CONTR ATO P ADR ÃO DE CESS ÃO DE DIREI TODE USO DE LINH A DE TV A C ABO E
PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇOS QUE CELEBR AM A EMPRES A PL ÁCIDO E SIQUEI R A SOM
E IM AGEM LTD A O USU ÁRIO DEVI D AM ENTE QU ALI FIC AD O N A FORM ALI Z AÇ ÃO
CONTR ATU AL.
1 - DEFINI ÇÕES – Para o presente contr ato, são adotadas as seguintes def inições:
1.1. Antena Comuni tária de Televi são: Todo sistema que receba sinais de
televisão, os amplif ique e distribua por meios f ísicos para USUÁRIOS.
1.2. OPER ADOR A: Entidade autor izada a receber e/ ou distribuir e redistr ibuir a
usuár ios, pessoa f ísica e jur ídica por meios f ísicos sinais de t elevisão e/ou que
prestar ser viço.
1.3. USU ÁRIO: Dest inatár io do sinal ou ser viço, que recebe através de contrato
com a OPERADORA, os sinais e/ou ser viços distribuídos ou prestados por esta
últ ima, tendo sempre a opção de desligar -se do sistema quando assim o desejar.
1.4. Cabeçal de recepção: Apar elhagem que realiza o tratam ento (recepção,
amplif icação, regeneração do sincronism o, etc.) dos sinais que serão distr ibuídos
pela OPERADORA.
1.5. Fornecedora de sinais (FS): É a Concessionár ia do ser viço de radiodif usão
de sons e imagens ( TV, ou outra entid ade responsável pela geração ou
distr ibuição de progr ama ou ser viço).
2 – D A OPER ADO RA – A OPERADORA no presente contrat o é a Plácido e Siqueira
Som e Imagem LTDA , Rua Padre Manoel , nº63 /loja06 , Bairro Centro, cidade Rio
Pomba/ MG, com inscrição no CN PJ( MF) n.º 05.685.570/0001- 86, autor izado
pelo departamento nacional de ser viços privados, pela portar ia n.º , e regida pelas
normas cont idas na Lei 8. 977/95, com seu escritór io de atendimento sito na.
3 – DO USU ÁRIO – Conf orme def inição supracitada, o USUÁRIO no presente contrato é
pessoa f ísica ou jurídica qualif icada na FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL/TERMO DE
ADESÃO integrante do presente contrat o, que adquire o dir eit o de receber os sinais e
ser viços disponibilizados pela OPERADORA.
3.1. O USUÁRIO desde j á autor iza a entrada no ender eço de instalação, de
pessoas credenciadas pela OPERADORA, no horár io necessário, par a execução
de ser viços de vistor ia, instalação, inspeção ou o que vier a ser necessár io para
manter a qualidade dos ser viços.
4 – DO OBJETO - São objetos do presente contrato: a) A cessão ao USUÁRIO do direito
de uso da linha de TV a cabo Analógico/ Digital usada pela OPERADORA ; b) A pr estação
de ser viços de distribuição de sinais de cabo Analógico/Digital até o ender eço do
USUÁRIO através da rede de distribuição f ormada por cabos tipo coaxial, f ibra ótica ou
outra tecnologia e equipamentos eletrônicos usados pela OPERADORA;
4.1 A OPERADORA se compromete, pelo presente contrato, a prestar os ser viços
contratados, nas condições especif icadas na FORMALIZAÇÃO
CONTRATUAL/TERMO DE ADESÃO , documento que passa a f azer parte integrante
deste instrumento, distribuindo imagens de TV, dentro da relação de canais
disponíveis à época da aquisição da cessão de direito de uso de linha de TV a
Cabo, conf orme ANEXOS que integram o presente instrument o, ou outros ser viços
previstos na assinat ura do mesmo.
4.1.1. O f orneciment o dos ser viços se dará durante as 24 ( vinte e quatro)
horas do dia, ressalvando os seguintes casos que não implicam em
responsabilidade da OPERADORA, não g erando qualquer direito ao
USUÁRIO:

a) f alta de f ornecimento de energia elétrica para o sistema da OPERADORA;
b) f alta de f ornecimento de sinais pela f ornecedora de sinais (emissoras); c)
incompatibilidade dos sinais distr ibuídos com o sist ema de distribuição da
OPERADORA; d) reparos ou manutenção da rede ext erna que exijam o
desligamento temporário do sist ema de distribuição; e) motivos de f orça
maior.
4.1.2. Quaisquer dos motivos retro alinhados serão comunicados aos
USUÁRIOS através do Ser viço de Atendimento ao Consum idor (SAC) pelo
telef one (32) 3571-4914, através de circular ou através do pr óprio canal
inf ormativo da OPERADORA.
