTE 

sob alegação de que o sistema não está funcionando, e durante a visita técnica for constatado que 

o defeito apresentado não é de responsabilidade da CONTRATADA, será cobrada a visita técnica 

e custos de deslocamento obedecendo à tabela vigente na data da ocorrência, não superior à tabela 

de hora técnica sindical.  

7.5 O CONTRATANTE é integralmente responsável pelo uso do serviço em seu nome nos 

estritos termos das normas vigentes, inclusive as oriundas de tratados internacionais.  

7.6 Em caso de mudança de endereço do CONTRATANTE, a CONTRATADA não se obriga a 

promover nova instalação em seu novo endereço nem o ressarcimento de qualquer valor liquidado 

em datas anteriores, ficando o contrato automaticamente cancelado sem prejuízo de quaisquer das 

partes.  

7.7 Caso o novo endereço do CONTRATANTE coincidentemente já possua os serviços de acesso 

à Internet provido pela CONTRATADA e o mesmo tenha condições técnicas de atendimento, o 

CONTRATANTE pagará somente nova taxa de adesão, dando continuidade ao contrato em vigor.  

7.8 Sempre que a CONTRATADA verificar que o CONTRATANTE está utilizando os serviços 

de forma inadequada, enviará comunicação via e-mail, carta registrada ou correspondência 

protocolada, para que cesse imediatamente o uso inadequado dos serviços, sem prejuízo da 

adoção das demais medidas legais cabíveis, inclusive de ordem criminal.  

7.9 O CONTRATANTE será responsável por manter as configurações das máquinas para acesso 

aos serviços, sendo proibido alterar, de qualquer forma, endereços de máquinas, IP (Internet 

Protocol) de rede ou de correio eletrônico, na tentativa de responsabilizar terceiros ou ocultar a 

própria identidade ou de outrem, causando danos à integridade ou sigilo das informações da 

CONTRATADA ou de terceiros.  

7.10 O CONTRATANTE não poderá, ainda, praticar atos que prejudiquem culposa ou 

dolosamente os usuários da Internet, tais como desenvolvimento e disseminação de vírus, códigos 

nocivos e "cavalos de tróia" entre outros. Na hipótese de ocorrência dos casos aqui mencionados 

ou mandato judicial, a CONTRATADA poderá tornar disponível, a qualquer tempo, às 

autoridades competentes, todas e quaisquer informações, sobre a CONTRATANTE, bem como 

cancelar a(s) conta(s) automaticamente, sem prévio aviso, respondendo a CONTRATANTE civil 

e penalmente pelos atos praticados.  

7.11 O CONTRATANTE não poderá ceder a terceiros seus direitos decorrentes deste Contrato 

sem a prévia anuência, por escrito, da CONTRATADA, exceto na consecução do objeto deste 

contrato.  

7.12 A CONTRATADA não se responsabiliza por qualquer inoperância do sistema, quando o 

fato causador da paralisação for:  

7.12.1 por determinação de órgãos competentes;  

7.12.2 intempéries climáticas que venham prejudicar a operação do sistema;  
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7.12.3 fenômenos da natureza que não estejam sobre nossos controles;  

7.12.4 Assim sendo, a CONTRATANTE não irá conceder qualquer desconto, ou desobrigar 

pagamentos, sobre as cobranças dos períodos mensais de acesso.  

7.13 Quaisquer paralisação do sistema por razões comprovadamente de responsabilidade da 

CONTRATADA, o CONTRATANTE terá direito a desconto, e ou será desobrigado do 

pagamento relativo ao período correspondente ao número de dias da paralisação do sistema.  

7.14 Quaisquer recursos ao judiciário serão de competência da Comarca de Maravilha, Estado de 

Santa Catarina, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 3 (três) 

vias de igual forma e teor e rubricadas para todos os fins de direito, na presença de 2 (duas) 

testemunhas. 

 

 

Tigrinhos – SC, em 03 de janeiro de 2022. 

 

 
__________________________________                 _______________________________________ 

JOSÉ NELSON ALVES DA SILVA                 MHNET EMPREENDIMENTOS LTDA 

CPF: º 960.868.239-87                  CNPJ: 05.245.502/0001-04 

CONTRATANTE                                      CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: 

 

 

_______________________                              ________________________ 

Nome: Clarice Campos   Nome: Volmar de Oliveira 

CPF: 022.531.849-00                                          CPF: 620.941.149-53 

 


