
Fortaleza, 2 do 08 de 2011.

Ào Sr.______________

Ref.: Telefonia fixa e Link dedicado

Proposta: 0117/11

Prezado Sr._____________

A ULTRANET TELECOM LTDA prestadora de serviços de Telecomunicações na modalidade 

de Telefonia Fixa Comutada – STFC, Local, Longa Distância Nacional e Internacional e de 

Serviço  de  Comunicação  Multimídia  –  SCM  em  todo  o  território  Nacional,  CNPJ: 

09.425.735-0001/31, vem através deste apresentar a presente proposta comercial a qual 

comporta os elementos  suficientes  com vistas  à constituição de uma produtiva  relação 

entre ULTRANET Telecom e V.Sas.

Na expectativa de ser honrada com a aceitação desta Proposta, a ULTRANET coloca-se ao 

inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Francisco Davi Marreiro de Araujo

Vendedor Comercial 

Equipe UltraNET / Braslink
Tel.: (85) 3457-8888 – (85) 86877019
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1. APRESENTAÇÃO

A ULTRANET Telecomunicações Ltda., é empresa devidamente Outorgada pela Anatel 

através de ato público de AUTORIZAÇÃO número 372/2009 para prestar Serviços de Co-

municações Multimídia e também de Telefonia Fixa Comutada – STFC, através das Autori-

zações de números 550/2010, 551/2010  e 552/2010.

Atualmente a ULTRANET Telecom oferece um portfólio completo de soluções para os mer-

cados residencial, corporativo e operadoras, com abrangência nacional e internacional além 

de possuir soluções inovadoras na venda de cartões telefônicos.

A ULTRANET Telecom conta com uma infra-estrutura que permite aos seus clientes obter 

soluções integradas e personalizadas. Os equipamentos são de última geração, formando 

uma rede 100% digital. Utilizando rede de fibra óptica, de terceiros, instalada de norte a 

sul do País, sobre a qual estão os backbones ATM, IP e ISDN de nossos parceiros comerci -

ais.

Atualmente está estabelecida nas cidades de São Paulo, Uberlândia, Rio de Janeiro e Forta-

leza com estrutura comercial própria, atuando ativamente nessas cidades.

Operacionalmente, a Ultranet está ligada ao grupo BRASLINK, que atua no mercado brasi-

leiro e norte-americano desde Abril de 1998, detendo o que há de mais moderno em tec-

nologia da informação, especialmente no segmento de hospedagem de sites e administra-

ção de redes.
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1.1.  Serviços Atualmente disponibilizados

A Ultranet atualmente disponibiliza a seus clientes os seguintes serviços: 

1. Megafax - Serviço de reencaminhamento e envio de fax;

2. Conferência – Serviço de Áudio Conferência;

3.Telefonia – Telefonia fixa comutada e telefonia Voip;

4. Acesso Internet – disponível em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e For-

taleza (CE);

5. 0800 Ramal – Recebimento de ligações através de 0800 compartilhado;

6. MeLiga – Possibilita que através do website do cliente se possa solicitar que 

o cliente ligue, de forma automática, para o visitante do site;

7. Servidor Dedicado – Aluguel de Servidor Dedicado com Banda Internet den-

tro de nossos Datacenters em Miami ou São Paulo;

8. Cartões Telefônicos – Possibilitam a originação de ligações nacionais e in-

ternacionais em qualquer cidade brasileira e em vários países no exterior.
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1.2.  Alguns de nossos clientes:

• Cia Thermas do Rio Quente

• Cyrela Brazil Realty S.A Emp. e Part.

• Delta Airlines Inc.

• Embratel TVSAT Telecomunicações Ltda.

• Agência Viptravel Brasil Turismo Ltda.

• Dresser Industria e Comercio Ltda. / Div. Wayne

• Coface do Brasil Seguros de Crédito Interno AS

• SERVCRED Assessoria Financeira Ltda.

• IPE - Instituto de Pesquisas Ecológicas.

• Inforbyte Desenvolvimento de Softwares.

• Reboli & Fagundes Serviços Contábeis S/S Ltda.

2. FINALIDADE DA PROPOSTA

2.1.  SERVIÇO DE TELEFONIA

Instalação de equipamento para recebimento de chamadas através de E1 e link de inter-

net. 

Através da E1 instalada poderão ocorrer até 30 chamadas simultâneas, entrantes ou sain-

tes. 

Será concedido período para testes de 30 dias para verificação de qualidade técnica das li -

gações telefônicas realizadas. 

O cliente arcará apenas com os custos das ligações feitas, podendo escolher um dos paco-

tes de minutos disponíveis no site da Ultranet. 

Não serão cobradas assinaturas. 

As ligações entrantes (recebidas através da E1 da Ultranet) não serão tarifadas

2.2.  SERVIÇO DE INTERNET

O cliente pode optar pela contratação de link Internet de ate 50Mpbs.

O link de internet será full-duplex sincrôno, ou seja, terão a mesma velocidade de downlo-

ad e upload.
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Serão fornecidos gratuitamente 5 ips fixos para cada 1 Mbps contratado.