4.2 Considerando que para emissoras locais ou nacionais, cuj os sinais são
captados e distribuídos gratuitamente pela OPERADORA, a autorização ou não
desta distribuição, eventual cancelament o de f orneciment o destes sinais, não gera
qualquer direito ao USUÁRIO vez que também é aleatória a distr ibuição de sinais
pela OPERADORA, j á que esta se sujeita à f aculdade an tes da f ornecedora, nada
impedindo que event ual canal cujo f ornecimento de sinal seja desaut orizado possa
ser subst ituído por sinal de outra f ornecedora.
4.2.1. Também se houver a qualquer momento, alteração substancial no
preço do f ornecimento, por parte dos f ornecedores de sinal, de qualquer
sinal de vídeo que componha os pacotes, pondo em risco a garantia do valor
da assinat ura respectiva do pacote, poderá a OPERADORA, esclar ecer o
porquê da alteração, substituindo o sinal que f icou mais caro por outro do
mesmo gênero, transf erindo o substituído, para a alteração dos canais
extras. Também este procedimento da OPERADORA não gera direito ao
USUÁRIO.
4.3. A OPERADO RA inf ormará periodicamente ao USUÁRIO, a programação dos
canais distribuídos, através de inf ormativos eletrônicos mensais em sua home
page www.m inasteltv.com.br , desde que receba dos f ornecedores estas
programações.
4.4. Prestação de serviços ora contratados obedece às norm as legais vigent es,
implicando a sua alt eração em adaptação do presente contrato às novas
disposições legais no que f or pertinente às mudanças ocorridas.
4.5. Poder á a OPERADORA, a qualquer tempo, incluir a tit ulo de demonstração
pelo tempo que julgar necessár io, sinais de TV no sistema de recepção do USUÁRIO,
além daqueles contr atados, pelo mesmo, sem que isso gere qualquer direito adquirido,
sendo esta, uma ação de MARKETING, cujo objetivo é dar opção visual ao USUÁRIO
para escolha de novos canais para o seu sistema, mediante pagamento especial.
4.6. No caso de o(s) canal (is) em demonstração vier(em) a ser ef etivamente
contratados pela OPERADORA, junto aos f ornecedores, os USUÁRIOS poderão
exercer o def inido no item 8.3 deste contrato, mediant e solicitação por escr ito f eito
à OPERADORA.
4.7. Ocorrendo o pr evisto nos itens 4.5.e 4.6. e se o USUÁRI O não optar pela
f aculdade descr ita no item 9.3, ou seja, não f azendo a assinatura do canal extra,
mediante pagamento adicional, as imagens que até então er am repassadas
gratuitamente, a titulo de dem onstração, serão retir ados do seu sist ema de TV a
cabo.
4.8. A O PER ADO R A –Plácido e Siqueira Som e Imagem LTDA, no entanto, não
poderá assum ir responsabilidade de má r ecepção de imagens pelo CLIENTE
USUÁRIO em casos de bruscas quedas de energia elétr ica, campos magnéticos
nas redondezas, bem como interf erências dos sinais distribuídos, motivados por
radares, aer onaves, equipamentos eletrônicos ou má qualidade do televisor.

5 - Relativamente às interrupções do SERVIÇO resultantes de causas
comprovadamente at ribuíveis à OPERADORA – Plácido e Siqueir a Som e Imagem LTDA,
serão concedidos descontos aplicados sobre o valor da MENSALIDADE, recebendo o
USUÁRIO um crédito em conta, calculado de acordo com a seguinte f órmula:Vd =
(Vm/1440) x N, sendo: Vd = Valor do desconto Vm = Valor da MENSALIDADE N =
Quantidade de unidades de per íodos de 30 minut os de paralisação.1440 = 24horas x 60
minutos = 1440 minutos por dia.
5.1. Para ef eito de desconto, o per íodo m ínimo de interrupção a ser considerado é
de 30 minutos consecutivos, computado a partir da sua ef etiva comunicação pelo
USUÁRIO à Plácido e Siqueira Som e Imagem LTDA. 5.2. Os per íodos adicionais
de int errupção, ainda que f rações de 30 minutos serão considerados, para f ins de
desconto, como per íodos inteiros de 30 minutos.
6 – DO DIREI TO DE USO – O USUÁRIO adquire o direito de uso mediante a assinatura
na FORMALI ZAÇÃO CONTRATUAL/TERMO DE ADESÃO , possuindo esse direito as
seguintes caracter íst icas: a) trata -se de um direit o de uso e recebimento de sinais de TV
a cabo Analógico/Digital, contratado de f orma intransf er ível; b) o direito de uso só se
adquire plenamente depois de cumpridas todas as obr igações do presente contrat o, e
conf irmada a viabilidade técnica da instalação; c) a transf erência ou cessão temporária
ou def initiva do direito de uso de linha de transmissão é com pletamente vedado pala
OPERADORA; d) o direito do USUÁRIO cadastrado na OPERADORA é pessoal e
intransf er ível, e será sempre obser vado em ref erido cadastro o número de USUÁRIO e
da FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL/TERMO DE ADESÃO , parte integrante do Contrato
Padrão registrado em cartório e que deverá obr igatoriament e, sendo único e
individualizado por USUÁRIO ; e) no caso de mudança de endereço do USUÁRIO ou em
caso de transf erência e ou mudança de ponto de recebimento de sinal de TV cabo
Analógico/Digital ist o dentro da área de abrangência da OPERADORA, a nova instalação
f icará na dependência de disponibilidade da rede do sistema, obedecendo -se a rigorosa
lista de precedência nos pedidos de instalação e/ou transf erência; f ) a rede exter na do
sistema de TV a cabo, individualizada para atendimento ao USUÁRIO integra o seu
direito de uso, não podendo ser comercializado pelo USUÁRI O.
