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Nº 211, quinta-feira, 3 de novembro de 2016
ATO N o- 3.743, DE 19 DE SETEMBRO DE 2016
Processo nº 53500.002831/2012-93.
Outorga autorização de uso de radiofrequências à BRASIL
DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, 11.966.640/0001-77, associada à Autorização para explorar o Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), até 04/12/2027, sendo o uso das radiofrequências em
caráter precário e secundário, sem exclusividade, compartilhada no
espaço e no tempo com outras autorizadas, sem direito à proteção
contra interferências prejudiciais.
VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES
Superintendente
ATO N o- 3.787, DE 22 DE SETEMBRO DE 2016
Processo nº 53500.002545/2014-90.
Outorga autorização de uso de radiofrequências à CLARO
S.A., 40.432.544/0001-47, associada à Autorização para explorar o
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), até 31/12/2030, sendo o
uso das radiofrequências em caráter precário e secundário, sem exclusividade, compartilhada no espaço e no tempo com outras autorizadas, sem direito à proteção contra interferências prejudiciais.
VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES
Superintendente
ATO N o- 3.843, DE 23 DE SETEMBRO DE 2016
Processo nº 53500.019768/2016-58.
Expede autorização à ALM INFORMATICA COMERCIO
LTDA - ME, CNPJ/MF nº 15.520.944/0001-67, para explorar o Serviço de Comunicação Multimídia, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, em âmbito nacional e internacional e tendo
como área de prestação de serviço todo o território nacional.
VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES
Superintendente

N o- 3.899 Processo nº 53500.010377/2016-78.
Expede autorização à Palmasnet Paris Ltda - ME, CNPJ/MF nº
05.985.085/0001-28, para explorar o Serviço de Acesso Condicionado, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, tendo como Área de Prestação
do Serviço todo o território nacional, e como Áreas de Abrangência do Atendimento aquelas indicadas em seu Projeto Técnico e alterações posteriores.
N o- 3.900 Processo nº 53500.020775/2013-50.
Declara extinta, por renúncia, a partir de 04 de agosto de
2016, a autorização outorgada à Marlene Lino Zago ME, CNPJ/MF nº
16.949.853/0001-04 , por intermédio do Ato n°6938, de 19 de novembro de 2013, publicado no Diário Oficial da União de 25 de novembro de 2013, para explorar o Serviço de Comunicação Multimídia,
de interesse coletivo, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade e tendo como área de prestação de serviço todo o território
nacional. A renúncia não desonera a empresa Marlene Lino Zago de
suas obrigações com terceiros, inclusive as firmadas com a Anatel.
N o- 3.901 Processo nº 53500.010377/2016-78.
Expede autorização à Palmasnet Paris Ltda - ME, CNPJ/MF
nº 05.985.085/0001-28, para prestar o Serviço Telefônico Fixo Comutado destinado ao uso do público em geral - STFC, nas modalidades de serviço Local, Longa Distância Nacional - LDN e Longa
Distância Internacional - LDI, nas Áreas de Prestação equivalente às
Regiões I, II e III do Plano Geral de Outorgas - PGO.
N o- 3.902 Processo 53504.007558/2016-87.
Expedir autorização à(ao) SILVIO CARLOS LOPES - ME,
CNPJ/CPF: 18.581.419/0001-40, para executar o Serviço Limitado Privado, de interesse restrito, em âmbito nacional e internacional, por
prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, para prestação a
terceiros, e tendo como área de prestação do serviço todo território
nacional. Outorga autorização de uso de radiofrequências à(ao) SILVIO
CARLOS LOPES - ME, 18.581.419/0001-40, associada à autorização
para execução de Serviço Limitado Privado, sendo o uso das radiofrequências sem exclusividade, compartilhada no espaço e no tempo
com outras autorizadas, sem direito à proteção contra interferências
prejudiciais, pelo prazo de 20 (vinte) anos, em caráter precário, prorrogável uma única vez e de forma onerosa, por igual período.
VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES
Superintendente

