
ITANET SERVIÇOS E PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA “A diferença começa aqui”

Prezado Cliente e Parceiro,

Desde sua fundação, a ITANET SERVIÇOS E PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET

LTDA assumiu importante missão no segmento de provimento de acesso à internet e

comunicação multimídia, ofertando a inclusão digital de maneira diferenciada, com tecnologia

avançada e atendimento personalizado, no Município de Itabi e regiões contíguas.

De lá para cá, tivemos um crescimento considerável, o qual nos trouxe a possibilidade de

melhorar e ampliar ainda mais o nosso negócio. E boa parte disso devemos a vocês.

Assim, sempre no intuito de propiciar o melhor e mais eficiente serviço aos nossos assinantes, a

partir de 10/02/2023, promovemos a migração do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM)

para a empresa ITAON PROVEDOR SERVICOS LTDA e a migração do Serviço de Valor

Adicionado (SVA) para a empresa NEWCO TECNOLOGIA LTDA, sendo que, a partir da

data supracitada, a ITAON PROVEDOR SERVICOS LTDA passará a ser a Prestadora do

Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) e responsável pelo emissão das notas fiscais deste

serviço, ao passo que, a NEWCO TECNOLOGIA LTDA passará a ser a Provedora do

Serviço de Valor Adicionado (SVA) e a responsável pela emissão das notas fiscais deste serviço.

Ademais, a empresa responsável pela emissão dos boletos e cobrança mensal do plano será a

ITAON PROVEDOR SERVICOS LTDA, CNPJ 10.568.538.0001-50.

Ressaltamos que a mudança em nada impactará nos serviços prestados e vigência dos

contratos firmados, que serão estritamente obedecidos com a mesma qualidade,

capacidade, modernidade e dedicação que fazem parte do DNA tecnológico de todas as

empresas.

Ao contrário, a separação dos serviços entre as empresas será realizada justamente para entregar

o melhor serviço a nossos assinantes, mediante a existência de empresas especializadas em cada

área de atuação.

Escritório: Rua do Campo, S/N - Campo Grande, Itabi/SE - CEP 49870-000 - Telefone: (79) 3314 – 1240 / 9946-5286 e-mail contato@itanetse.com.br
CNPJ: 08.377.015/0001-85
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Agradecemos por acreditarem e confiarem em nós e esperamos continuar juntos nos novos e

maiores desafios que virão.
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