6.1. A presente cont ratação prevê a necessidade de equipamentos para seu
f uncionamento, pelo que pactuam as part es sobre a GUARDA DOS
EQUIPAMENTOS, onde o USUÁRIO f icará responsável pela guarda dos
equipamentos locados ou cedidos em comodato, na f orma dos artigos 579 a 585 do
Código Civil Br asileiro, durante o prazo que perdurar o Contr ato, devendo rest ituí los à OPERADORA no prazo de 10 (dez) dias após a rescisão do Contrat o,
respondendo ainda, pelas hipóteses de dano, perda, f urto, roubo e/ou extravio dos
aludidos equipamentos.
7 – DO PREÇO – o PREÇO seguirá as orientações contidas no presente instrum ento,
bem como a TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS.
7.1. Pela assinatura ao dir eito de uso de linha da OPERADORA, o USUÁRIO
pagará os valores especif icados na TABELA DE PREÇO S da OPERADORA, a qual
encontra-se anexo ao present e instrumento, bem como à disposição tanto na sede
da OPERADORA, como em seu site www.minastelt v.com.br , obser vando as demais
condições como data de pagamento e demais especif icações no instrumento de
FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL/TERMO DE ADESÃO .
7.2. O USUÁRIO aut oriza a OPERADO RA a emit ir t ítulos de créditos ref erentes ao
compromisso pecuniário especif icado na FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL/TERMO
DE ADESÃO, integrante do presente cont rato, autorizando a ceder, transf erir,
substabelecer, descontar ou caucionar tais document os.
7.3 As quitações parciais ou totais do pr eço do direito de uso de linha, serão
dadas pela OPERADORA na FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL/ TERMO DE ADESÃO .

7.4. Todos os valores, objeto do present e Contrato, inclusive os dos ser viços de
Instalação, Desligam ento, Religação , Ser viços Extras, Assinat ura mensal,
Conversores, Decodif icadores Especiais e quaisquer outros equipamentos
eletrônicos necessários à recepção dos sinais de TV, e/ou ser viços, deverão ser
pagos pelo USUÁRI O na sede da OPERADORA, no seu endereço de atendiment o
sito na Rua Padr e Manoel nº 63 Bairr o Centro/ MG, ou na rede bancária
conveniada se f or o caso, ist o dentro do prazo de vencimento.
7.4.1. A inadimplência do USUÁRIO implicará na obrigação de pagar os
encargos f inanceiros ocorridos, a preços de mercado, obser vada a
legislação aplicável, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sem
prejuízo da multa moratória de 2% (dois por cento) sobr e o valor
ef etivamente devido, com os acréscimos legais. A inadimplência das
obrigações contrat uais pelo USUÁRIO por prazo superior a 15 (quinze) dias
poderá acarretar a critério da OPERADO RA; a) perda do direito da cessão
do uso de linha, no caso dos atrasos se r ef erirem às parcelas desta compra;
b) no corte do f ornecimento dos ser viços e imagens até que seja
restabelecido o pagamento, com os encar gos contratuais e legais, quando o
atraso se ref erir aos serviços a serem pr estados de acor do com este
contrato. Excedido o prazo de 15 (quinze) dias anteriormente ref erido,
poderá a OPERADORA ingressar em juízo para tornar ef etiva a rescisão
contratual de que f ala o item anter ior, obrigando -se o USUÁRIO a ressarcir lhe todas as despesas e custas pr ocessuais, espec ialment e honorár ios
advocat ícios, desde já ajustados à razão de 20% ( vinte por cento).
7.5. É f acultado ao USUÁRIO o pedido de desligamento temporário, mediante pag amento
da taxa correspondente e constante na Tabela de Preços e Serviços, a qual encontra-se
à disposição do USUÁRIO no site www.m inastelt v.com.br ,podendo permanecer desligado
por até seis meses. Findo este prazo a O PERADORA não se r esponsabilizará pela
continuidade do cont rato.
