
TERMO DE SUBLICENCIAMENTO E AUTORIZAÇÃO DE USO DE SOFTWARE 

 

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., com sede na cidade de Maringá, estado do 

Paraná, na Rua João Paulino Vieira Filho, nº 752, 2º andar, Novo Centro, inscrita no 

CNPJ sob o nº 03.420.926/0001-24, titular de todos os direitos relacionados ao 

APLICATIVO, doravante denominada GVT e de outro lado o “USUÁRIO”, 

decidem celebrar o presente termo que se regerá pelas seguintes cláusula e condições; 

1. DEFINIÇÕES 

1.1  APLICATIVOS: programa de computador (software) que permite o USUÁRIO a 

acessar os serviços descritos no objeto deste Termo. 

1.2  ÁREAS DO CLIENTE: local no portal da GVT onde o USUÁRIO, após fazer seu 

cadastro, acessa informações sobre os serviços contratados com a GVT. 

1.3  INTERNET: rede mundial de comunicação. 

1.4  PORTAL GVT: sítio eletrônico acessado por meio da internet onde o USUÁRIO 

obtém informações sobre os produtos ofertados pela GVT, adquire tais produtos e 

acessa outras funcionalidades disponibilizadas. 

1.5 SCM – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA: serviço fixo de 

telecomunicações de interesse coletivo, prestado em âmbito nacional e internacional, 

no regime privado, que possibilita a oferta de capacidade de transmissão, emissão e 

recepção de informações multimídia, utilizando quaisquer meios, a assinantes dentro 

de um área de prestação de serviço, observado o disposto no Regulamento do SCM. 

1.5 STFC – SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO: serviço de 

telecomunicações de interesse coletivo, prestado pela GVT no regime privado que, 

por meio de transmissão de voz e de outros sinais, destina-se à comunicação entre 

pontos fixos determinados, utilizando processos de telefonia, observado o disposto no 

Regulamento do STFC.    

1.6  USUÁRIO: pessoa física ou jurídica devidamente qualificada conforme dados 

pessoais informados em seu cadastro eletrônico realizado na ÁREA DO CLIENTE 

disponibilizada no Portal da GVT solicitando ao acesso ao APLICATIVO. 

2. OBJETO 

2.1  Este termo tem como objeto a autorização e o sublicenciamento de uso não exclusivo 

de software, promocionalmente a título gratuito, pela GVT a seus USUÁRIOS. Este 

software, disponibilizado por meio de APLICATIVO, tem a finalidade de possibilitar 

o USUÁRIO a receber e realizar ligações telefônicas por meio da Internet utilizando 

dispositivos que permitam a instalação e utilização do APLICATIVO. 



2.2  O APLICATIVO está sendo disponibilizado em caráter experimental e na forma de 

projeto piloto, podendo suas características serem modificadas ou até mesmo 

canceladas. 

3. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

3.1  Para fins de acessar o APLICATIVO, o USUÁRIO deverá estar adimplente com suas 

obrigações relacionadas aos serviços de STFC e SCM contratados com a GVT.  

3.2  O APLICATIVO  poderá ser acesso somente após o USUÁRIO efetuar seu cadastro 

na Área do Cliente disponibilizada no Portal da GVT, devendo em seguida, acessar o 

APLICATIVO por meio do dispositivo eletrônico de sua escolha devendo seguir as 

instruções disponibilizadas no momento do acesso. 

3.3  O USUÁRIO é responsável em fazer o download do APLICATIVO, sendo também 

responsável pelas informações disponibilizadas para efetuar este acesso, não podendo 

compartilhar sua senha com terceiros. Caso a GVT identifique este 

compartilhamento, a GVT poderá a qualquer momento desabilitar o APLICATIVO. 

3.4  A GVT é responsável em disponibilizar o APLICATIVO, podendo desativá-lo 

automaticamente, sem aviso prévio, caso o USUÁRIO deixe de usá-lo por um 

período de 60 dias ininterruptamente. Caso isso ocorra e o USUÁRIO tiver interesse 

em utilizar novamente o APLICATIVO, uma nova ativação do APLICATIVO deverá 

ser feita. 

3.5  A GVT poderá interromper temporariamente a disponibilização do APLICATIVO, a 

seu exclusivo critério, sejam referidas interrupções programadas ou não, para 

manutenção e adequação técnica do APLICATIVO. Essa interrupção poderá ocorrer 

em casos de mudança de endereço, mudança de titularidade, mudança de número, 

entre outros. 

3.6  Os serviços disponibilizados por meio do APLICATIVO serão bloqueados em caso 

de inadimplemento por parte do USUÁRIO de suas obrigações estabelecidas neste 

termo e nos termos de telefonia fixa e banda larga firmados com a GVT e estarão 

suspensos em caso de solicitação de suspensão temporária dos serviços GVT por 

parte do USUÁRIO. 

