
 

                         

         Regulamento do Programa Conectados v2 2020 
 

 

REGULAMENTO  

PROGRAMA CONECTADOS 

 
 

1. Descrição do Programa “CONECTADOS”: 
 

Os colaboradores das empresas associadas e seus dependentes diretos, doravante denominados de “Participantes”, 
poderão  usufruir do compartilhamento dos benefícios acordados com as Operadoras de telefonia móvel através do 
pedido dos acessos e planos a serem contratados através do site www.assicom.org.br ou endereço eletrônico 
especifico com vantagens significativas quando comparado com o disponível nas lojas para os consumidores 
individuais (pessoa física). Este é doravante denominado por “Programa”. 

 
2. Entidades Participantes do Programa: 

 
O Programa é o resultado de estreita parceria entre empresas associadas, operadoras de telefonia e a ASSICOM. 
Os seus papéis no Programa são os seguintes: 

• Operadoras: empresas autorizadas a operar e fornecer o serviço de comunicação móvel pessoal (SMP) no 
território nacional, a serem contratados pelos Participantes. 

• ASSICOM (Associação das Empresas e Usuários das Tecnologias da Informação e Comunicação): entidade 
sem fins lucrativos que centraliza as negociações de serviços e produtos, nos campos das tecnologias da 
informação e comunicação, para o benefício de seus associados. Ela utiliza-se de parceiros técnico- 
operacionais para administrar e operar esses benefícios permitindo o correto uso e suporte para os 
associados. 

 

3. Elegibilidade: 
 

São elegíveis a participarem deste Programa, os participantes que atenderem aos requisitos abaixo: 
a) Os Colaboradores titulares e ativos no cadastro do quadro de pessoal das empresas associadas e seus 
dependentes diretos; 

b) Os Associados e/ou Cooperados ativos no cadastro das associações/cooperativas associadas e seus dependentes 
diretos; 

c) Os parceiros ativos no cadastro das empresas parceiras associadas e seus dependentes diretos; 
 

Caso um colaborador, associado/cooperado ou parceiro encerre a relação com a empresa associada, este e seus 
dependentes, Participantes do Programa, não poderão renovar os benefícios anteriormente contratados ao término 
da vigência dos mesmos. 
Portanto, os respectivos contratos de fornecimento dos benefícios manter-se-ão ativos até as correspondentes datas 
de vigência. 

 

4. Benefícios 
 

A ASSICOM, utilizando os canais de comunicação internos das empresas associadas, ou diretamente através de 
meios digitais ou impressos, comunicará as ofertas em vigor do Programa para a escolha e conveniência dos 
Elegíveis, doravante denominada por “Oferta”. 
Os Elegíveis poderão a qualquer momento tomar conhecimento das ofertas disponíveis no portal do programa, e 
contratá-las livremente, não cabendo as empresas associadas qualquer responsabilidade quanto a esta decisão. 

 
A Oferta estará disponível para os Participantes enquanto houver disponibilidade operacional e/ou sistêmica dos 
pacotes de serviços de voz e dados pelas Operadoras. 

 
 
 
 
 

http://www.assicom.org.br/
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5. Como Contratar o Benefício? 

 
5.1. Os elegíveis poderão contratar até 5 (cinco) linhas com os respectivos pacotes de voz/dados, como disponíveis 
na Oferta, e em conformidade com as condições comerciais estipuladas no Programa. 

 

5.2. Os pacotes de voz/dados terão número telefônico das operadoras, linhas novas, ou seja, terá novo número 
telefônico atribuído para o pacote voz/dados do Participante; 

 
5.3. Transferência de linhas serão permitidas desde que aprovado com antecedência pela ASSICOM, Operadoras e 
Elegíveis. 

 
5.4. A contratação será efetuada diretamente pelo Elegível através do portal do Programa. 

 
5.5. Os Participantes firmarão contrato específico para usufruir do compartilhamento de benefícios do serviço 
móvel pessoal Corporativo (SMP): (i) quando aceitam as condições expostas na folha de pedido no portal do 
Programa, marcando as caixas associadas às confirmações da leitura e aceite dos mencionados contratos e deste 
Regulamento ou (ii) quando formalizam as correspondentes minutas contratuais nos pontos de adesão do 
Programa. 