7.6. DO RE AJUSTE DE PREÇOS : O valor da MENSALIDADE será reajustado
anualmente, ut ilizando para tanto os índices apresentados a seguir, que serão adotados
na ordem de pref erência indicada, em caso de ext inção ou não disponibilidade de
divulgação: Índice Geral de Pr eços – Mer cado/IGP- M, Índice Geral de Preços –
Disponibilidade Inter na/IGP -DI, divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, Índice de
Preços ao Consum idor – IPC (FIPE), ou, outro índice que melhor ref lita a per da do poder
aquisitivo da moeda nacional ocorrida no per íodo, que incidir á sobre o valor pago
mensalmente, sendo desde já f ixado com o data base de reajuste o mês de junho
subsequente à contr atação. Em acr éscimo ao reajuste monet ário pr evisto nesta cláusula,
será lícito à OPERADORA reaj ustar a mensalidade f undada na variação de seus custos
operacionais ref erente à ELEVAÇÃO DE CUSTO . Em acréscimo ao reajuste monetário
previsto nesta cláusula, ser á lícito à OPERADORA reajustar a mensalidade f undada na
var iação de seus custos operacionais, nos termos a seguir.
7.6.1. D A ELEV AÇ ÃO DOS CUSTO S : Ocorrendo elevação dos custos dos ser viços
prestados pela OPERADORA, em decorrência, por exemplo, de aument o real no
preço dos sinais f ornecidos pelas programadoras e ou f ornecedoras de programas
e sinais de TV a cabo Analógico/Digital, de instituição de tributos, contribuições ou
outros encargos de qualquer natureza, que incidam ou venham a incidir sobre o
objeto dest e contrat o, ou mesmo alt erações em suas alíq uot as etc., a
OPERADORA poder á aumentar os pr eços mencionad os neste contrato, em razão
dos custos adicionais ora mencionados, sem prejuízo do reajuste previsto no item
anterior, a MENSALI DADE poderá ser adequada à nova realidade, o que ocorrerá
de f orma proporcional, a ser realizado pela OPERADORA, independentemen te de
qualquer procedimento de revisão, sem prejuízo do reajust e previsto no presente
instrumento, mediant e simples notif icação dir igida ao USUÁRIO.
7.6.2. Caso o aumento dos custos, por onerosidade excessiva, torne inviável a

prestação dos ser viços e, não permitindo a legislação vigente à época o ref erido
aumento, f ica asseg urado à OPERADORA a rescisão do presente contrato, sem
quaisquer ônus para a OPERADORA, mediante prévio aviso de 15 (quinze) dias.
7.6.3 ALUGUEL DE EQUIP AM ENTO S: O USUÁRIO pagará ainda, desde que não
participe de alguma promoção ou f idelização no ato da contratação e, conf orme o
caso e mediante especif icação na FORMALIZAÇÃO CO NTRATUAL , o preço
ref erente ao aluguel mensal de equipamentos necessár ios à prestação dos
ser viços aqui con trat ados e os demais que f orem f ornecidos ao mesmo. Se o
USUÁRIO já possuir esses equipamentos os mesmos dever ão ser ver if icados e
aprovados pela CONTRATADA.
7.7 ENC ARGOS PO R ATR ASO NO P AG AM ENTO : O atraso do USUÁRIO no pag amento
de quaisquer valor es devidos implicará de pleno direito, incidência de multa de 2% (dois
por cento) e de juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, calculados ― pro rata
die‖ sobre o valor tot al do débito e ainda encargos f inanceiros usuais de mercado,
atualizado monetariamente pela var iação do Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M), ou
outro índice que vier a substit uí- lo, a partir do respectivo vencimento. A inf ração dessas
disposições sujeitar á o USUÁRIO às sanções previstas em lei, bem como aos
procedimentos de or dem civil cabíveis, podendo a OPERADO RA promover a suspensão
ou desligamento do ser viço de transm issão f ornecimento se sinais de TV a cabo
Analógico/Digital, pela f orma prevista na Cláusula 8, sem a necessidade de prévia
notif icação.
8. IN ADIMPLEMENTO CONTR ATU AL : Sem prejuízo do disposto na Cláusula anterior,
deixando o USUÁRI O de pagar quaisquer f aturas/cobranças no respectivo vencimento
e/ou não cumprindo qualquer outro dispositivo das Condições Gerais, poderá a
OPERADORA, conf orme o caso, a seu exclusivo critér io: (a) interromper a transmissão
de sinais; (b) promover a suspensão/cort e e o desligamento com interrupção do serviço
contratado, após decorrido o prazo de 15(quinze) dias de vencido o débito, só
estabelecendo o ser viço após a ef etiva quitação do débito e encargos devidos, dentre
eles a TAXA DE DESCONEXÃO vigente à época da religação.
8.1. Caso o USUÁRI O não pague o débit o, mesmo após a debilit ação , o contrato
poderá ser rescindido, f acultada à OPERADORA a inclusão do nome do USUÁRIO
nos órgãos competentes como o Ser viço de Proteção ao Crédito – SPC e outros,
independentemente de not if icação, posto que serve a f atura mensal como prova de
ciência do débito, bem como pelo f ato de que prevê nossa legislação cível que é
obrigação do devedor se diligenciar junto ao seu credor. Ficando desde já
expressamente autor izada a OPERADORA, com a concordância do USUÁRIO a
negativar o seu nom e junto aos +órgãos de def esa e proteção ao crédito na
hipótese de rescisão contratual por inadimplência.