 

2. REQUISITOS, CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES DO APLICATIVO 

2.1 REQUISITOS DE ELEGEBILIDADE DO APLICATIVO 

2.1.1 O USUÁRIO, para adquirir o APLICATIVO, deverá ser possuidor dos serviços de 

telefonia fixa (STFC) e de acesso a Internet (SCM) da GVT. O APLICATIVO estará 

disponível para aquisição nas lojas virtuais Google Play para dispositivos com 

sistema operacional Android da Google ou via Apple Store para dispositivos com 

sistema operacional iOS da Apple. 



2.1.2 No endereço www.gvt.com.br/Freedom há uma lista de dispositivos e sistemas 

operacionais suportados pelo APLICATIVO, assim como as cidades onde 

USUÁRIOS lá residentes, por motivos técnicos, não são elegíveis a contratação do 

APLICATIVO. 

2.2 CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES DO APLICATIVO 

2.2.1 O APLICATIVO ora licenciado deverá estar conectado a rede mundial de 

comunicação - INTERNET. É recomendável a utilização de uma rede local de 

internet sem fio (Wi-Fi). Em não havendo essa conexão, o USUÁRIO não conseguirá 

usufruir das funcionalidades disponibilizadas pelo APLICATIVO. 

2.2.2 A utilização das funcionalidades do APLICATIVO se dará por tráfego de dados 

contratado pelo usuário com a GVT ou com terceiros e poderá consumir a franquia do 

serviço de acesso à Internet (SCM) contratado pelo USUÁRIO.   

2.2.3 O APLICATIVO será disponibilizado somente para um único dispositivo relacionado 

ao cadastro efetuado na “Área do Cliente” da GVT pelo USUÁRIO. Um segundo 

dispositivo poderá ser ativado, entretanto, ao ser ativado, o APLICATIVO ativado 

anteriormente será desabilitado automaticamente.  

2.2.4 A atualização do APLICATIVO poderá ocorrer automaticamente ou por iniciativa do 

USUÁRIO. No momento da atualização do APLICATIVO o USUÁRIO receberá as 

informações relacionadas ao processo de atualização. 

2.2.5 O APLICATIVO ora sublicenciado pela GVT possibilita o USUÁRIO receber 

ligações encaminhadas ao seu telefone fixo contratado da GVT de forma simultânea 

em um dispositivo compatível com o APLICATIVO. A chamada será retida pelo 

dispositivo (móvel ou fixo) que atendê-la por primeiro.  

2.2.6 O USUÁRIO também poderá realizar ligações por meio do mesmo APLICATIVO. 

Estas ligações serão cobradas e estarão descritas na fatura referente ao serviço de 

telefonia fixa contratada pelo USUÁRIO com a GVT.  

2.2.7 As ligações feitas por meio do APLICATIVO serão cobradas considerando o local de 

instalação dos serviços de telefonia contratado entre o USUÁRIO e a GVT. O local 

onde o USUÁRIO se encontrar ao utilizar o APLICATIVO não será considerado para 

fins de cobrança da ligação efetuada. Segue abaixo a forma de cobrança das 

chamadas efetuadas por meio do APLICATIVO: 

LOCAL DE INÍCIO DA 

CHAMADA POR MEIO DO 

APLICATIVO 

DESTINO DA CHAMADA 

POR MEIO DO 

APLICATIVO 

TIPO DE CHAMADA 

 

Mesmo local onde o serviço de Mesmo local onde o serviço de Chamada local 

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


voz (STFC) foi contratado voz (STFC) foi contratado 

Mesmo local onde o serviço de 

voz (STFC) foi contratado 

Local diverso do local onde o 

serviço de voz (STFC) foi 

contratado 

Chamada Longa Distância 

Local diverso do local onde o 

serviço de voz (STFC) foi 

contratado 

Mesmo local onde o serviço de 

voz (STFC) foi contratado 

Chamada local 

Local diverso do local onde o 

serviço de voz (STFC) foi 

contratado 

Mesmo local que se iniciou a 

chamada 

Chamada Longa Distância 

2.2.9 O número telefônico para receber, por meio do APLICATIVO, as chamadas 

encaminhadas ao telefone fixo do USUÁRIO é o mesmo número contratado com a 

GVT. As mesmas regras de identificação do número de telefone fixo serão aplicadas 

às chamadas realizadas por meio do APLICATIVO. 

2.2.10 Caso algum bloqueio ou suspensão ao serviço de telefonia fixa contratado entre o 

USUÁRIO e a GVT ocorra, o USUÁRIO também estará submetido as mesmas 

restrições de uso ao o APLICATIVO até que os serviços de telefonia fixa estejam 

desbloqueados. 

3.LIMITAÇÕES TÉCNICAS DO APLICATIVO 

3.1  As ligações para número tridígitos tais como 190 (polícia militar), 192 (ambulância), 

193 (corpo de bombeiros), 156 (prefeituras), entre outros, originadas pelo 

APLICATIVO serão sempre encaminhadas para a localidade em que a linha fixa do 

assinante estiver instalada. Recomenda-se não utilizar o APLICATIVO para esse fim 

quando não estiver na mesma localidade em que a linha fixa do assinante estiver 

instalada.  

