
      

PRESTAÇÃO, UTILIDADE OU COMODIDADE 
PUC 05 – Bloqueio Programado 

1) Prestadora:
GVT (Global Village Telecom)

2) Nome da PUC:
Bloqueio Programado

3) Modalidade do STFC coberta:
Local e Longa Distância.

4) Autorizações para Prestar o STFC:
Termo de Autorização n.º 007/99/SPB – ANATEL
Termo de Autorização n.º 008/99/SPB – ANATEL
Termo de Autorização n.º 255/2003/SPB – ANATEL 
Termo de Autorização n.º 256/2003/SPB – ANATEL
Termo de Autorização n.º 300/2003/SPB – ANATEL

5) Descrição Resumida:
Permite  ao  usuário  bloquear  e  desbloquear  sua  linha  GVT  para  originar 
chamadas  LDN,  LDI,  celular,  0500,  0900  e  0300  do  seu  próprio  aparelho 
através  de  uma  senha  pessoal,  bem  como  bloquear  o  recebimento  de 
chamadas a cobrar

6) Detalhamento da PUC:
a) Descrição: 

a.1)  Serviço  que  bloqueia  a  linha  para  receber  chamadas  a  cobrar  e  para 
efetuar chamadas LDN, LDI,  celular,  0500, 0900 e 0300. As ligações locais 
para telefones fixos não são bloqueadas. 

a.2)O  cliente  tem  a  flexibilidade  de  bloquear  e  desbloquear  as  referidas 
chamadas de seu telefone conforme suas necessidades através de uma senha 
em seu aparelho  telefônico.  Somente  o  bloqueio  para  receber  chamadas a 
cobrar não poderá ser programado através de senha, pois será configurado 
diretamente na central da GVT, após solicitação do cliente. 

a.3)A cobrança do serviço é feita mensalmente, sem limite de uso.

a.4) O cliente poderá solicitar a ativação do Bloqueio Programado através da 
central de relacionamento com o cliente (103 25), desde que esteja adimplente.



      
 

a.5) Há dois modos de programação que variam de acordo com a central do 
cliente, o qual deve digitar do próprio telefone:

I. Para programar * 66 + [senha] + #
Para desprogramar # 66 + [senha] + #

II. Para programar *66* + nº do bloqueio + senha + #
Para desprogramar #66* + nº do bloqueio + senha + #

A senha inicial são os 04 últimos dígitos da instância do cliente. Ao teclar 
*66 ou #66 o cliente ouvirá a mensagem "Por favor, digite a senha do 
bloqueio programado e tecle quadrado". 

Para Clientes de Portabilidade, a senha inicial são os 04 últimos dígitos 
do numero do equipamento. 

Cada acesso ao *66, #66 ou alteração de senha e liberação para uma 
chamada será cobrado um minuto de ligação local,  se o cliente tiver 
saldo  em  franquia  será  descontado  da  franquia  local,  depois  de 
ultrapassado será cobrado como minuto excedente.  Para cliente com 
fatura detalhada será discriminado na fatura como consulta ao * 66.
Para o telefone ser bloqueado para as chamadas descritas no item 5 é 
preciso que o cliente faça a programação no telefone após a ativação do 
serviço.

b) Prazo de ativação e desativação:

b.1) A GVT tem o prazo de 24 horas a partir da solicitação do cliente para 
ativar/desativar o serviço.
b.2)  A  disponibilidade  do  serviço  está  condicionada  a  compatibilidade 
técnica.

O cliente recebe uma carta confirmando a ativação dos serviços em até 15 
dias após a aquisição do mesmo.

c) Área de Abrangência:

Esta PUC é ofertada em todas as localidades onde a GVT presta serviços 
de STFC na modalidade Local, conforme lista disponível na página eletrônica 
na internet: www.gvt.com.br.

7) Preços Integrais (SEM descontos) em R$, e sem tributos inclusos:

Esta  PUC foi  inicialmente  publicada  em 07  de  maio  de  2010,  nos 
jornais de grande circulação dos Estados onde a GVT já prestava serviços de 
STFC.



      

Esta PUC será ofertada mediante o pagamento de uma mensalidade 
de R$9,90. 

8) Data Base dos Preços:
09 de maio de 2010

9) Condições de Reajuste:
O reajuste dos preços integrais poderá ser realizado a cada 12 meses, limitado 
ao IST (Índice de Serviços de Telecomunicações) ou a qualquer outro índice 
que venha a substituí-lo, considerando a data base acima descrita. 

10) Contestação de Débitos:
O cliente poderá contestar os débitos através do código 103 25 ou através de 
correspondências enviadas para GVT. Na contestação de débitos aplicar-se-á 
o tratamento previsto na regulamentação vigente.

11) Forma de Pagamento, Atraso de pagamento e Devolução de valores:
Serão adotados os procedimentos previstos na Regulamentação vigente.

12) Direitos, Obrigações, Sanções e Penalidades:
Esta PUC, além das condições nela especificadas, também está condicionada 
àquelas previstas na Regulamentação vigente e nos Termos de Autorização da 
GVT.

14) Vigência da PUC:
Esta PUC tem vigência de 12 (doze) meses, contados a partir do início de sua 
comercialização, renovada automaticamente por igual período, caso não haja 
comunicação de alteração ou extinção, conforme regulamentação vigente.

15) Endereço da página eletrônica da Prestadora na Internet:
As PUCs da GVT podem ser encontradas no seguinte endereço: 
www.gvt.com.br

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

	PRESTAÇÃO, UTILIDADE OU COMODIDADE 
	PUC 05 – Bloqueio Programado 