9. D A ELEV AÇ ÃO DOS CUSTO S : Ocorrendo elevação dos custos dos ser viços
prestados pela OPERADORA, em decorrência, por exemplo, de aument o real no preço
dos sinais f ornecidos pelas programador as, de instituição de tributos, contribuições ou
outros encargos de qualquer natureza, que incidam ou venham a incidir sobre o objeto
deste contrato, ou mesmo alter ações em suas alíquotas etc., a OPERADORA poderá
aumentar os pr eços mencionados neste contrato, em razão dos custos adicionais ora
mencionados, sem prejuízo do reajust e previsto no item anter ior. Caso o aumento dos
custos, por onerosidade excessiva, torne inviável a pr estação dos ser viços, e não
permitindo a legislação vigente à época o ref erido aumento, f ica assegurado à
OPERADORA a resilição do presente contrato, sem quaisquer ônus par a a OPERADORA,
mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias.
10 – SERVIÇOS DE INSTAL AÇ ÃO, DESLIG AMENTO, RELIGAÇ ÃO E
EXTR AS – sendo eles:

10.1. O serviço de instalação ser á cobrado, por ponto solicitado pelo USUÁRIO, de
acordo com o valor especif icado na FORMALI ZAÇÃO CONTRATUAL/TERMO DE
ADESÃO, instrument o integrante deste contrato;
10.2. O desligament o de um ponto inst alado ou religação ( lig ação de um ponto que
já tenha sido instalado anter iormente), será cobrado a taxa em conf ormidade com
a TABELA DE PREÇOS E SERVI ÇOS;
10.3. Existindo impedimento técnico para a passagem do(s) cabo(s) internamente,
o USUÁRIO f ornecerá condições necessárias e/ou alt ernat ivas para o perf eito
f uncionamento do sistema. 10.3.1. O USUÁRIO dará condições para que o local de
instalação seja adeq uado, ou se a passagem do(s) cabo(s) será dentro ou f ora de
tubulações. Qualquer obra civil necessár ia para a instalação interna ou externa na
residência ou prédio do USUÁRIO será de inteira responsabilidade f inanceir a e
civil do mesmo;
10.4. Qualquer ser viço extra solicitado pelo USUÁRIO, que não tenha a ver com a
manutenção do sinal de TV a cabo ou que venha a ser f ruto de uso indevido, será
cobrado a parte conf orme Tabela de Preços e Ser viços da OPERADORA, vigente à
época da solicit ação dos ser viços.
10.5. Os ser viços explicitados nesta cláusula serão execut ados por empregados da
OPERADORA, e ou, empresa especializada, credenciada pela OPERADORA e
serão cobrados juntamente com os valores correspondentes à assinatura mensal,
e repassados à empr esa especializada. 10.5.1 É vedada a cobrança de uso de
pontos extr as, porém, é lícito à OPERADORA quando da solicitação pelo USUÁRIO
de instalação de mais de um ponto, cobr ar do mesmo por tais serviços conf orme
sua TABELA DE PREÇOS em vigor à época da realização do serviço.
11. ASSIN ATUR A M ENS AL – O USUÁRI O pagará à OPERADORA, o valor especificado
na FORMALI ZAÇÃO CONTRATUAL/TERMO DE ADESÃO , integrante do presente
contrato a t ít ulo de assinatura m ínima, corrigida conf orme o presente contrato,
obedecendo sempr e a tabela de pr eços da OPERADORA.
11.1. É f acultado ao USUÁRIO alterar a escolha do pacote de programação f eita
na ocasião da adesão, optando por outro pacote disponível pela OPERADORA, na
época da solicit ação da troca mediante o pagamento da respectiva taxa de ser viço
vigente na oportunidade, aumentando-se ou reduzindo -se o preço da assinatura,
conf orme o caso.
11.2. O valor da ASI NATURA MENSAL, sempre terá como índice de reajuste os
governamentais , conf orme alhures previsto, porém poder ão sof rer ELEVAÇÃO DE
CUSTO, por determinação dos órgãos competentes, criação de taxas pelos órgãos
competentes que venham a incidir direta ou indiret amente sobre o objeto do
presente contrato, não podendo ref erida elevação ser considerada como reajuste.
11.3. O valor especif icado na FO RMALIZAÇÃO CO NTRATUAL/TERMO DE
ADESÃO, ref erente à Assinatur a Mínima, diz respeito apenas ao f ornecimento de
sinais do Pacote e a um único term inal no ender eço de instalação, no caso de
linha comercial, os valor es serão negociados a parte conf orme quantidade de
ligações solicitadas pelo USUARIO e int eresse das partes, e nunca excedendo a
100% (cem por cento).
12. CONVERSORES/DECO DIFIC ADORES E TR APS – O uso, instalação, de conversores
especiais e/ou decodif icadores e ou ― traps‖ necessár ios à pr estação de ser viços aqui
contratada pelo USUÁRIO será atendido pela OPERADORA m ediante proposta especif ica
e valor acordado entre as partes, integrando -se como cláusula ao presente contrato. O
USUÁRIO f icará responsável pelos bens recebidos em comodato, na f orma dos artigos
579 a 585 do Código Civil Brasileiro, devendo rest ituí -los à OPERADORA, caso haja

rescisão do presente contrato, respondendo ainda nas hipót eses de dano, perda, furto,
roubo e/ ou extravio dos aludidos equipamentos.