ATOS DE 26 DE SETEMBRO DE 2016
N o- 3.862 Processo nº 53500.023475/2016-75.
Declara extinta, por renúncia, a partir de 6 de janeiro de
2016, a autorização outorgada à Celusat Telecomunicações Ltda.,
CNPJ/MF nº 01.951.281/0001-20, por intermédio do Ato n.° 6.212,
de 28 de outubro de 2009, cujo extrato foi publicado no Diário
Oficial da União de 5 de novembro de 2009, para explorar o Serviço
de Comunicação Multimídia, de interesse coletivo, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade e tendo como área de
prestação de serviço todo o território nacional. A renúncia não desonera a Celusat Telecomunicações Ltda. de suas obrigações com
terceiros, inclusive as firmadas com a Anatel.
N o- 3.874 Processo nº 53516.004259/2016-51.
Outorga autorização de uso de radiofrequências à COMFIBRA - PROVEDOR DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME ,
15.288.255/0001-79, associada à Autorização para explorar o Serviço
de Comunicação Multimídia (SCM), até 08/04/2030, sendo o uso das
radiofrequências em caráter precário e secundário, sem exclusividade,
compartilhada no espaço e no tempo com outras autorizadas, sem
direito à proteção contra interferências prejudiciais.
N o- 3.889 Processo nº 53508.004933/2016-05.
Declara extinta, por renúncia, a partir de 10 de agosto de
2016, a autorização outorgada à RIO METRO TVA LTDA.,
CNPJ/MF nº 32.599.060/0001-69, por intermédio do Decreto n°
98.630, de 20 de dezembro de 1989, publicado no Diário Oficial da
União de 21 de dezembro de 1989, para explorar o Serviço Especial
de Televisão por Assinatura, tendo como área de prestação de serviço
o estado do Rio de janeiro. A renúncia não desonera a empresa RIO
METRO TVA LTDA de suas obrigações com terceiros, inclusive as
firmadas com a Anatel.
N o- 3.893 Processo nº 53500.200949/2015-28.
Expede autorização à Reyvi Internet Ltda - ME, CNPJ/MF
nº 10275.916/0001-08, para explorar o Serviço de Comunicação Multimídia, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, em
âmbito nacional e internacional e tendo como área de prestação de
serviço todo o território nacional.
o-

N 3.895 Processo nº 53528.200124/2015-03.
Expede autorização à Guifami Informática Ltda, CNPJ/MF
nº 03.988.184/0001-38, para explorar o Serviço de Acesso Condicionado, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, tendo como Área de Prestação do Serviço todo o território nacional, e
como Áreas de Abrangência do Atendimento aquelas indicadas em
seu Projeto Técnico e alterações posteriores.
N o- 3.896 Processo nº 53528.200124/2015-03.
Expede autorização à Guifami Informática Ltda, CNPJ/MF
nº 03.988.184/0001-38, para prestar o Serviço Telefônico Fixo Comutado destinado ao uso do público em geral - STFC, nas modalidades de serviço Local, Longa Distância Nacional - LDN e Longa
Distância Internacional - LDI, nas Áreas de Prestação equivalente às
Regiões I, II e III do Plano Geral de Outorgas - PGO.

ATO N o- 3.905, DE 27 DE SETEMBRO DE 2016
Processo nº 53500.004237/2014-07.
Outorga autorização de uso de radiofrequências à I2 TELECOM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA ME,
12.128.581/0001-20, associada à Autorização para explorar o Serviço
de Comunicação Multimídia (SCM), até 16/09/2029, sendo o uso das
radiofrequências em caráter precário e secundário, sem exclusividade,
compartilhada no espaço e no tempo com outras autorizadas, sem
direito à proteção contra interferências prejudiciais.
VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES
Superintendente
ATO N o- 3.917, DE 28 DE SETEMBRO DE 2016
Autoriza a AMÉRICAS AMIGAS a fazer uso temporário de
Recursos de Numeração da série 0500 para recebimento de chamadas
telefônicas e respectivo registro da intenção de doação, nas condições
estabelecidas no Processo nº 53500.014704/2016-61.
VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES
Superintendente
ATOS DE 28 DE SETEMBRO DE 2016
o-

N 3.949 Processo nº 53548.200163/2015-64.
Expede autorização à ABEL F DOS SANTOS - ME, CNPJ/MF nº
10.673.844/0001-57, para explorar o Serviço de Comunicação Multimídia, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, em
âmbito nacional e internacional e tendo como área de prestação de
serviço todo o território nacional.
N o- 3.952 Processo nº 53504.003783/2016-44.
Expede autorização à ATUAMAX TELECOMUNICAÇÃO
LTDA EPP, CNPJ/MF nº 24.277.328/0001-18, para explorar o Serviço de Comunicação Multimídia, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, em âmbito nacional e internacional e tendo
como área de prestação de serviço todo o território nacional.
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ATO N o- 3.981, DE 30 DE SETEMBRO DE 2016
Processo nº 53500.017555/2016-91.
Outorga autorização de uso de radiofrequências à LINK NET
INFORMÁTICA EIRELI - ME, CNPJ/MF nº 14.458.946/0001-00,
associada à Autorização para explorar o Serviço de Comunicação
Multimídia (SCM), até 10/06/2031, sendo o uso das radiofrequências
em caráter precário e secundário, sem exclusividade, compartilhada
no espaço e no tempo com outras autorizadas, sem direito à proteção
contra interferências prejudiciais.
VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES
Superintendente
ATOS DE 3 DE OUTUBRO DE 2016
o-

