






















































































 

PLANOS E SERVIÇOS 
Os planos aqui descritos serão válidos apenas para o 
estado da Goiás. 

Goiânia, 15 de março de 2022 

 

 

PLANO ECOPLUS - SEM FIDELIDADE 

Data base: 15/01/2022 Validade: 12 meses após  o qual 
passa a valer por tempo 
indeterminado 

Velocidade: 

Download 

350 Mbits Velocidade: 

Upload 

350 Mbits 

Mensalidade: R$ 110,00 

Critérios de cobrança Será cobrada uma taxa de adesão de R$ 600,00, cujo objetivo é 
custear parte das despesas decorrentes da instalação do ponto de 
acesso. Caso o assinante opte por pagar a taxa de ativação através 
de cartão de crédito, poderá parcelar em até seis vezes, desde que 
o valor de cada parcela não seja inferior ao valor da mensalidade do 
plano escolhido. O assinante também poderá realizar o pagamento 
no cartão de débito, ou ainda no boleto bancário, em cobrança única 
(sem parcelamento). O assinante não ficará obrigado ao 
pagamento das seis primeiras mensalidades já que o valor será 
INTEGRALMENTE abatido das mensalidades subsequentes.             
O ASSINANTE não poderá solicitar o reembolso do valor pago 
pela adesão ao serviço, independentemente da razão do 
cancelamento deste contrato. A contagem do prazo para ativação 
do serviço somente será iniciada após a identificação do pagamento 
pela empresa. A mensalidade terá o valor equivalente a 30 dias de 
serviço prestado, e será paga na modalidade pós paga através de 
boleto bancário, será concedido um desconto de pontualidade 
no valor de R$ 10,10 para pagamentos até a data de vencimento. 
Por se tratar de plano com conta digital, o cliente retirará o boleto 
para pagamento de suas mensalidades no aplicativo oficial da SIM 
Goiás ou ainda através de solicitação em nossos canais de 
atendimento ao cliente. Não haverá envio de boleto físico (em 
papel). O não pagamento pelo ASSINANTE de qualquer valor 
referente a adesão e/ou mensalidade na data de seu respectivo 
vencimento, incluindo a (s) taxa (s) de visita (s) técnica (s), sujeitará 
o ASSINANTE ao pagamento de multa equivalente a 2% (dois por 
cento) do valor do título em atraso, além de juros de mora de 1% 
(um por cento) ao mês, calculados proporcionalmente ao número de 
dias de atraso. O descumprimento da obrigação após o 15º (décimo 
quinto) dia após a data de vencimento, implicará na suspensão 
parcial da prestação dos serviços ou - a critério da prestadora - na 
redução da velocidade do acesso. Após 45 dias de atraso, a 
PRESTADORA procederá a suspensão total do serviço, sem 
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Os planos aqui descritos serão válidos apenas para o 
estado da Goiás. 

Goiânia, 15 de março de 2022 

 

 

prejuízo da exigibilidade dos encargos contratuais, ficando o 
restabelecimento dos serviços condicionado ao (s) pagamento (s) 
do (s) valor (es) em atraso. Após decorridos 30 dias do bloqueio total 
do serviço, poderá a PRESTADORA dar por encerrado o presente 
termo, fica autorizada a retirada dos equipamentos cedidos na forma 
de comodato. Neste plano o assinante fica isento de fidelidade ou 
permanência contratual mínima.  

Facilidades Com a contratação do plano o) cliente receberá, sem nenhum custo 
adicional, um roteador Wi-Fi compatível com a velocidade 
contratada. Tal equipamento será de propriedade da Sim Telecom e 
deverá ser devolvido ao término do contrato. 

Franquia de Dados: Não se aplica. Redução após 
consumo da franquia: 

Não se aplica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANOS E SERVIÇOS 
Os planos aqui descritos serão válidos apenas para o 
estado da Goiás. 

Goiânia, 15 de março de 2022 

 

 

PLANO ECOPLUS - COM FIDELIDADE 

Data base: 15/01/2022 Validade: 12 meses após  o qual 
passa a valer por tempo 
indeterminado 

Velocidade: 

Download 

350 Mbits Velocidade: 

Upload 

350 Mbits 

Mensalidade: R$ 110,00 

Critérios de cobrança Com a contratação desse plano o ASSINANTE irá gozar de um 
desconto de 100% na taxa de adesão, cujo valor total é de R$ 600,00 
(seiscentos). Em contrapartida, o ASSINANTE ficará 
automaticamente submetido à fidelidade de 12 (doze) meses, 
sujeitando-se ao pagamento de multa não compensatória caso a 
rescisão contratual ocorra antes deste período, conforme a tabela 
abaixo: 