13. – AMPLI FIC ADO RES – Existindo a necessidade de instalação de amplif icador (es)
na residência ou no prédio do USUÁRIO, este dará à OPERADORA condições
necessárias ao f uncionamento do(s) mesmo(s).
14. – D A TR ANSFERENCI A E SUBROGAÇ ÃO DO CONTR ATO PEL A O PER ADO R A –
Ajustam os contrat antes que o presente contrato poderá tam bém ser transf erido a
critério da OPERADORA, no todo ou em parte a outras empr esas autor izadas a operar
com distr ibuição de sinais de TV, ser viços de telecomunicação, ou sim ilares, f icando
solidariamente responsável pelas obr igações aqui assumidas, subrogando -se a
cessionár ia nos direitos e obrigações do presente contrato.
15. – DO PR AZO – O prazo do presente contrato é de 12(doze) meses, podendo ser
renovado aut omaticamente por igual per íodo por reiteradas vezes, diante da ausência de
manif estação expressa (por escr ito) das pares do inter esse de rescindido por qualquer
das partes contratantes, cabendo ao USUÁRIO solicitar, por escrito, des ligament o em
nosso escritór io mediante pagamento de taxa const ante na T ABELA DE PREÇOS da
OPERADORA, à época a qual encontra-se à disposição tanto na sede da OPERADORA,
como em seu site www.minastelt v.com.br .
15.1. Possui o presente contrato prazo de f idelização de 12(doze) meses na
hipótese de ader ir o USUÁRIO a qualquer promoção, bem como obter junto à
OPERADORA qualquer benef ício, respondendo o mesmo na hipótese de rescisão
antecipada do mesm o por todas as sanções previstas, bem como desconsideração
pela empresa das vantagens concedidas, podendo a mesma cobrar as taxas
isentadas no ato da contratação, bem como aluguel de equipamentos com
obser vância à TABELA DE PREÇO S da época, mult a contratual (Cláusula Pen al),
com o que concorda expressamente o USUÁRIO.
16. D AS MODIFIC AÇÕES DO CO NTR ATO - A OPERADORA poderá alter ar modif icar ou
aditar o presente instrumento contratual, através de comunicados ou termos adit ivos,
sempre com o objet ivo de apr imorá - lo com vistas à melhor ia das condições de
f uncionamento do aludido relacionament o, tornando -se a obediência a essas eventuais
alterações, modif icações ou aditamentos, obrigatória a partir do momento em que das
mesmas, f or dado conhecimento ao USUÁRIO através do boletim de programação ou de
correspondência postal.
17. CESS ÃO DO CONTR ATO : O USUÁRIO reconhece que o presente contrato é pessoal
e intransf erível, sendo vedada a sua cessão por qualquer hipótese e motivo, cabendo tão
somente a rescisão do mesmo e devolução imediat a dos equipamentos cedidos em
comodato e ou alugados em perf eito estado de uso e nas condições em que os recebeu.
18. MUD ANÇ A DE ENDEREÇO N A CID ADE: O USUÁRIO, após a quitação da TAXA DE
INSTALAÇÃO e estando em dia com as MENSALIDADES, ter á a f aculdade de solicitar,
por escr ito, com 7 (sete) dias úteis de antecedência, a transf erência do local da
instalação para outr o ender eço na mesma cidade, obser vadas as possibilidades técnicas
do local onde se procederá à nova instalação da prestação dos ser viços e os prazos de
instalação então praticados pela OPERADORA, mediant e o pagamento da TAXA DE
MUDANÇA DE ENDEREÇO e INSTALAÇÃO vigente na data do pedido de transf erência a
ser verif icado na TABELA DE PREÇO S. 18.1 TRANSFERÊNCIA DE CIDADE. O USUÁRIO
na hipótese de ser f uncionár io público e ou empregado e, por determinação de seus
empregadores ser tr ansf erido de cidade, estando em dia com as MENSALIDADES ,
poderá, desde que solicitado por escr ito, com obser vância ao prazo m ínimo de 07 (sete)
dias de ant ecedência, solicitar sem qualquer sanção a rescisão do presente contr ato,
devendo, cont udo, pagar as TAXAS DE DESI NSTALAÇÃO e a TAXA DE ADESÃO .
19. ASSISTÊNCI A TÉCNIC A: A CONTRATADA não f ornece assistência técnica para
máquinas ou equipamentos de terceiros ou de USUÁRIO, somente será dada a

assistência técnica a equipament os pertencentes à OPERADORA por ela, ou quem esta
indicar.
20. – NOV AÇ ÃO: O não-exercício pelas partes dos direitos decorrentes da assinatura da
FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL, não importará em novação contratual ou renúncia de
direitos, podendo as partes exercê -los a qualquer tempo.