 
5.6. O Participante poderá visualizar e baixar as minutas contratuais e o regulamento deste Programa no portal. 

 
5.7. O prazo de vigência do benefícios do serviço móvel pessoal (voz e dados) é de 24 (vinte e quatro) meses. 

 
5.8. Os benefícios serão disponibilizados enquanto o Participante mantiver vínculos com a empresa associada. 
Após o prazo de vigência dos contratos, o Participante poderá renovar os contratos por igual período, para ele ou 
seus dependentes.   

 
5.9. Caso o Participante cancele antecipadamente o contrato de fornecimento de serviços de voz/dados, será 
aplicada penalidade rescisória como prevista nos contratos firmados pelo Participante quando na formulação do 
pedido. 

 
5.10. O Participante fornecerá as seguintes informações ao preencher o formulário do pedido: 

 
• Nome completo (indispensável) 

• CPF do Participante. (Indispensável) 

• Data de nascimento (Indispensável) 

• Endereço completo (Indispensável) 

• Endereço eletrônico (E-Mail) pessoal do Participante. (Indispensável) 

• Selecionar a operadora de telefonia 

• Selecionar o pacote voz/dados da Oferta 

 
5.11 No caso do pagamento através de cartão de crédito será este vinculado ao sistema de pagamentos do PAYPAL 
assegurando a recorrência dos pagamentos até o encerramento do contrato dos serviços móveis pessoais 
adquiridos pelo Participante sem qualquer ônus para o mesmo. 
  
5.12 As Operadoras e ASSICOM reservam-se no direito de incluir ou excluir itens da lista de serviços e 
produtos fornecidos, alterar a condição de disponibilidade para novo fornecimento, ou alterar os seus preços, 
sem a necessidade de prévio consentimento dos Participantes do Programa. 

 

5.13 Todas as informações pertinentes às condições e termos operacionais e comerciais deste Programa são 
consideradas como confidenciais, e como tal, não deverão ser divulgadas externamente sem a anuência prévia, por 
escrito, das demais Partes. 
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6. Como ocorre o Faturamento e Pagamento dos Serviços? 
 

6.1 Mensalmente a ASSICOM, encaminhará digitalmente para o Participante as seguintes informações, reunindo 
todos os acessos e serviços contratados e seus respectivos dependentes: 
• Resumo sintético dos serviços utilizados e respectivos valores. 

• Documentos correspondentes referente a cobrança e pagamento dos benefícios. 
 

6.2. Os itens a serem faturados mensalmente são os seguintes: 
 

• Serviços de telecomunicações que foram utilizados pelo Participante e seus dependentes. 

• Serviços de Processamento de Dados (PD), que consiste de taxa fixa por linha ativa do Participante e 
seus dependentes, para o correto funcionamento do benefício. 

• Taxa associativa da ASSICOM, que consiste de taxa fixa por linha ativa do Participante e seus dependentes. 
 

A ASSICOM mensalmente procederá o débito do valor total faturado na conta PayPal do Participante ou através de 
envio de boleto bancário. 

 
Caso esta transação não seja aceita pela PayPal, a ASSICOM entrará em contato direto com o Participante para que 
se faça a apropriada retificação em até 2 (dois) dias. 

 
Na hipótese de insucesso neste processo, os serviços serão interrompidos em até 15 (dias), e providências de 
cobrança direta serão tomadas junto ao Participante quanto a todos os valores faturados. 

 
Atrasos na quitação dos valores faturados levará à cobrança de multa e juros de mora, como previstos no contrato 
firmado pelo Participante no ato de contratação dos serviços/produtos. 

 

7. Como obter o atendimento? 
 

Abaixo estão nossos canais de atendimento: 
 

Telefone: (11) 3003-7884 - capitais e regiões metropolitanas e 0800-722-7884 demais localidades 
WhatsApp: (11) 97278.9000 
E-mail: atendimento@assicom.org.br 

           Chat: www.assicom.org.br 
            
 

Caberá à ASSICOM o atendimento dos Participantes através dos canais de relacionamento disponíveis pela mesma. 
O Participante poderá através destes canais de atendimento: 

 
• Ativar ou desativar serviços, e em conformidade com as normas a serem estabelecidas de tempo de 
permanência mínima associadas a esses serviços. 

• Efetuar solicitações de contestação de serviços utilizados e/ou contratados e correspondentes valores. 

