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PLANO BÁSICO - SERVIÇO LONGA DISTÂNCIA 
 

 
Prestadora: OTS – Option Telecom Serviços de Telecomunicações Ltda. 
Código de Seleção de Prestadora: 062 
 
Plano Básico de prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado, na modalidade longa Distância 
através da utilização do CSP 062, com estrutura tarifária específica, buscando uma adequação da 
prestação do serviço para o atendimento do mercado. Este Plano está disponível para qualquer 
natureza de assinantes, pessoas físicas ou jurídicas, e é prestado na modalidade pré-paga, sendo que 
os créditos devem ser adquiridos previamente à utilização do serviço. 

 

CRÉDITOS 
 
Os créditos para a utilização do serviço deverão ser adquiridos através do site da OTS – Option 
Telecom Serviços de Telecomunicações Ltda. www.option.com.br  ou através da central de 
atendimento 0800 7277 167.  
 
Os créditos estarão ativos por 6 (seis) meses contados da data de sua ativação pelo cliente e 
permanecerão válidos por um prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da legislação vigente. 
 
Imediatamente após o fim dos créditos, os serviços serão interrompidos até que haja nova recarga de 
créditos 

 

CONDIÇÕES COMERCIAIS 
 
Condições comerciais referente às chamadas de Longa  Distância Nacional e Internacional 
descritas na tabela anexa. 
 
Os valores abaixo incluem todos os tributos inciden tes. 
 
A tarifação dos preços será realizada com tarifação  mínima de 60 segundos e cobrança adicional 
a cada 6 segundos de utilização.  
 
 
Reajuste 
 

Os valores relativos ao presente plano são passíveis de reajuste anual de acordo com a legislação 
vigente, tendo como data base o dia 30 de junho de cada ano. 
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Preços 

 

Os preços seguem as tabelas abaixo: 

 

Modalidade de Chamada – Origem Fixo Preço por minuto  
Chamada de Longa Distância Nacional para destino fixo R$ 5,00 
Chamada de Longa Distância Nacional para destino Móvel R$ 8,00 
Chamada de Longa Distância Internacional R$ 30,00 

 

Modalidade de Chamada – Origem Móvel Preço por minuto  
Chamada de Longa Distância Nacional para destino fixo R$ 5,00 
Chamada de Longa Distância Nacional para destino Móvel R$ 8,00 
Chamada de Longa Distância Internacional R$ 30,00 
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