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PRESTADORA: Global Village Telecom Ltda. 

NOME DO PLANO: GVT LOCAL 

MODALIDADE: Plano Alternativo do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC Local 

NUMERAÇÃO DE REGISTRO: PAS 042/POS/Local 

 

DESCRIÇÃO RESUMIDA: Plano Alternativo de Serviço na modalidade Local com cobrança pós-paga de Mensalidade 
do plano e dos respectivos minutos excedentes à franquia local fixo-fixo, e Minutos de ligações locais para 
conexão à Internet Discada e Minutos de ligações locais fixo-móvel (VC-1); e franquia mensal de: 

 

Franquia Local Fixo-Fixo para 
outras operadoras 

5.000 (cinco mil) minutos de ligações locais fixo-fixo, para outras operadoras, 
exceto ligações para conexão à Internet Discada.  

Franquia Local Fixo-Fixo para 
GVT 

Ligações locais ilimitadas para telefones fixos da GVT, exceto ligações para 
conexão à Internet Discada. 

 

CRITÉRIOS DE COBRANÇA 

Mensalidade do plano 
A mensalidade do plano é a soma da Assinatura Mensal e as respectivas franquias 
deste plano de serviço.  

Chamadas Locais Fixo-Fixo  

 

As chamadas locais fixo-fixo são cobradas por minuto, deduzidos da franquia.  

Após a utilização da franquia, as chamadas local fixo-fixo para outras operadoras 
são cobradas em função do valor do minuto excedente, definido pela modulação 
horária estabelecida neste plano, e do tempo de conversação. 

 Tempo mínimo de duração de chamadas para faturamento: 4 (quatro) 
segundos. 

 Tempo inicial mínimo de faturamento de chamadas: 60 (sessenta) 
segundos. 

 Unidade de tempo de faturamento de chamadas: 60 (sessenta) segundos. 

Chamadas Locais para 
conexão à Internet Discada 

As chamadas locais para conexão à Internet Discada não são deduzidas da 
franquia. São cobradas em função do valor de comunicação, definido pela 
modulação horária estabelecida neste plano, e do tempo de conversação, 
conforme o descrito abaixo: 

 Tempo mínimo de duração de chamadas para faturamento: 4 (quatro) 
segundos. 

 Tempo inicial mínimo de faturamento de chamadas: 60 (sessenta) 
segundos. 

 Unidade de tempo de faturamento de chamadas: 60 (sessenta) segundos. 
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Chamadas Locais Fixo-Móvel 
(VC-1) 

As chamadas locais para telefones móveis são cobradas em função do valor de 
comunicação (VC-1), definido pela modulação horária estabelecida neste plano, e 
do tempo de conversação, conforme o descrito abaixo: 

 Tempo mínimo de duração de chamadas para faturamento: 4 (quatro) 
segundos; 

 Tempo inicial mínimo de faturamento de chamadas: 60 (sessenta) 
segundos; 

 Unidade de tempo de faturamento de chamadas: de 6(seis) em 6 (seis) 
segundos apos os primeiros 60(sessenta) segundos. 

Chamadas a Cobrar 
As chamadas recebidas a cobrar são tratadas como se tivessem sido originadas 
pelo usuário que as recebeu, não deduzidas das franquias. 

 

MODULAÇÃO HORÁRIA 

Chamadas Locais Fixo-Fixo e  

Chamadas para conexão à 
Internet Discada                                 

 Horário Normal: das 08h00min às 19h59min, de segunda-feira a sexta-
feira. 

 Horário Reduzido: demais horários, sábados, domingos e feriados 
nacionais. 

Chamadas Locais Fixo-Móvel 
(VC-1) 

 Horário Normal: das 07h00min às 17h59min, de segunda-feira a sexta-
feira. 

 Horário Reduzido: das 18h00min às 20h59min, de segunda-feira a sexta-
feira; e, das 07h00min às 20h59min no sábado. 

 Horário Super-Reduzido: demais horários, domingos e feriados nacionais. 

