
Plano Alternativo N.º 142 
 

 
 

1. Empresa 
 
Intelig Telecomunicações Ltda. 
 
2. Nome Comercial do Plano 
 
Plano 0800 Plus  
 
3. Modalidade 
 
Não-Geográfica  
 
4. Descrição  
 
Trata-se de um Plano Alternativo destinado a  clientes que desejam contratar o Serviço 
Telefônico Fixo Comutado - STFC baseado em Códigos Não Geográficos da série [800] 
utilizando um número único nacional, por meio do qual poderão receber chamadas 
originadas por qualquer telefone (fixo ou móvel) em todo o Brasil. Neste plano, o 
contratante do serviço é responsável pelo pagamento das chamadas recebidas 
(tarifação reversa). 
 
O cliente do Plano 0800 da Intelig Telecom pode estar diretamente conectado à rede da 
Intelig ou indiretamente por meio da prestadora local, conforme descrito abaixo. 
 
O equipamento do Centro de Atendimento (PABX- DAC) é conectado a uma central 
local da prestadora regional. O código 0800 é traduzido para o número de lista do 
assinante e encaminhado para a prestadora regional de destino. 
 
Para prover uma alta qualidade no transporte das chamadas, a Intelig Telecom pode  
fornecer uma conexão direta digital entre o PABX do Cliente, localizado no endereço 
indicado pelo cliente, e a Central Telefônica da Intelig Telecom. Esse acesso será 
composto por um número determinado de circuito do tipo “E1”. 
 
Adicionalmente, o presente Produto, tendo em vista inclusive o comprometimento com a 
franquia mínima mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais) líquidos de impostos e 
contribuições sociais com o mesmo serviço, garante ao Assinante a configuração, por 
parte da Intelig, de rede privada virtual entre o Centro de Atendimento e todas as 
demais Áreas Locais do país. 
 
5. Início da Comercialização do Plano 
 
Este plano será oferecido a partir de 08 de junho de 2012 e tem duração indefinida. 
 
6. Prazo de Vigência do Plano 
 



O prazo de vigência deste Plano é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 
início de sua comercialização, renovada automaticamente por igual período, caso não 
haja extinção do Plano.   
 
 
7. Área de Abrangência 
 
Este plano alternativo pode ser ofertado em qualquer localidade ou município das 
Regiões I, II e III do Plano Geral de Outorgas (“PGO”). A disponibilidade do serviço em 
cada localidade ou município será gradativa, dentro da estratégia empresarial e plano 
de investimentos do Grupo TIM/Intelig, e está sujeita a uma análise da viabilidade 
técnica para a oferta do serviço. 
 
 
8. Valores da Estrutura de Preços 
 
São oferecidos descontos progressivos em função da despesa mensal com ligações 
destinada ao código 0800 atribuído ao cliente. 
 
Para o cálculo das despesas mensais e aplicação do desconto será considerado o valor 
total das chamadas referentes ao Serviço de Rede bem como todas aquelas originadas 
em terminais móveis. 
 
Os preços das chamadas destinadas ao código 0800 poderão variar em decorrência do 
Setor do PGO, prestadora de origem, horário, dia da semana, feriado, bem como em 
função do tipo da chamada, de acordo com a estratégia comercial da Intelig Telecom. 
 
Será cobrada uma Assinatura Mensal de R$ 30,00 (trinta reais) por código 0800 
atribuído, durante toda a vigência do Plano. 
 
O cliente ao aderir o Plano 0800 Intelig poderá adquirir diversas facilidades, cujos 
preços estão descritos no Anexo de Preços. 
 
 
9. Critérios de Cobrança e Precificação das Chamadas Telefônicas 
 
As chamadas locais e os Serviços de Rede SCM terão cobrança conforme os valores 
divulgados no site www.inteligtelecom.com.br. As tabelas em anexo mostram os preços 
vigentes em 08.06.2012. 
 
O Cliente pode se comprometer, ou não, com uma despesa mínima mensal de R$ 
7.000,00 (sete mil reais), sem tributos. Havendo comprometimento mínimo, o assinante 
gozará de uma tabela de preços e descontos diferenciada, conforme descrito no Anexo 
de Preços.  
 

