TERMO DE CONTRATAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - ANEXO II
Código do Vendedor

Nome Completo do Vendedor

Código Trader (se houver)

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATANTE
CNPJ

Razão Social

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Número de Funcionários:

[ ] Até 10

CNAE Primário

[ ] De 11 a 20

[ ] De 21 a 50

CNAE Secundário

[ ] De 51 a 100

[ ] De 101 a 500

[ ] Acima de 500

CONTATOS DA EMPRESA CONTRATANTE
1º Administrador da Conta

CPF

Telefone

E-mail do Administrador

2º Administrador da Conta

CPF

Telefone

E-mail do Administrador

Logradouro

Número

Complemento

Bairro

Cidade

UF

CEP

Telefone Fixo

Empresa

CNPJ

Contato da Empresa

Telefone

Empresa

CNPJ

Contato da Empresa

Telefone

ENDEREÇO DA SEDE DA EMPRESA CONTRATANTE E DE FATURAMENTO

REFERÊNCIAS COMERCIAIS DA EMPRESA CONTRATANTE

CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO
Solicitação:

[ ] Nova Venda [ ] Renovação Total [ ] Incremento [ ] Desativação [ ] Portabilidade

Plano(s) de Dados Contratado(s):

[ ] M2M 20MB [ ] M2M 20MB ESPECIAL [ ] M2M 50MB [ ] M2M 100MB [ ] M2M 300MB [ ] M2M 500MB

Prazo de Vigência do Contrato

Prazo de Permanência

36 meses

24 meses

Quantidade Solicitada

Autorizo o envio da nota fiscal e da fatura dos Serviços por correio eletrônico
[ ] SIM

Data de Vencimento da Fatura
[ ] 02 [ ] 07 [ ] 12 [ ] 16 [ ] 22 [ ] 28

Solicito o envio da fatura simplificada, dispensando o envio da fatura detalhada
[ ] SIM

[ ] NÃO

[ ] NÃO

Dispensado o envio de Documento de Cobrança, dada a modalidade de pagamento
[ ] SIM

E-mail para envio do Doc de Cobrança e Fatura
Documento de Cobrança dispensado apenas nos
casos de depósito bancário

[ ] NÃO

FRANQUIA MENSAL POR ACESSO
Plano Contratado

Modalidade

Franquia

DDD

Quantidade

Preço Base

Preço Promocional

Benefício Comercial

Preço MB
Adicional

Total

Valor Total do Beneficio Comercial Mensal
DADOS DOS SIM CARDS ADQUIRIDOS
Fabricante
Thales Group

Data

Modelo

Quantidade

Representação Legal 1

Preço Base

Desconto

Representação Legal 2

Total
R$ R$ R$ -

CONDIÇÕES GERAIS DO TERMO DE CONTRATAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - ANEXO II
Declaramos para os devidos fins e para todos os efeitos de direito que (i) Para a análise da intenção da presente
Contratação, temos plena ciência da necessidade do preenchimento e assinatura deste Termo de Contratação e do envio
através do correio eletrônico contratos@cinco.com.br dos documentos societários da Empresa Contratante, bem como
eventuais documentos que venham a ser solicitados pela J. Safra Telecomunicações Ltda. (“CINCO”); (ii) Autorizamos a
CINCO a proceder com as verificações e análises das informações cadastrais aqui prestadas, junto aos órgãos de proteção
ao crédito e instituições assemelhadas; (iii) Que estamos completamente cientes do conteúdo e das condições dos
planos de dados M2M contratados neste termo, bem como de todas as obrigações constantes do Contrato de Prestação
de Serviço Móvel Pessoal – M2M e do Contrato de Permanência; (iv) Na hipótese de Portabilidade Numérica,
concordamos em receber novo número de acesso, caso algum dos códigos portados esteja cancelado ou se enquadre em
qualquer hipótese que inviabilize a conclusão da portabilidade numérica pela CINCO; (v) Que, caso ocorra o uso
excedente dos pacotes de dados então adquiridos, não haverá suspensão do serviço contratado; (vi) Havendo o uso
excedente do pacote de dados adquirido, haverá a cobrança do consumo excedente, por MB, conforme os valores
disciplinados no campo “Preço MB Adicional” do referido Plano de Dados M2M; (vii) Estar cientes que a renovação
contratual será submetida a nova análise da CINCO, bem como as condições pactuadas no presente Termo de
Contratação poderão sofrer alterações, uma vez que as ofertas estão condicionadas ao volume de acessos contratados e
aos planos de dados escolhidos; (viii) Estar cientes da área de cobertura oferecida pela CINCO para os serviços de dados
contratados, a qual pode ser visualizada no endereço eletrônico www.cinco.com.br, demonstrando a área de cobertura
por tecnologia (2G, 3G e 4G), bem como, o canal SAC através do número de telefone 0800-175-5555 de segunda a sexta
das 8 horas às 20 horas; (ix) Para a ocorrência de transferência dos acessos contratados é obrigatória a assinatura do TTT
(Termo de Transferência de Titularidade) e aceitação pela CINCO, conforme condições previstas no item “(i)” acima; (x)
Ter pleno conhecimento de que os benefícios comerciais concedidos ("Benefícios Comerciais") pela CINCO estão
condicionados à aceitação das condições do Contrato de Permanência; (xi) A inocorrência da celebração do Contrato de
Permanência entre a empresa e a CINCO desobriga esta última à concessão de quaisquer Benefícios Comerciais; (xii) Na
hipótese de rescisão do Contrato de Prestação de Serviço Móvel Pessoal – M2M poderá haver a incidência de multa
rescisória, nos termos do Contrato de Permanência celebrado; (xiii) Ocorrendo a contratação de Facilidades Adicionais
aos serviços de dados M2M, suas condições serão tratadas em instrumento próprio; (xiv) Em caso de perda, roubo ou
furto, acione nossos canais de atendimento para solicitar o bloqueio do aparelho. De acordo com a Lei Geral de
Telecomunicações (Lei nº 9.472/1997, art. 162), todos os aparelhos que acessem a rede móvel, ou seja, aqueles que
utilizam um SIM Card ou Chip de uma operadora móvel, devem possuir homologação e certificação pela Anatel. O
presente Termo de Contratação ("Anexo II") é parte integrante e indissociável do Contrato de Prestação de Serviço
Móvel Pessoal - M2M, a ser celebrado entre a CINCO e o USUÁRIO.

[ ] ACEITAMOS receber mensagens de cunho publicitário enviadas pela CINCO e/ou seus parceiros por correio
eletrônico e telefones cadastrados.
[ ] NÃO ACEITAMOS receber mensagens de cunho publicitário enviadas pela CINCO e/ou seus parceiros por correio
eletrônico e telefones cadastrados.

[

] ACEITAMOS a divulgação do(s) código(s) de acesso (telefone).

[

] NÃO ACEITAMOS a divulgação do(s) código(s) de acesso (telefone).

Data

Representação Legal 1

Representação Legal 2

