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EMAD TELECOM 
Assessoria & Consultoria em Serviços de Telecomunicações 

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

De um lado: 
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De outro lado: 

EMAD TELECOM, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TELECOMUNICAÇÕES, sob CNN 31.018.679/0001-20, com sede à Rua Presidente 

Remardes, 2137, Sala 103 Fone (45) 3306-8700 Escritório, (45) 99936-3385 Paulo, (45) 99962-8696 Bernardo, (45) 99141-2800 

e-mail comerzial@emadtelecom.com.br, representada por Fabiane Cristina Castro, e Paulo Ricardo Fernandes denominada 

CONTRATADA, tem entre si, justo e contratado o presente instrumento que será regido pelas cláusulas a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

A CONTRATADA prestará a CONTRATANTE os serviços de ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNCAÇÕES EM 

GERAL, visando à adequação, readequação de planos, valores, redução de custos e restituições de valores por cobranças indevidas 

dos serviços já existentes entre a CONTRATANTE e a prestadora de serviços em telecomunicações que a mesma mantém contrato, 

seja ela fixa e/ou móvel. 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

Cede a CONTRATANTE em favor da CONTRATADA, poder total e absoluto para uso de seus dados pessoais, juridicos e.cadastrais, 

TENDO ESTA CLÁUSULA PODER DE PROCURAÇÃO, para uso ÚNICO E EXCLUSIVO, junto ás prestadoras de serviços de 

telecomunicações; seja ela-qual for, e seu órgão competente, a ANATEL/quando necessário; não mais podendo a CONTRATADA 

utilizar-se dos dados da contratante para qualquer outro fim, que não o cumprimento de seus serviços de CONSULTORIA E 

ASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇÕES sob pena de lei. 

alg- A CLÁUSULA SEGUNDA TEM PODER DE PROCURAÇÃO LEGÍTIMA DE PODERES ESPECÍFICOS PARA NEGOCIAÇÃO COM AS 

PRESTADORAS DE SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES, E PERMITE A CONTRATADA IDENTIFICAR QUALQUER UM DE SEUS 

COLABORADORES COMO GESTOR DE CONTAS DA CONTRATANTE. 
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§2e CEDERÁ A CONTRATANTE EM FAVOR DA CONTRATADA, PROCURAÇÃO DE PODERES ESPECÍFICOS NO ATO DA ASSINATURA 

DESTE INSTRUMENTO EM FAVOR DE  PAULO RICARDO FERNANDES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, DOMICILIADO E RESIDENTE  
RUA MARIO ((ATUO (CATO N4477, PORTADOR DO RG G 1721.474.901-1 E CPF n4 075.524.979-80 TELEFONE 45 - 99936-
3385 E E-MAIL FINANCEIRORECEBIMENTOOl@GMAIL.COM  OU OUTRA PESSOA QUALIFICADA PARA QUE SE DÊEM AS 
TRATATIVAS NECESSÁRIAS.  

§22 QUANDO HOVEREM POSSIVÉIS RESSARCIMENTOS A SEREM OBTIDOS EM FAVOR DA CONTRATANTE, OS MESMOS DEVARÃO 

OCORRER NA C/C 597-0 DO BANCO CAIXA ECONÔMOCA FEDERAL, SOB OPERAÇÃO 003 NA AGÊNCIA 3806, EM TITULARIDADE DE 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO PARANÁ. 

CLÁUSULA TERCEIRA: 

A CONTRATADA prestará os serviços constantes na CLÁUSULA PRIMEIRA sem nenhum tipo de exclusividade à CONTRATANTE, 

podendo realiza-los durante horários e prazos em que achar conveniente, condicionado ao alcance do resultado em favor da 

CONTRATANTE. 

CLÁUSULA QUARTA: 

Os serviços serão prestados pela CONTRATADA e/ou seus funcionários, com total liberalidade de horário e autonomia plena, sem 

pessoalidade e sem qualquer subordinação à CONTRATANTE, podendo eventualmente ter de executar parte dos serviços na sede da 

CONTRATANTE utilizando-se da estrutura total, quando necessário for para a boa execução dos serviços ofertados pela 

CONTRATADA. 

12 Caso a CONTRATADA necessite utilizar a estrutura da CONTRATANTE deverá avisá-la com 1(um) dia de antecedência. 

CLÁUSULA QUINTA: 

A CONTRATANTE não poderá contratar outros profissionais liberais ou empresas para prestaras serviços constantes da CLAUSULA 

PRIMEIRA, no período de validade deste instrumento)  evitando assim conflito entre os pactuados, e em caso de o fazer será 

considerado quebra contratual. 