1.1. Cobrança: Este Serviço é Pós-Pago e será cobrado por meio de conta de 
Prestação de Serviço emitida pela Intelig Telecom.  

 
1.2. Formas de Medição: As chamadas serão precificadas de acordo com o tempo 

de duração, observados os seguintes critérios: 
 

http://www.inteligtelecom.com.br/


 
 
 
 
 
 

Tipo de 
Chamada 

Origem Terminação Chamadas 
Faturáveis 

Tempo Mínimo 
de 

Precificação 
(segundos) 

Unidade de 
Tempo de 

Precificação 
(segundos) 

Local Fixo 0800 Acima de 6 
segundos 

 

60 6 

Inter-estadual Fixo 0800 Acima de 6 
segundos 

60 6 

Intra-estadual Fixo 0800 
Acima de  6 
segundos 

 

60 6 
 

Local à cobrar Fixo 0800 Acima de 6 
segundos (após a 

mensagem) 
 

60 6 

Inter-estadual à 
cobrar 

Fixo 0800 Acima de 6 
segundos (após a 

mensagem) 

60 6 

Intra-estadual à 
cobrar 

Fixo 0800 Acima de  6 
segundos (após a 

mensagem) 
 

60 6 
 

 
1.3. Modulação Horária:   
 
Para as chamadas com origem móvel, os preços também poderão variar de acordo 
com o horário e dia da semana e feriados, sendo que as bandas horárias adotadas 
são as seguintes: 

 
(i)   Horário Normal: de segunda a sexta de 08:00h às 18:00h 
(ii) Noite de Semana Super Reduzido: de segunda a sexta de 0:00h às 08:00h 
(iii) Noite de Semana: de segunda a sexta de 18:00h às 24:00h 
(iv) Sábado: Sábados de 0:00h às 24:00h 
(v) Domingo: Domingos de 0:00h às 24:00h 
 
As bandas horárias descritas nos itens (ii), (iii), (iv) e (v) são denominadas, em 
conjunto, horário “Reduzido”. 

 
 
10. Informações Adicionais 
 



10.1 Das Condições de Reajuste  
 
Este Plano Alternativo de Serviço terá suas tarifas reajustadas conforme 
regulamentação vigente, em prazos não inferiores a 12 meses após seu lançamento 
comercial, ou na menor periodicidade permitida em lei, em função da variação do IST, 
ou qualquer outro índice que venha a substituí-lo  
 
Data Base: 1º de Maio de 2012.  
 
10.2 Certificação de Aceitação do Usuário 
 
No ato da contratação do Plano 0800 da Intelig Telecom, o usuário receberá uma 
Proposta com todas as informações sobre a fruição do Plano, dentre as quais, a 
estrutura de preços e o critério de precificação (unidade de tempo de precificação 
mínima e granularidade).  Ao firmar a Proposta, o cliente  torna-se assinante do Plano 
0800 da Intelig Telecom.  
 
10.3 Transferência para outro Plano 
 
 O cliente poderá solicitar a migração a qualquer momento para outros Planos de 
Serviços disponíveis, devendo pagar o preço de desativação deste Plano, descrito no 
Anexo de Preços. 
 
10.4 Extinção do Plano 
 
Em caso de extinção desse Plano Alternativo de Serviço, a Intelig Telecom comunicará 
sua intenção ao usuário e à Anatel, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias do 
seu termo final.   
 
10.5 Contestação de débitos 
 
Serão adotados os procedimentos previstos na Legislação vigente, em especial o 
Regulamento do STFC. 
 
10.6 Devoluções 
 
Serão adotados os procedimentos previstos na Legislação vigente, em especial o 
Regulamento do STFC. 
 
10.7 Formas de pagamento 
 
As faturas emitidas pela Intelig Telecom podem ser pagas na rede bancária nacional, 
por meio de débito automático ou por meio de Cartão de crédito. 
 
10.8 Descontos e Promoções 
 
A Intelig Telecom poderá, a seu exclusivo critério, conceder descontos e/ou realizar 
promoções aplicáveis ao Plano. 
 