21. - RESCIS ÃO CONTR ATU AL : O CONTRATO poderá ser rescindido nas hipót eses
previstas nas Cláusulas a seguir, não sendo devida nenhuma indenização de uma parte
à outra, f icando o USUÁRIO obrigado ao pagamento dos débitos exist entes, seja a que
t ítulo f or.
21.1. RESCI S ÃO CO NTR ATU AL PEL AS P ARTES: O CONTRATO f icará rescindido
de pleno direito nas seguintes hipóteses: (a) o USUÁRIO com unique à
OPERADORA, por escrito, com antecedência m ínima de 30 (trinta) dias seu
desinteresse na cont inuação do CONTRATO, obrigando-se o USUÁRIO , nesse
caso, ao cumpriment o de suas obr igações contratuais nos 30 dias subsequentes à
solicitação de cancelamento do ser viço, inclusive às relat ivas a TAXA DE ADESÃO
que tenha sido parcelada ou revertida em f idelização por opção do USUÁRIO, bem
como ao pagamento da TAXA DE DESCO NEXÃO ; (c) sejam desligados, na f orma
do presente instrum ento, os sinais do USUÁRIO inadimplent e, hipóte se em que o
USUÁRIO não terá direito à devolução de qualquer quantia at é então paga,
permanecendo responsável pelo pagamento dos valor es em atraso, acrescidos dos
encargos legais e contratuais previstos, bem como ao pagamento da TAXA DE
DESCONEXÃO.
21.2. RESCI S ÃO CO NTR ATU AL PEL A O PER ADO R A: O Contrato poder á ainda ser
rescindido pela OPERADORA nas seguintes hipóteses: (a) se o endereço indicado
pelo USUÁRIO na FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL/TERMO DE ADESÃO para a
instalação do sist ema não apresentar as condições técnicas para conexão do
ser viço disponibilizado pela OPERADORA, (b) se o Condom ínio não autorizar a
instalação do sist ema de prestação de serviço de transmissão de sinais de TV
através de cabos; (c) a OPERADORA poderá, ainda, rescindir o contrato quando
quaisquer dos dispositivos destas Condições Gerais não f orem respeitados por
parte do USUÁRIO, hipótese em que o mesmo não terá direit o à devolução de
qualquer quantia at é então paga, permanecendo responsável pelo pagamento dos
valores em atraso, acrescidos dos encar gos legais e contratuais previstos, bem
como pelo pagament o da TAXA DE DESCONEXÃO .
21.3. Aplicando-se, no que couber, quanto a rescisão a legislação de Def esa do
Consumidor, com obser vância ao f ato de não serem aceitas desistências por
arrependimento após o prazo de 07(sete) dias conf orme prevê os dit ames do art igo
49 da Lei nº8. 078/90(CDC). 21.4. É causa de rescisão dir eta e imediata do
presente contrato por parte a OPERADO RA, sem necessidade de pré-aviso,
imputando-se a culpa ao USUÁRIO, quando f or detectado pela equipe técnica da
OPERADORA, ligações clandestinas denominadas ―GATO‖ praticadas com a
participação do USUÁRIO , através do f ornecimento dos ser viços por ele
contratados a terceir os sem a respectiva autorização expressa da empresa,
respondendo o mesmo por todas as sanções legais e contrat uais.
22. D A CL ÁUSUL A PEN AL: Como cláusula penal, as partes pactuam que a parte que
quebrar qualquer das cláusulas contratuais pactuadas, pr incipalmente pretender antes
de f indo o prazo m ínimo de f idelidade est abelecido rescindir e ou cancelar o presente
contrato, pagará à outra o valor correspondente a 03(três) mensalidades , sem prejuízo
das emais sanções previstas no próprio CONTRATO, bem como na FORMALIZAÇÃO
CONTRATUAL/TERMO DE ADESÃO.
23. - DEVOLUÇ ÃO DOS EQUIP AM ENTOS: Em quaisquer das hipóteses de rescisão
contratual, deverá o USUÁRIO devolver à OPERADORA, em local por ela det erminado e
em bom estado de conser vação, os bens que lhe f orem cedidos em regime de comodato,

no prazo máximo de dez (10) dias, contados da data da rescisão, respondendo , até que
o f aça, pelo normal pagamento das mensalidades, devendo indenizar a OPERADORA por
qualquer custo incor rido com reparação ou subst ituição dos r ef eridos bens.
23.1. Caso os bens cedidos em comodat o não estej am, à época da devolução, em
bom estado de conservação, o USUÁRIO reembolsará à OPERADORA o valor
correspondente ao seu conserto e ou reposição, obedecendo aos preços
contratados na FORMALI ZAÇÃO CONTRATUAL .
24. - ALTER AÇÕES E REVOG AÇÕES DOS CONTR ATO S ANTERIORES : O presente
contrato substitui e anula todos e quaisq uer acordos f irmados anteriormente entr e as
Partes com relação ao objeto do mesmo, sejam eles escritos ou verbais.