CLÁUSULA SEXTA: 

Os serviços contratados pela CONTRATANTE junto à CONTRATADA serão executados sem prazo fixado para a sua conclusão efetiva, 

fazendo a CONTRATADA uso do tempo necessário para atuar de melhor maneira no intuito de prestar o melhor serviço. 

à EM M) L) E L, E te U 
CLÁUSULA SÉTIMA: 

Em contrapartida pelos serviços prestados, pagará à CONTRATANTE em favor da CONTRATADA, a quantia DE 15% (QUINZE POR 

CENTO) sobre o valor TOTAL MENSAL obtido embconotnia/redução de cito NÃO CONSiDERANDO O IGPM, de ácerdo com a 

tratativa obtida, valor este que poderá ser pago mensalmente durante o período que a CONTRATADA manter o valor reduzido e 

30% (TRINTA POR CENTO) sobre os valores obtidos em ressarcimento , 

Mc O PRESENTE INSTRUMENTO TEM VALIDADE DE ATÉ NOVEMBRO DE 2021, A CONTAR DO PRIMEIRO PAGAMENTO EM FAVOR DA 

CONTRATADA. 

422  PARA CALCULAR O VALOR BASE, SERÁ SOBRE A ÚLTIMA FATURA DE CONSUMO DO CLIENTE SOBRE O CONTRATO REFERENTE DA 

OPERADORA EM QUESTÃO A ESTA CONTRATAÇÃO. 
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'§32  OS VALORES EFETIVOS TOTAIS DE REDUÇÃO (PERÍODOTOTAL DO INSTRUMENTO), DEVIDO A CONTRATANTE PELA 

CONTRATADA, INFERIORES A R$ 2.030,00 (DOIS MIL REAIS) DEVERÃO SER PAGOS À VISTA, OU EM 4X, NO DIA DO VENCIMENTO DA 

FATURA JUNTO A (AS) OPERADORA(AS) VIA BOLETO BANCÁRIO. 

54P A CONTRATADA somente manterá os valores reduzidos, reajustados obtidos em favor da CONTRATANTE durante o período de 

vigência deste instrumento, não tendo assim qualquer obrigação em manter os valores adequados sem termo aditivo de renovação 

ou novo contrato. 

59 Optando pela não renovação ou prorrogação deste instrumento, a CONTRATANTE terá o direito de manter vínculos com 

operadoras na forma e vigência que melhor lhe aprouver, sem direito a contrapartida por parte da CONTRATADA. 

562 Caso a CONTRATANTE queira manter os valores reduzidos, deverá comunicara CONTRATADA para firmar novo contrato entre 

as partes. 

CLAUSULA OITAVA: 

Fica estabelecido juros de 1,0% ao mês ou 12% ao ano e multa de 2%, caso a contratante não pague as parcelas mencionadas nos 

seus devidos vencimentos. 

CLÁUSULA NONA: 

A CONTRATADA NÃO GARANTE A ENTREGA DO SERVIÇO CONTRATADO JUNTO À CONTRATANTE CASO HAJA IMPEDITIVO LEGAL DE 

ORDEM JUDRIDICA, CIVIL OU CRIMINAL E TAMBÉM DIVIDAS ATIVAS POR PARTE DA CONTRATANTE, OBSTRUINDO ASSIM A 

CONCLUSÃO DO SERVIÇO CONTRATADO E FICA A CONT,RATANTE PENALIZADA EM MULTA DE 1.000,00 (HUM MIL REAIS) 

ACRESCIDA DA CLAIJSLILA OITAVA. 

CLÁUSULA DÉCIMA: 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

A CONTRATADA deverá prestar de forma clara e transparente seus serviços, como intuito de reduzir custos, podendo melhorar 

os pacotes de serviços da CONTRATANTE de acordo com a possibilidade de negociação junto à prestadora de serviços em 

telecomunicações. 

Executar todos os 'serviços contratados utilizando a melhor técnica possível e necessária visando de forma ampla sempre atingir o 

melhor resultado e garantindo os valores até o término da validade deste instrumento. 

Pagamento de toda e qualquer remuneração a seus enipregados e/ou prepostos, senda responsável por todos e quaisquer ânus 

e encargos decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenclaria, além dos impostos, taxas, obrigações, despesas e afins, que 

venham a ser reclamados ou tornados obrigatórios em decorrência das obrigações assumidas neste contrato, isentando totalmente 

a CONTRATANTE de qualquer obrigação ou solidariedade. 

D) A CONTRATADA não garante a manutenção dos valores deste instrumento uma vez que a CONTRATANTE, venha ater  

crescimentorpOrIétivo e tenha necessidade de, uma ampliação de serviços tratados neste instrumento. 
_. 
.,.! .. 	 . 

Buscar sem re que necessário, a pegrdo 'dá CONTRAYANTE, PlanaCnoVás ccim válordéreduildos. 