• Questionar as características dos serviços contratados, ou a contratar, e receber o correspondente 
esclarecimento. 

• Reportar falhas/defeitos nos serviços prestados para que estes sejam reparados. 
 

Na eventualidade de perda, furto, roubo ou danos nos SIM Cards contratados, a reposição dos mesmos será de 
responsabilidade do Participante. Os SIM Cards poderão ser solicitados ao atendimento da ASSICOM. 

 
Em casos de emergência, o Participante poderá acessar o telefone 1058 (operadora Vivo) ou 1052 (operadora Claro), 
para solicitar o bloqueio imediato da linha. 

http://www.assicom.org.br/
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8. Prazos dos Serviços e Produtos Fornecidos: 
 

SOLICITAÇÃO POR MOTIVO PRAZO (Claro e Vivo) RESPONSABILIDADE 

Informações gerais 1 dia útil Assicom & Operadora 

Bloqueio e Desbloqueio de Linha (Perda ou Roubo) 2 dias uteis Assicom & Operadora 

Pedido de Linha Nova até 30 dias Assicom & Operadora 

Transferência de Titularidade Vivo (após envio dos documentos) até 60 dias Assicom & Operadora 

Transferência de Titularidade Claro (após envio dos documentos) até 60 dias Assicom & Operadora 

Planos e Serviços 2 dias uteis Assicom & Operadora 

Reposição de Simcard 5 dias uteis Assicom & Operadora 

Roaming Internacional (solicitação com 48h de antecedência) 2 dias uteis Assicom & Operadora 

Cancelamento de Linhas 1 dia útil Assicom & Operadora 

Devolução de Linhas para CPF até 7 dias uteis Assicom & Operadora 

Informações sobre dificuldades na Rede 1 dia útil Assicom & Operadora 

Chamado Técnico (Problemas de Rede) até 5 dias uteis Assicom & Operadora 

Alteração de número / regional até 8 dias uteis Assicom & Operadora 

Alteração de dados cadastrais (ex. endereço) 1 dia útil Assicom & Operadora 

Informação sobre Fatura 1 dia útil Assicom & Operadora 

Relatório de Linhas 2 dias uteis Assicom & Operadora 

Cálculo de Multa para Cancelamento até 2 dias uteis Assicom & Operadora 

Contestação de Fatura até 5 dias uteis Assicom & Operadora 

Emissão 2ª via de NF de aparelhos até 2 dias uteis Assicom & Operadora 

Informar PIN e PUK até 2 dias uteis Assicom & Operadora 

 
 

9- Serviços de Telecomunicações 
 

Dentre todos os serviços fornecidos pelas Operadoras, apresentam-se os seguintes por serem os mais 
frequentemente utilizados. Caso necessitem de informações de outros serviços disponíveis favor consultar a 
ASSICOM através do canal de atendimento. 

 
Operadora Serviço Descritivo Disponível 

 
 

Claro 

 
 
Ilimitado (Max) 

 
▪ 30.000 minutos de ligações nacionais para qualquer 

operadora do Brasil, utilizando o código 21. 
▪ 2.000 sms para qualquer operadora 

 

 
 
 

Disponibilidade dos planos 
desde que aprovado com 

antecedência pela 
ASSICOM, Operadoras e 

Elegíveis. 
 

 

Vivo 

 

Smart Vivo 

 
▪ 40.000 minutos ligações locais e DDD para qualquer 

operadora (fixo ou móvel), utilizando o código 15. 

▪ 1.000 sms para qualquer operadora 
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• Tabela de Excedentes: 
 

 
 
 

 
 
 

10. Serviços de valor adicionado 
 

 

Serviço Descrição 
Serviços de Valor Adicionado da ASSICOM e de seus 

Parceiros Técnico-Operacionais 

 
Taxa Associativa da ASSICOM 

Taxa associativa mensal do associado para a 

manutenção da entidade ASSICOM 

R$ 2,90 / mês por linha contratada pelo Participante. 

Valores já inclusos nos preços apresentados 

 

 
Processamento de Dados (PD) 

Serviço de administração/gestão, faturamento, 

contestação, cobrança, atendimento operação dos 

benefícios correspondentes ao programa Conectados 

para os associados da ASSICOM e Participantes deste 

programa 

 

 
Valores já inclusos nos preços apresentados. 

 

 


