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PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇO LDN 
TIM-STFC-LDN- 026-2013 

Pacotes Compartilhados LDN 
 
1. DESCRIÇÃO DO PLANO 
 
Este Plano Alternativo de Serviço visa oferecer aos assinantes do Serviço Telefônico Fixo 
Comutado (STFC), a possibilidade de realizar chamadas na modalidade Longa Distância 
Nacional, através do Código de Seleção de Prestadora 41, doravante denominado CSP 41, na 
forma do disposto no Termo de Autorização para o Serviço Telefônico Fixo Comutado, 
modalidade LDN, assinado pela TIM Celular S.A. doravante denominada TIM 41, e conforme 
disposto abaixo. 
 
Este Plano de Serviço, dirigido ao segmento corporativo, propicia pacotes limitados com tarifas 
diferenciadas em chamadas do tipo Móvel-Móvel e Móvel-Fixo, originadas em terminais móveis 
dos planos TIM Empresa Nacional e Nosso Modo, destinadas a terminais móveis e fixos, 
mediante pagamento de assinatura mensal. O cliente terá a sua escolha oito pacotes de minutos 
compartilhados (por acesso), que poderão sem combinados entre si para melhor aderência a sua 
necessidade. Para as chamadas realizadas após o término do pacote, será cobrada a tarifa tipo 
VC-2 / tipo VC-3 conforme o plano contratado de serviço do cliente. 
 
Todas as direções de tráfego e demais custos serão tarifadas conforme consta do item 6.3 
 
 
2. DATA PREVISTA PARA DIVULGAÇÃO 
 
Este plano será oferecido a partir de 19 de dezembro de 2013 e tem duração indefinida. 
 
 
3.  ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
 
Conforme definido no Termo de Autorização. 
 
 
4. VALORES DA ESTRUTURA DE PREÇOS 
 
4.1 ADESÃO 
 
A adesão se dará por opção manifestada do cliente. A adesão implica na imediata aceitação de 
todas as condições previstas para este Plano de Serviço considerando as condições descritas 
neste documento. 
 
4.2 HABILITAÇÃO 
 
  Será cobrada taxa de habilitação na adesão ao plano. 
 
4.3 CUSTOS 
 

 Será cobrada uma assinatura mensal, conforme regras apresentadas no item 1.  

 Taxa de Habilitação de acordo com as regras apresentadas no item 4.2. 
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4.4. UTILIZAÇÃO 
 
Mediante o pagamento da assinatura mensal, o usuário deste Plano de Serviço terá como 
benefício, pacotes limitados com possibilidade de compartilhamento de minutos e tarifa 
diferenciada para chamadas de Longa Distância Nacional originadas via CSP 41, do tipo Móvel-
Móvel e Móvel-Fixo.  
 
Os valores devidos pelo assinante à TIM pelas chamadas de Longa Distância Nacional são 
definidos observando-se as seguintes modalidades: 
 

 LDN Móvel-Móvel: chamada originada e terminada em telefones móveis, destinada à 
área de registro (AR) distinta da área de registro (AR) de origem. 

 
 LDN Móvel-Fixo: chamada originada em telefone móvel e terminada em telefone fixo, 

tarifada em função das áreas de numeração e de registro dos acessos envolvidos. 
 

 
o TIPO VC2: chamadas originadas em acesso do SMP ou SME e destinada a 

acesso do STFC cuja área de área de numeração (AN) é diferente da área de 
registro (AR) do acesso de origem, porém com primeiro algarismo do código 
nacional da AR de origem igual ao primeiro algarismo do código nacional da AN 
de destino. 

 
o TIPO VC3: chamadas originadas em acesso do SMP ou SME e destinada a 

acesso do STFC cujo primeiro algarismo do código nacional da AN é diferente do 
primeiro algarismo do código nacional da AR. 

 
 
 
5. CRITÉRIOS DE COBRANÇA E TARIFAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
5.1 FORMA DE MEDIÇÃO E TEMPOS LIMITES 
 
As seguintes regras serão aplicadas para todas as modalidades de chamadas (não incluindo 
chamadas a cobrar): 
 

 Tempo de Tarifação mínima: 30 (trinta) segundos 
 Unidade de tempo de Tarifação: 6 (seis) segundos  
 Chamadas faturáveis: serão tarifadas chamadas com duração superior a 3 (três) 

segundos  
 
5.2. HORÁRIO DE TARIFAÇÃO  
 

Dia da Semana 
Início Horário 

Normal 
Fim Horário 

Normal 
Início Horário 

Reduzido 
Fim Horário 
Reduzido 

De Segunda-Feira 
a Sexta-Feira 

08:00 19:59:59 20:00 07:59:59 

Sábado 
 

08:00 13:59:59 14:00 23:59:59 

Domingo e Feriado 
Nacional 

- - 00:00 23:59:59 

 



 

 3 

 
Serão aplicados os valores dos pacotes, indicados no item 6, para todos os horários de tarifação. 
 