Pagamento de toda e qualquer remuneração a seus empregados e/ou prepostos, sendo responsável por todos e quaisquer ônus e 

encargos decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, além dos impostos, taxas, obrigações, despesas e afins, que 

venham a ser reclamados ou tornados obrigatórios em decorrência das obrigações assumidas neste contrato, isentando totalmente 

a CONTRATANTE de qualquer obrigação ou solidariedade. 

A responsabilidade única e exclusiva por qualquer espécie de Indenização pleiteada por seus empregados e/ou prepostos, 

principalmente no que se refere a reclamações trabalhistas e acidentes do trabalho, sentando totalmente a CONTRATANTE de 

qualquer obrigação ou solidariedade. 
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OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

A) Efetuar pontual e rigorosamente o pagamento na forma e modo aprazados. 

EL) Comunicar a contratada via e-mail, sobre as reclamações de qualquer variação de valores não constantes deste objeto, desde que 

estejam dentro do plano contratado. 

C) Fornecer à CONTRATADA toda documentação solicitada, infraestrutura, linha telefônica, e espaço interno que se fizerem 

necessários para executar os trabalhos de maneira criteriosa de melhor forma. 

O) Colocar à disposição da CONTRATADA as necessárias verbas pecuniárias para desenvolver o trabalho contratando por indicação 

da CONTRATADA os serviços complementares indicados e necessários; neste caso deverá a CONTRATADA enviar um prévio 

orçamento para aprovação. 

E) Permitir ouso da marca/logomarca bem como planilha de redução de custos para inserção na carta de apresentação comercial, 

slte e meios de divulgação pela CONTRATADA utilizados. 

§1.2 A CONTRATADA NÃO SE RESPONSABILIZA SOBRE VALORES EXCEDENTES COBRADOS PELAS OPERADORAS / PRESTADORAS DE 

SERVIÇO EM CASO DE USO INDEVIDO PELO CLIENTE CONTRATANTE FORA DO PACOTE/PLANO AJUSTADO E ACORDADO. 

,t 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 

As alterações de valores que venham a ser discutidos e aprovados pelas partes, bem como novas contratações de serviços, deverão 

necessariamente ser objeto de Termo Aditivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 

É expressamente vedada â Contratada a utilização de trabalhadores menores, púberes ou impúberes, para a prestação dos serviços. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 

Após realizadas e efetivadas as tratativas junto as operadoras, a parte que infringir qualquer das cláusulas do presente contrato 

deverá se responsabilizar pelo pagamento de multa proporcional ao valor restante do término do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 

O Presente instrumento é referente ao(s) contrato(s) abaixo descritos 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 

As partes, de comum acordo, elegem afora da Comarca aonde está situada a CONTRATADA, para dirimir as dúvidas oriundas deste 

Contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilogiado 	eja. 

8 par estarem assim justos e contratados, assi m o presente co rato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente caro as 

testemunhas, maiores e capazes e de tudo d ntes. 

NOME: (ai&  9.71-1•Áts tt   

RG: 	  

CPF:   C) 11 Ç3 9 3 / :9 	-‘ 	 
TELEFONE   q< ciem s.) 313  



PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SUBSEÇÃO CASCAVEL  
pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 77.538.510/0002-22, neste ato 
representado por seu Presidente, JURANDIR RICARDO PARZIANELLO, brasileiro, 
advogado, casado, inscrito no CPF/MF sob o n° 017.788.809-16, Avenida Assunção n° 
668, Bairro: Alto Alegre. Cascavel — PR. CEP 85.805-030. 

OUTORGADO: PAULO RICARDO FERNANDES brasileiro, solteiro, residente e 
domiciliado à Rua Mario Katuo Kato n° 477, portador da Carteira de Identidade n° 
1.474.901-1, inscrito no CPF/MF sob o n°075.524.979-80; Telefone: (45) 99936-3385; e-
moli: financeiro.recebimento01@gmail.com  

PODERES: Por este instrumento particular de procuração, a OUTORGANTE constitui 
como seu bastante procurador o OUTORGADO, concedendo-lhes os poderes 
exclusivos para atuar como assessor em serviços de telecomunicações, podendo 
para tan 	termos, documentos, ou efetuar contratações verbais via telefone, 

r restiluiçoes 	compensações, e praticar ainda, todos e quaisquer atos 
necessários ao bom e fiel desempenho deste mandato, condicionado a restituições e 
créditos de direito da ou rgante serem pagos diretamente para 	a 

aio de '019. 

1 • • 41# , 
e VOGADOS DO BRASIL— B EÇÃ 	SCAVEL 

andir Ricardo Parzianell Judiar 
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