  
10.9 Endereço eletrônico da prestadora 



 www.inteligtelecom.com.br 
 
 

http://www.inteligtelecom.com.br/


ANEXO DE PREÇOS E DESCONTOS 
 
DESCONTOS PARA O ASSINANTE COM COMPROMETIMENTO MÍNIMO 
 

 
 
 

Faixa de Uso 

(R$ sem imposto) 

Desconto (%) 

Origem Fixo Origem Móvel 

Normal  Reduzido 

De 1.500 até 3.999,99 3% 3% 23% 

De 4.000,00 até 6.999,99 5% 5% 25% 

De 7.000,00 até 11.999,99 7% 7% 27% 

De 12.000,00 até 24.999,99 9% 9% 29% 

De 25.000,00 até 49.999,99 10% 10% 30% 

De 50.000,00 até 79.999,99 11% 11% 31% 

De 80.000,00 até 119.999,99 13% 13% 33% 

De 120.000,00 até 249.999,99 14% 14% 34% 

De 250.000,00 até 699.999,99 16% 16% 36% 

Acima de 700.000,00 17% 17% 37% 

  
 

 
Chamada 

Tarifas em Reais (R$) por 
minuto,  

sem tributos  

Todos os horários, qualquer 
dia da semana 

Chamada de telefone 
fixo 

0,15 

Chamada de telefone 
móvel 

 
0,59 

OBS: Preços sem tributos  
 

 
Serviço de Formação 

de Rede Privada 

Tarifas em Reais (R$) por 
minuto,  

sem tributos  

Todos os horários, qualquer 
dia da semana 

De fixo dentro do 
estado 

0,11 

De fixo entre estados 0,19 

De telefone móvel 
celular 

 
0,11 

OBS: Preços sem tributos 
 
 

Serviço Valor em Reais (R$), sem tributos 

Preço de Desativação 2.267,46 

Somente é cobrado a desativação no caso do 0800 que possua conexão direta 
 
 



DESCONTO PARA O ASSINANTE SEM  COMPROMETIMENTO MÍNIMO 
 

 
 
 

Faixa de Uso 

(R$ sem imposto) 

Desconto (%) 

Origem Fixo Origem Móvel 

Normal  Reduzido 

Até 1.4999,99 0% 0% 20% 

De 1.500,00 até 3.999,99 3% 3% 23% 

Acima de 4.000,00 5% 5% 25% 

 
 
 

 
Chamada 

Tarifas em Reais (R$) por 
minuto,  

sem tributos  

Todos os horários, qualquer 
dia da semana 

Chamada de telefone 
fixo 

0,15 

Chamada de telefone 
móvel 

 
0,59 

OBS: Preços sem tributos  
 

 
Serviço de Formação 

de Rede Privada 

Tarifas em Reais (R$) por 
minuto,  

sem tributos  

Todos os horários, qualquer 
dia da semana 

De fixo dentro do 
estado 

0,11 

De fixo entre estados 0,19 

De telefone móvel 
celular 

 
0,11 

OBS: Preços sem tributos 
 
 
 
FACILIDADES 
 

Facilidade Valor Mensal em Reais 
(R$), sem tributos 

Agendamento por Origem 34,01 

Agendamento por Horário 34,01 
Agendamento por Data 34,01 
Distribuição Percentual  34,01 
Reencaminhamento  34,01 
Restrição de Área de 
Abrangência 

34,01 

Restrição de Tipo de Terminal 34,01 
Lista Verde 34,01 
Limite de Chamada 34,01 



Fila de Espera 34,01 
Distribuição cíclica/sequencial 34,01 
Mensagem Personalizada 
(cada) 

34,01 

Relatório Mensal (cada) 34,01 
Fatura em CD ROM   (1) 34,01 

 
 
 

Facilidade Valor em Reais (R$), sem tributos à 
cada solicitação 

Mudança de Configuração (cada) 11,34 

Preparação de mensagem (cada) 96,37 

Relatório extra (cada) 34,01 

 
 


