TERMOS E CONDIÇÕES DE USO ALUGUE WIFI
CONTRATADA: LEGAL REVOLUÇÃO 4.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI, com a denominação
fantasia LEGAL 4.0, CNPJ 19.721.343/0001-73, Inscrição Estadual 143.242.920.119, Inscrição
Municipal no 4.944.026-8, com sede na cidade de São Paulo - SP, na Rua do Parque, no 77, bairro
Vila Dom Pedro I, CEP 04279-080.
CONTRATANTE: Todo cliente Pessoa Física ou Jurídica, identificado na Proposta Comercial
Alugue WiFi enviada através de endereço eletrônico (e-mail), respondendo pelo mesmo meio
eletrônico confirmando a contratação dos serviços.

As partes acima identificadas, tem entre si, justo e acertado o presente
Contrato de Prestação de Serviços de Internet WiFi Móvel.

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO
Serviços de acesso às redes de comunicações e rádio frequência que serão prestados
utilizando-se de mão de obra, infra e equipamentos fornecidos a título de COMODATO por
prazo determinado, sendo obrigado a conservar, como se sua própria fora não podendo usá-los
senão de acordo com este contrato ou a natureza dele.

2. LOGÍSTICA DE ENTREGA/COLETA
Quando de responsabilidade da CONTRATADA, o cliente receberá os equipamentos no
seu endereço cadastrado e o mesmo acontecerá na coleta, feita em sua sede. Quando de
responsabilidade da CONTRATANTE, o mesmo se responsabilizará pela logística e que será às
suas expensas.
O prazo para permanência e utilização dos equipamentos será de acordo com o
discriminado na Ordem de Serviço/Proposta Comercial, devendo a CONTRATANTE restituir o
mesmo na data informada com prazo de retorno até às 12h00. Após esse horário, o período de
contratação dos serviços com cobranças adicionais por diárias em COMODATO e/ou renovação
de franquia, serão adicionados de acordo com a tabela vigente da WiFi LEGAL.

3. RESCISÃO SEM MOTIVOS
Poderá o presente instrumento ser rescindido por qualquer uma das partes, em
qualquer momento, sem que haja qualquer tipo de motivo relevante, não obstante, a outra

parte deverá ser avisada previamente por mensagem eletrônica (e-mail) no prazo mínimo de 7
dias anteriores à data prevista para saída dos equipamentos.
Se a CONTRATANTE solicitar o cancelamento com menos de 7 dias da data prevista para
saída dos equipamentos, a mesma entende que deverá pagar 25% do valor total da Ordem de
Serviços/Proposta Comercial referente a taxa operacional. Caso a mesma já tenha realizado o
pagamento parcial ou total pelos serviços, e mesmo assim requisite a rescisão imotivada do
presente contrato pelo prazo anterior aos 7 dias, terá o valor da quantia paga devolvido,
deduzindo-se à taxa operacional.
Caso seja a CONTRATADA quem requeira a rescisão imotivada, deverá devolver a
quantia paga antecipadamente, que se refere aos serviços por ela não prestados à
CONTRATANTE.

4. SOBRE EXTRAVIO, ROUBO OU DANO
Em caso de não devolução em até 7 dias corridos da data de retorno sem renovação ou
a devolução com algum dano ou avaria nos equipamentos, o
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Serviço/Proposta Comercial anexa a este Termo, de acordo com a tabela de preços a seguir:
Peças e Equipamentos
4PLUS: R$ 300,00
4BLACK: R$ 500,00
4SPOT: R$ 700,00
4SPOT+: R$ 1.200,00
SIM CARD: R$ 20,00
Fonte de Energia/Carregador Veicular: R$ 40,00
Partes (cabos, antenas, tampas e outros): R$ 50,00

5. FINANCEIRO
A NF-e e a fatura digital serão enviadas logo após o encerramento dos serviços
prestados. O prazo de pagamento é definido na Ordem de Serviço/Proposta Comercial anexa a
este termo.
Em caso de inadimplemento por parte da CONTRATANTE quanto ao pagamento do
serviço prestado, deverá incidir sobre o valor do presente instrumento, multa pecuniária de 2%,
juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (encargos financeiros).

Na necessidade de cobrança judicial, devem ser acrescidas custas processuais e 25% de
honorários advocatícios.
As demais informações sobre as condições desta contratação, que o CLIENTE reafirma
ser de seu conhecimento, constam na Ordem de Serviço/Proposta Comercial.

6. SUPORTE TÉCNICO
O atendimento 24 horas, 7 dias por semana é feito exclusivamente pelo canal SOS
LEGAL (11) 94100-5706 (WhatsApp). Caso ocorra alguma falha na rede ou no equipamento
contratado, o CLIENTE deverá abrir um chamado imediatamente, assim que identificado o
problema, para obter a devida solução e suporte.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS E FORO
Salvo com a expressa autorização da CONTRATANTE, não pode a CONTRATADA
transferir ou subcontratar os serviços previstos neste instrumento, sob o risco de ocorrer a
rescisão imediata.
Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o
foro da comarca de São Paulo.

__________________________
Wagner Sansevero - CEO
WiFi LEGAL