3.2 As ligações recebidas por meio do APLICATIVO não poderão ser transferidas para 

nenhum outro telefone, da mesma forma, as ligações recebidas nos telefones fixos do 

USUÁRIO não poderão ser transferidas para o APLICATIVO. Caso o USUÁRIO 

utilize algum serviço de transferência de chamadas como o “Siga-me” na linha de 

telefonia fixa contratada com GVT, as ligações não serão encaminhadas para serem 

acessadas por meio do APLICATIVO. 

3.5  É proibida a instalação de PABX, centrais telefônicas ou equipamentos similares ao 

APLICATIVO.  



3.6  O USUÁRIO que possuir na sua linha de telefonia fixa um PABX instalado não 

conseguirá transferir chamadas recebidas por meio do APLICATIVO para os ramais 

disponibilizados no PABX.  

 

4. PREÇO, VIGÊNCIA E ENCERRAMENTO DO CONTRATO 

4.1  Este APLICATIVO está sendo sublicenciado gratuitamente por tempo 

indeterminado, podendo a GVT passar a cobrar pelo sublicenciamento, 

uso,manutenção, desenvolvimento e atualização a qualquer momento, para tanto, a 

GVT informará antecipadamente seus USUÁRIOS. 

4.2  Este termo é válido por tempo indeterminado, podendo o USUÁRIO encerrá-lo a 

qualquer momento, podendo formalizar sua intenção a GVT ou excluir o 

APLICATIVO ora contratado independente de comunicação prévia a GVT. 

4.3  A GVT poderá rescindir este Contrato a qualquer momento caso o USUÁRIO, sem 

aviso prévio, venha a descumprir com qualquer das cláusulas constantes neste 

Contrato ou venha a descumprir qualquer regra estabelecida na legislação vigente.  

4.4  Caso o USUÁRIO encerre o contrato de prestação de serviços de telefonia fixa com a 

GVT ou deixe de efetuar o pagamento das faturas deste serviço a GVT também 

encerrará este contrato imediatamente. 

 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS E FORO 

5.1  Fica expressa e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção do exercício, por 

qualquer das partes, do direito ou faculdades que lhe assistem pelo presente Contrato, 

ou a concordância com o atraso no cumprimento ou cumprimento parcial das 

obrigações da outra parte, não afetarão os direitos ou faculdades que poderá ser 

exercidos,a qualquer tempo, a seu exclusivo critério, nem alterará as condições 

estipuladas neste Contrato. 

5.2  O USUÁRIO que utilizar equipamentos ou softwares legalmente não autorizados 

poderá trazer aos serviços disponibilizados pelo APLICATIVO instabilidade, 

vulnerabilidade, de segurança, entre outros problemas. A GVT ao identificar o uso de 

equipamentos ou software não autorizados por parte do USUÁRIO poderá cancelar 

imediatamente o contrato de sublicenciamento. 

5.3  O USUÁRIO concorda, desde já, em não sublicenciar, vender, alugar, ou distribuir o 

APLICATIVO, bem como transferir ou, de qualquer outro modo conceder direitos a 

terceiros relacionados ao APLICATIVO e ao seu uso. Da mesma forma, o USUÁRIO 

compromete-se a não realizar, causar, permitir ou autorizar qualquer modificação, 

criação de trabalhos derivados ou melhoramento, tradução, engenharia reversa, 

descompilação, desmontagem, desencriptação, pirataria, descoberta ou tentativa de 



descoberta do código fonte ou dos protocolos do APLICATIVO ou de quaisquer 

outras funcionalidades. 

5.4  O USUÁRIO não poderá comercializar minutos a partir do APLICATIVO, assim 

como gerar tráfego artificial, ou seja, utilizar o serviço de forma irregular, em 

desacordo com a regulamentação vigente. 

5.5  É obrigação do USUÁRIO a não utilização de equipamentos, sistemas e infra-

estrutura disponibilizados através deste contrato, para encaminhamento de chamadas 

originadas no STFC nas modalidades Local, Longa Distância Nacional ou 

Internacional, e/ou recebimento de chamadas com dados falseados que impliquem, 

inclusive, mas não limitando-se a isso, na alteração da modalidade da chamada de 

Longa Distância nacional ou Internacional para Local.  

5.6  A GVT não se responsabiliza pela qualidade das chamadas realizadas por meio do 

APLICATIVO, devido a necessidade de utilização dos serviços de acesso a Internet 

disponibilizados por terceiros bem como não garante o sigilo e controle das chamadas 

feitas por meio do APLICATIVO. 

5.7  Todo e qualquer esclarecimento quanto a utilização ou falhas no serviço 

disponibilizado pelo APLICATIVO poderão ser sanadas via 0800 0522525. 

5.8  Fica eleito o foro da cidade onde houve a contratação dos serviços de telefonia fixa 

(STFC) entre o USUÁRIO e a GVT. 

 

 

Curitiba, 29 de novembro de 2013. 

 

 

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. 