 

PREÇOS INTEGRAIS (SEM DESCONTOS E SEM TRIBUTOS) EM R$: 

 

Item Aplicação Valor Integral 

Assinatura Mensal Mensal R$ 62,80 

Franquia 5.000 Minutos Local Fixo-Fixo para outras operadoras  Mensal R$ 119,85 

Franquia Ilimitado Local Fixo-Fixo para GVT Mensal R$ 50,00 

 

Taxas Aplicáveis Tipo Valor Integral 

Taxa de Habilitação Única R$ 300,00 

     

Item Aplicação 
Horário 
Normal 

Horário 
Reduzido 

Horário Super 
Reduzido 

Minutos Excedentes à Franquia Local Fixo-Fixo 
para outras operadoras e Chamadas para 
Conexão à Internet Discada 

Por minuto R$ 0,227 R$ 0,167 - 

Minutos Local Fixo-Móvel (VC-1) Por minuto R$ 1,556 R$ 1,431 R$ 1,089 
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LANÇAMENTO DO PLANO: 04/08/2012 (publicação efetuada no Jornal Valor Econômico em 01/08/12). 

CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS: 
O cliente poderá contestar os débitos através do código 103 25 ou através de 
correspondências enviadas para GVT. Na contestação de débito aplicar-se-á o 
tratamento previsto na Regulamentação aplicável. 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
E INADIMPLÊNCIA: 

Conforme Contrato de Prestação do STFC e regulamentação aplicável. 

REAJUSTE DE PREÇOS: 

Os preços da mensalidade e das chamadas poderão ser reajustados conforme o 
previsto no contrato de prestação de serviço do STFC, sendo limitado à variação 
do Índice de Serviços de Telecomunicações (IST) ou outro índice que venha a 
substituí-lo em período não inferior a 12 meses. 

 ÁREA DE 
ABRANGÊNCIA: 

Região I, II e III do Plano Geral de Outorgas (PGO), nas localidades onde a GVT 
presta o STFC na modalidade Local, conforme lista disponível no Portal Eletrônico 
da GVT (www.gvt.com.br). 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 
Prazo mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data de início de comercialização 
do Plano. 

RESTRIÇÕES: 

Os valores previstos neste Plano não se aplicam às chamadas destinadas aos 
números das séries 0300, 0500, 0800 e 0900 e para outros números especiais.  

As chamadas a seguir não são deduzidas das franquias Local Fixo-Fixo deste 
Plano, sendo cobradas a parte, como minuto excedente: ligações recebidas a 
cobrar; ligações para internet discada; ligações para portais de voz, números 
interativos, chats, portais de prêmios, teleconferência, e outros tipos de uso para 
fins não convencionais; ligações para transação de dados relacionadas à 
realização de operações financeiras com cartões de crédito e/ou débito; ligações 
destinadas a códigos de 3 dígitos; e ligações originadas ou terminadas em serviços 
ou aparelhos via satélite. 

As chamadas para Serviços de Utilidade Pública e de Apoio ao STFC são tratadas 
conforme Regulamento sobre as Condições de Acesso e Fruição dos Serviços de 
Utilidade Pública e de Apoio ao STFC, aprovado pela Resolução nº 357, de 15 de 
março de 2004. 

DIREITOS, OBRIGAÇÕES, 
SANÇÕES E PENALIDADES: 

Este Plano, além das condições nele especificadas, também está condicionado 
àquelas previstas na Regulamentação vigente e nos Termos de Autorização da 
GVT. 

PORTAL ELETRÔNICO DA 
GVT: 

Os Planos de Serviço da GVT podem ser encontrados na Internet, no seguinte 
endereço: www.gvt.com.br. 

Todas as informações e/ou preços referentes a taxas (Habilitação, Mudança de 
Endereço, Mudança de número, Portabilidade e outras), PUC’s e serviços 
adicionais aos de telecomunicações estão descritas e disponibilizadas no portal na 
área de documentos. 

 

http://www.gvt.com.br/
http://www.gvt.com.br/