Mês Contratual  Valor da multa 
1/12  R$            600,00  
2/12  R$            550,00  
3/12  R$            500,00  
4/12  R$            450,00 
5/12  R$            400,00  
6/12  R$            350,00  
7/12  R$            300,00  
8/12  R$            250,00  
9/12  R$            200,00  
10/12  R$            150,00  
11/12  R$            100,00  
12/12  R$            50,00 

 

A contagem do prazo para ativação do serviço somente será iniciada 
após a assinatura do Contrato de Prestação do Serviço. A 
mensalidade terá o valor equivalente a 30 dias de serviço prestado, 
e será paga na modalidade pós paga através de boleto bancário, 
será concedido um desconto de pontualidade no valor de R$ 
10,10 para pagamentos até a data de vencimento. Por se tratar 
de plano com conta digital, o cliente retirará o boleto para pagamento 
de suas mensalidades no aplicativo oficial da SIM Goiás ou ainda 
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através de solicitação em nossos canais de atendimento ao cliente. 
Não haverá envio de boleto físico em papel).  

O não pagamento pelo ASSINANTE de qualquer referente a adesão 
e/ou mensalidade na data de seu respectivo vencimento, incluindo 
a (s) taxa (s) de visita (s) técnica (s), sujeitará o ASSINANTE ao 
pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor do 
título em atraso, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao 
mês, calculados proporcionalmente ao número de dias de atraso. O 
descumprimento da obrigação após o 15º (décimo quinto) dia após 
a data de vencimento, implicará na suspensão parcial da prestação 
dos serviços ou - a critério da prestadora - na redução da velocidade 
do acesso. Após 45 dias de atraso, a PRESTADORA procederá a 
suspensão total do serviço, sem prejuízo da exigibilidade dos 
encargos contratuais, ficando o restabelecimento dos serviços 
condicionado ao (s) pagamento (s) do (s) valor (es) em atraso. Após 
decorridos 30 dias do bloqueio total do serviço, poderá a 
PRESTADORA dar por encerrado o presente termo, ficando 
autorizada a retirada dos equipamentos cedidos na forma de 
comodato e a cobrança da multa não compensatória em razão do 
cancelamento do contrato. 

Neste plano o assinante fica sujeito a fidelidade de 12 (doze) 
meses. 

 

Facilidades Com a contratação do plano o cliente receberá, sem nenhum custo 
adicional, um roteador Wi-Fi compatível com a velocidade 
contratada. Tal equipamentos será de propriedade da Sim Telecom, 
e deverá ser devolvido ao término do contrato. 

Franquia de Dados: Não se aplica. Redução após 
consumo da franquia: 

Não se aplica. 

 

 

 

 

 

 



 

PLANOS E SERVIÇOS 
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PLANO ECOBOOST 

Data base: 15/01/2022 Validade: 12 meses após  o qual 
passa a valer por tempo 
indeterminado 

Velocidade: 

Download 

500 Mbits Velocidade: 

Upload 

500 Mbits 

Mensalidade: R$ 140,00 

Critérios de cobrança Com a contratação desse plano o ASSINANTE irá gozar de um 
desconto de 100% na taxa de adesão, cujo valor total é de R$ 600,00 
(seiscentos reais). Portanto, ficará isento do pagamento de taxa de 
adesão. Em contrapartida, o ASSINANTE ficará automaticamente 
obrigado à fidelidade de 12 (doze) meses, sujeitando-se ao 
pagamento de multa não compensatória caso a rescisão contratual 
ocorra antes deste período, conforme a tabela abaixo: 

Mês Contratual  Valor da multa 
1/12  R$            600,00  
2/12  R$            550,00  
3/12  R$            500,00  
4/12  R$            450,00  
5/12  R$            400,00  
6/12  R$            350,00  
7/12  R$            300,00  
8/12  R$            250,00  
9/12  R$            200,00  
10/12  R$            150,00  
11/12  R$            100,00  
12/12  R$             50,00  

 

A contagem do prazo para ativação do serviço somente será iniciada 
após a identificação do pagamento pela empresa. A mensalidade 
terá o valor equivalente a 30 dias de serviço prestado, e será paga 
na modalidade pós paga através de boleto bancário, será 
concedido um desconto de pontualidade no valor de R$ 10,10 
para pagamentos até a data de vencimento. Por se tratar de plano 
com conta digital, o cliente retirará o boleto para pagamento de suas 
mensalidades no aplicativo oficial da SIM Goiás ou ainda através de 
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solicitação em nossos canais de atendimento ao cliente. Não haverá 
envio de boleto físico em papel).  