6. PREÇOS 
 

 Os preços a seguir são máximos. 
 Preços em Reais e líqüidos de tributos. 
 Opcionalmente, a TIM 41 poderá oferecer descontos promocionais ou outras vantagens 

para os usuários.  
 
 

6.1 Assinatura Mensal 
 

Pacotes Compartilhados Valor*  

Pacote 100 min LDN comp.  R$                        200,00  

Pacote 200 min LDN comp.  R$                        400,00  

Pacote 500 min LDN comp.  R$                    1.000,00  

Pacote 1.000 min LDN comp.  R$                    2.000,00  

Pacote 2.000 min LDN comp.  R$                    4.000,00  

Pacote 5.000 min LDN comp.  R$                  10.000,00  

Pacote 10.000 min LDN comp.  R$                  20.000,00  

Pacote 50.000 min LDN comp.  R$               100.000,00  
* Valores mensais e líquidos de impostos. 

 
Os pacotes poderão ser combinados entre si para melhor aderência a necessidade de cada 
cliente. 
 
6.2 Taxa de Habilitação 
 
Valor: RS 41,00 

 
Válido para a contratação de qualquer um dos pacotes do item 6.1. 
 
 
6.3 Chamadas LDN  

 
Valores para chamadas Móvel-Móvel e Móvel-Fixo (tipo VC-2 e tipo VC-3) extra pacote serão 
tarifadas conforme o plano de serviço do cliente. 
 
 
 
7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
7.1 ASPECTOS DE FATURAMENTO 
 
O pagamento do serviço deverá ser efetuado na data de vencimento da sua respectiva Fatura de 
serviços STFC Prestados.  
 
 
7.2 PENALIDADES OU SANÇÕES 
 
O não pagamento das contas mensais implicará às sanções previstas pela regulamentação do 
STFC.  
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7.3 TRIBUTOS E ENCARGOS 
 
Os valores apresentados para este Plano Alternativo de Serviço são líquidos de tributos. 
 
7.4 PRAZO DE CARÊNCIA 
 
Este plano alternativo de serviço não estabelece prazo de carência.  
 
 
7.5 CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ DEDUÇÕES 
 
O assinante terá até 90 dias do vencimento da fatura para contestar os débitos faturados em sua 
conta mensal. Caso seja procedente a reclamação, ao assinante que já tenha efetuado o 
pagamento da fatura, será devolvido o valor devido, em forma de crédito na fatura subsequente. 
 
 
7.6 DATA BASE E CRITÉRIO 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 IGP-DI, ou qualquer outro índice que venha a 
substituí-lo. 
 
Data Base: 05 de dezembro de 2013. 
 
 
7.7 OUTROS DESCONTOS E PROMOÇÕES 
 
A TIM 41 poderá oferecer descontos e promoções, conforme regulamentação vigente, que 
resultem para os usuários valores inferiores aos indicados neste Plano de Serviço, os quais 
serão, sempre, divulgados previamente. 
 

 

7.8 MODALIDADES DE PRESTAÇÃO 
 
Os serviços prestados no âmbito deste Plano Alternativo de Serviço abrangem a modalidade 
Longa Distância Nacional, na forma do disposto nos Contratos de Autorização para o Serviço 
Telefônico Fixo Comutado assinados pela TIM 41. 
 
 
7.9 COMPROVANTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
 
A descrição do serviço, tipo de tarifas aplicadas a cada ligação, impostos e encargos referentes 
ao serviço, assim como eventuais promoções associadas ao Plano, constarão da Nota Fiscal de 
Serviços de telecomunicações e da Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento, emitida pela 
TIM 41. O presente Plano Alternativo de Serviço, além das condições nele contidas, está também 
condicionado àquelas previstas na legislação vigente, no Termo de Autorização e às cláusulas do 
Contrato de Prestação do Serviço para este Plano Alternativo de Serviço. 
 
 
7.10 ATENDIMENTO AO ASSINANTE 
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A TIM 41 estará comunicando aos assinantes deste Plano Alternativo de Serviço o número do 
Serviço de Atendimento TIM 41, para o esclarecimento de dúvidas a respeito do funcionamento 
do Plano assim como eventuais solicitações de serviço, reclamações e sugestões. 
 
7.11 ENDEREÇO ELETRÔNICO 
 
O referido plano estará disponível aos assinantes no endereço eletrônico www.tim.com.br  

http://www.tim.com.br/