3. BENEFÍCIOS DA SOLUÇÃO PROPOSTA

Esta Proposta contempla uma solução de atendimento que trará os seguintes benefícios:

 Maior disponibilidade com solução redundante;

 Arquitetura totalmente redundante (equipamentos e links), suportada por equipa-

mentos de alta performance garantindo aos clientes um elevado nível de serviço;

 Ligação direta ao backbone IP da Ultranet de alta capacidade e confiabilidade;

 Gerenciamento da solução;

 Atendimento diferenciado e especializado, tanto em Pré-Venda como em Pós-Venda 

Nossas equipes de Vendas e Pré-Vendas garantem um atendimento. Após a contra-

tação da solução, sua empresa conta também com o suporte do nosso time de Pós-

Vendas incluindo suporte técnico 24hs.

     4.2. Serviços de Internet

Os preços para fornecimento de link internet serão:

• Para contratação de 1 à 4 Mbps ....... R$ 800.00 por Mbps

• Para contratação de 5 à 10 Mbps ..... R$ 500.00 por Mbps

• Para contratação de 11 Mbps acima... R$ 450.00 por Mbps

Os preços acima incluem todos os impostos.

4. INSTALAÇÃO

Faz parte da presente solução a montagem de uma plataforma IP nas dependências do 

cliente, através da qual haverá interconexão à rede da ULTRANET para encaminhamento 

das ligações geradas. Um PABX IP digital  ficará em posse  do cliente enquanto durar o 

contrato de de prestação dos serviços e após o qual deverá ser devolvido. 
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Toda a infra-estrutura deverá ser fornecida única e exclusivamente pelo cliente.

 

Tabela I – Cronograma de ativação

Site Prazo Previsto de Instalação

Estudo da infra-estutura do cliente   7 dias úteis

Testes e ativação dos serviços 30 dias

5. PRAZO CONTRATUAL

Os serviços  referentes  a esta  Proposta  serão prestados  pela  ULTRANET Telecom pelo 

prazo de 12 (DOZE) meses, contados a partir da data de ativação dos serviços, data em 

que a  ULTRANET Telecom estará autorizada a iniciar o faturamento. Caso o cliente não 

tenha interesse na continuidade dos serviços após o término do contrato os equipamentos 

deverão ser devolvidos a ULTRANET.

6. SUPORTE

Somente a equipe da Ultranet devidamente treinada deverá ter acesso ao equipamento 

PABX. Nenhuma outra empresa ou pessoa poderá fazer alterações no equipamento.

Suporte  técnico  diário  24hs  durante  os  7  dias  da  semana  para  solução  de  problemas 

técnicos eventualmente encontrados.
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Em  caso  de  problemas  entre  o  Cliente  e  a  Ultranet  que  não  possam  ser  resolvidos  

diretamente,  a ANATEL disponibiliza  o número 133 para atendimento  aos usuários dos 

serviços de telecomunicações

7. CANCELAMENTO

Os 30 dias iniciais serão considerados como período de testes.

Durante esse período o cancelamento poderá ser efetuado a qualquer tempo sem qualquer 

notificação prévia.

Decorridos  os 30  dias  iniciais  o cancelamento   dos  serviços  contratados  através  desta 

Proposta, ou qualquer circuito a eles referente, deverá ser solicitado via e-mail através do 

endereço eletrônico comercial@ultranet.com.br com 30 (trinta) dias de antecedência da 

data prevista para sua desativação. 

 

O Cliente, no caso de cancelar imotivadamente o(s) serviço(s) contratado(s) ou qualquer 

circuito a ele(s) referente, ou no caso de dar causa ao seu cancelamento, seja qual for o 

motivo, após a sua ativação, estará obrigada a pagar à ULTRANET Telecom, imediatamente 

após o referido cancelamento e independentemente de notificação judicial ou extrajudicial,  

multa no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do valor total de todas as parcelas  

vincendas relativas ao serviço cancelado.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS

Fica desde já acertado que a ULTRANET TELECOM instalará nas dependências do Cliente os 

equipamentos  necessários  à  prestação  dos  Serviços  contemplados  nesta  Proposta.  O 

cliente  esta  ciente  e  concorda  em  permanecer  na  qualidade  de  fiel  depositário  dos 

equipamentos, durante a vigência do presente contrato, por um prazo de até 60 (sessenta)  

dias após o fim da locação, período dentro do qual  a ULTRANET deverá providenciar  a 

remoção dos equipamentos. 

9. VALIDADE DA PROPOSTA 

Esta Proposta tem validade por 15 (quinze) dias a contar da data de sua entrega, podendo 

ser prorrogada a critério da ULTRANET Telecom mediante consulta. 
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No prazo acima mencionado, caso o Cliente manifeste sua concordância com o inteiro teor 

da  presente  e  de  seu(s)  anexo(s),  mediante  a  aposição  da  assinatura  do(s)  seu(s) 

representante(s) legal(is) no espaço abaixo indicado, a  ULTRANET Telecom e o mesmo 

ficarão vinculados a todas as condições ora estipuladas. O Cliente está ciente e concorda 

que a validade da presente Proposta está sujeita a verificação de crédito pela ULTRANET 

Telecom. 

 

10. CONCLUSÃO 

A ULTRANET Telecom agradece pela oportunidade de apresentar sua proposta comercial e 

aproveita  para  garantir  que,  além  dos  preços  competitivos,  estará  sempre  buscando 

oferecer o maior grau de qualidade e confiabilidade em seus serviços, um atendimento 

diferenciado e um trabalho em total  parceria, respeitando sempre o seu maior valor: o 

Cliente. 
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	Prezado Sr._____________