O não pagamento pelo ASSINANTE de qualquer referente a adesão 
e/ou mensalidade na data de seu respectivo vencimento, incluindo 
a (s) taxa (s) de visita (s) técnica (s), sujeitará o ASSINANTE ao 
pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor do 
título em atraso, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao 
mês, calculados proporcionalmente ao número de dias de atraso. O 
descumprimento da obrigação após o 15º (décimo quinto) dia após 
a data de vencimento, implicará na suspensão parcial da prestação 
dos serviços ou - a critério da prestadora - na redução da velocidade 
do acesso. Após 45 dias de atraso, a PRESTADORA procederá a 
suspensão total do serviço, sem prejuízo da exigibilidade dos 
encargos contratuais, ficando o restabelecimento dos serviços 
condicionado ao (s) pagamento (s) do (s) valor (es) em atraso. Após 
decorridos 30 dias do bloqueio total do serviço, poderá a 
PRESTADORA dar por encerrado o presente termo, ficando 
autorizada a retirada dos equipamentos cedidos na forma de 
comodato e a cobrança da multa não compensatória em razão do 
cancelamento do contrato. 

Neste plano o assinante fica sujeito a fidelidade de 12 (doze) 
meses. 

 

Facilidades Com a contratação do plano o cliente receberá, sem nenhum custo 
adicional, o pacote Wi-Fi Eco II que é composto por dois roteadores 
Wi-Fi MESH compatíveis com a velocidade contratada. Tais 
equipamentos serão de propriedade da Sim Telecom. 

Franquia de Dados: Não se aplica. Redução após 
consumo da franquia: 

Não se aplica. 
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PLANO ECOMAXX 

Data base: 15/01/2022 Validade: 12 meses após  o qual 
passa a valer por tempo 
indeterminado 

Velocidade: 

Download 

500 Mbits Velocidade: 

Upload 

500 Mbits 

Mensalidade: R$ 200,00 

Critérios de cobrança Com a contratação desse plano o ASSINANTE irá gozar de um 
desconto de 100% na taxa de adesão, cujo valor total é de R$ 800,00 
(oitocentos reais). Portanto, ficará submetido ao pagamento de 
apenas R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Em contrapartida, o 
ASSINANTE ficará automaticamente obrigado à fidelidade de 12 
(doze) meses, sujeitando-se ao pagamento de multa não 
compensatória caso a rescisão contratual ocorra antes deste 
período, conforme a tabela abaixo: 

Mês Contratual  Valor da multa 
1/12  R$            800,00  
2/12  R$            734,00  
3/12  R$            668,00  
4/12  R$            602,00  
5/12  R$            536,00  
6/12  R$            470,00  
7/12  R$            404,00  
8/12  R$            338,00  
9/12  R$            272,00  
10/12  R$            206,00  
11/12  R$            140,00  
12/12  R$              74,00  
  

 

 

A contagem do prazo para ativação do serviço somente será iniciada 
após a identificação do pagamento pela empresa. A mensalidade 
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terá o valor equivalente a 30 dias de serviço prestado, e será paga 
na modalidade pós paga através de boleto bancário, será 
concedido um desconto de pontualidade no valor de R$ 15,10 
para pagamentos até a data de vencimento. Por se tratar de plano 
com conta digital, o cliente retirará o boleto para pagamento de suas 
mensalidades no aplicativo oficial da SIM Goiás ou ainda através de 
solicitação em nossos canais de atendimento ao cliente. Não haverá 
envio de boleto físico em papel).  

O não pagamento pelo ASSINANTE de qualquer referente a adesão 
e/ou mensalidade na data de seu respectivo vencimento, incluindo 
a (s) taxa (s) de visita (s) técnica (s), sujeitará o ASSINANTE ao 
pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor do 
título em atraso, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao 
mês, calculados proporcionalmente ao número de dias de atraso. O 
descumprimento da obrigação após o 15º (décimo quinto) dia após 
a data de vencimento, implicará na suspensão parcial da prestação 
dos serviços ou - a critério da prestadora - na redução da velocidade 
do acesso. Após 45 dias de atraso, a PRESTADORA procederá a 
suspensão total do serviço, sem prejuízo da exigibilidade dos 
encargos contratuais, ficando o restabelecimento dos serviços 
condicionado ao (s) pagamento (s) do (s) valor (es) em atraso. Após 
decorridos 30 dias do bloqueio total do serviço, poderá a 
PRESTADORA dar por encerrado o presente termo, ficando 
autorizada a retirada dos equipamentos cedidos na forma de 
comodato e a cobrança da multa não compensatória em razão do 
cancelamento do contrato. 

Neste plano o assinante fica sujeito a fidelidade de 12 (doze) 
meses. 

 

Facilidades Com a contratação do plano o cliente receberá, sem nenhum custo 
adicional, o pacote Wi-Fi Eco III que é composto por três roteadores 
Wi-Fi MESH compatíveis com a velocidade contratada. Tais 
equipamentos serão de propriedade da Sim Telecom, e deverão ser 
devolvidos ao término do contrato. 

Franquia de Dados: Não se aplica. Redução após 
consumo da franquia: 

Não se aplica. 
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