25. – D A TO LER ÂN CI A E PR AZO NECESS ÁRIO P AR A A I NSTAL AÇ ÃO DE
EQUIP AM ENTO S E ADEQ U AÇÕ ES TÉNIC AS REFERENTE AO SERVI ÇO QUE
PODER Á SER ALTER ADO N A SU A FORM A DE PRESTAÇ ÃO P AR A A MOD ALIDADE
DIGITAL : — Fica ainda ajustado entre as partes que o presente prestação de ser viços
poderá ter sua tecnologia alterada para o sistema DIGITAL, que se dar á na modalidade
de f ornecimento de sinais digital, devido adequações necessárias de sistema e redes de
transmissão quando implantado, ter toler ância de 190(cento e noventa) dias após a
adequação total da r ede de cabeamento, para seu completo e total f uncionamento, prazo
este necessár io para o término de adequações técnicas do sistema em relação ao novo
meio (cabos/f ibra ótica) de transmissão.
26. - SUCESS ÃO: As partes a qualquer t empo por si, seus herdeiros e sucessores,
obrigam ao int egral e f iel cumpr imento do CONTRATO , concr etizado na FORMALI ZAÇÃO
CONTRATUAL, com as cláusulas explicit adas pela presente Condições Gerais.
27. – DO ANEXO: Como nem todos os nossos clientes e usuários são possuidor es de
acesso a rede internacional de dados (int ernet), e evit ando- se qualquer hipótese, de
alegação de não f ornecimento de inf ormações, ou dif iculdade de obtenção da mesma,
respeitando o que pr evê o Código de Def esa do Consumidor, f ornecerá a OPERADORA,
cópia do pr esent e instrumento quando da assinatura pelo USUÁRIO da FORMALI ZAÇÃO
CONTRATUAL/TERMO DE ADESÃO, o qual int egrará o presente contrato, sendo que
somente a MENSALI DADE obedecerá o r eajuste com base nos índices governamentais
contratados.
28. DO FORO – Elegem partes, o f oro da Comarca da Praça de Prestação dos Ser viços
do presente contrat o, Rio Pomba/ MG, par a tomarem conhecim ento bem com dirim ir
qualquer questão or iunda da execução do mesmo, com renuncia expressa de qualquer
outro por mais privilegiado que o seja.
29. D AS DISPOSIÇÕ ES GER AI S: Resta pactuado entre as par tes que:
29.1. A Plácido e Siqueira Som e Imagem LTDA poderá m igrar o SERVIÇO, em
caso de obsolescência, para outra tecnologia, garantindo e resguardando o
crescimento das telecomunicações e a qualidade do ser viço ora disponibilizado.
29.2. É de responsabilidade do USUÁRIO/ASSINANTE a inst alação, manut enção e
proteção elétrica de toda sua REDE INTERNA, bem como dos equipamentos
terminais de sua propriedade.
29.3. O presente Contrato poderá ser alterado, a qualquer tempo, unilater almente
pela Plácido e Siqueira Som e Imagem LTDA, mediante registro em Cartório e
publicação no site www.minastelt v.com.br .
29.4. O presente contrato substit ui e anula todos e quaisquer acordos f irmados
anteriormente entre as Partes com relação ao objeto do mesmo, sejam eles
escritos ou verbais.

29.5. Este Contrato obriga as partes, seus herdeiros e sucessores, aplicando -se,
no que couber, a leg islação de Def esa do Consum idor, com obser vância ao f ato de
não serem aceit as desistências por arrependimento após o prazo de 07(sete) dias
conf orme prevê os ditames do artigo 49 da Lei nº. 8.078/90(CDC).
29.6. A tolerância ou o não exer cício de quaisquer dir eitos assegurados neste
Contrato não import ará em ato de renúncia ou inovação, podendo as partes
exercitá-los a qualquer tempo.
29.7. O USUÁRIO/ASSINANTE , neste at o, autoriza expr essamente a Plácido e
Siqueira Som e Imagem LTDA a lhe enviar-mails, malas diretas, encartes ou
qualquer outro instrumento de comunicação of ertando ser viços e/ou produtos da
Plácido e Siqueira Som e Imagem LTDA e de parcerias com empresas com a qual
a Plácido e Siqueira Som e Imagem LTDA venha a f irmar.
30. DO REGISTRO : Este contrato é padr ão e a adesão ao mesmo, pelo USUÁRIO, se
dará através da assinatura da FORMALI ZAÇÃO CONTRATUAL na data da ef etivação dos
negócios aqui previstos. Por ser verdade, o presente contrato está assinado pelo Diret or
Geral da Plácido e Siqueir a Som e Imagem LTDA.E encontra- se registrado no Car tório
de Registro de T ítulos e Documentos da Comarca de Rio Pomba - MG sob n° 3357 do
livr o B-28 f ls. 118v/123.
Rio Pomba, 10 de f ever eir o de 2015 .

Plácido e Siqueira Som e Imagem LTDA