N 4.001 Processo nº 53500.023110/2016-41.
Outorga autorização de uso de radiofrequências à ECLIPSE
ASSESSORIA EM REDES E COMPUTADORES LTDA,
05.454.492/0001-09, associada à Autorização para explorar o Serviço
de Comunicação Multimídia (SCM), até 19/02/2030, sendo o uso das
radiofrequências em caráter precário e secundário, sem exclusividade,
compartilhada no espaço e no tempo com outras autorizadas, sem
direito à proteção contra interferências prejudiciais.
N o- 4.016 Processo nº 53500.020905/2016-05.
Outorga autorização de uso de radiofrequências à LANTECA TELECOM LTDA-ME, 11.785.638/0001-00, associada à Autorização para explorar o Serviço de Comunicação Multimídia (SCM),
até 01/06/2030, sendo o uso das radiofrequências em caráter precário
e secundário, sem exclusividade, compartilhada no espaço e no tempo
com outras autorizadas, sem direito à proteção contra interferências
prejudiciais.
N o- 4.020 Processo nº 53500.011089/2016-31.
Outorga autorização de uso de radiofrequências à CODERP
CIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE RIB PRETO,
CNPJ/MF nº 45.254.950/0001-80, associada à Autorização para explorar o Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), até 23/05/2031,
sendo o uso das radiofrequências em caráter precário e secundário,
sem exclusividade, compartilhada no espaço e no tempo com outras
autorizadas, sem direito à proteção contra interferências prejudiciais.
VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES
Superintendente
ATO N o- 4.036, DE 4 DE OUTUBRO DE 2016
Processo nº 53504.203823/2015-75.
Outorga autorização de uso de radiofrequências à(ao) TRACKER DO BRASIL LTDA, 02.756.315/0001-99, associada à autorização para execução de Serviço Limitado Privado, sendo o uso
das radiofrequências sem exclusividade, compartilhada no espaço e
no tempo com outras autorizadas, sem direito à proteção contra interferências prejudiciais, pelo prazo de 20 (vinte) anos, em caráter
precário, prorrogável uma única vez e de forma onerosa, por igual
período.
VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES
Superintendente
ATO N o- 4.063, DE 5 DE OUTUBRO DE 2016
Processo nº 53500.023021/2016-02.
Outorga autorização de uso de radiofrequências à BROSEGHINI LTDA, 04.216.824/0001-54, associada à Autorização para
explorar o Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), até
21/07/2021, sendo o uso das radiofrequências em caráter precário e
secundário, sem exclusividade, compartilhada no espaço e no tempo
com outras autorizadas, sem direito à proteção contra interferências
prejudiciais.
VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES
Superintendente
ATO N o- 4.105, DE 6 DE OUTUBRO DE 2016

N o- 3.954 Processo nº 53516.002801/2016-31.
Expede autorização à(ao) INVIOLÁVEL MONITORAMENTO LTDA - ME, CNPJ/CPF 10.539.024/0001-77, para explorar o Serviço
Limitado Privado, de interesse restrito, em âmbito nacional e internacional, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, e
tendo como área de prestação do serviço o município de Três Lagoas/MS. Outorga autorização de uso de radiofrequência, à(ao) INVIOLÁVEL MONITORAMENTO LTDA - ME, CNPJ/CPF
10.539.024/0001-77, associada à autorização do Serviço Limitado Privado, na aplicação Supervisão e Controle, sendo o uso das radiofrequências sem exclusividade, compartilhada no espaço e no tempo
com outras autorizadas, sem direito à proteção contra interferências
prejudiciais, pelo prazo de 20 (vinte) anos, em caráter precário, prorrogável uma única vez, por igual período e de forma onerosa.

Processo 53504.001485/2016-10.
Expede autorização à(ao) KEDEM LOCADORA DE BENS
LTDA., CNPJ/CPF: 07.131.974/0001-53, para executar o Serviço Limitado Privado, de interesse restrito, em âmbito nacional e internacional, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, para
prestação a terceiros, e tendo como área de prestação do serviço todo
território nacional. Outorga autorização de uso de radiofrequências
à(ao) KEDEM LOCADORA DE BENS LTDA., 07.131.974/0001-53,
associada à autorização para execução de Serviço Limitado Privado,
sendo o uso das radiofrequências sem exclusividade, compartilhada
no espaço e no tempo com outras autorizadas, sem direito à proteção
contra interferências prejudiciais, pelo prazo de 20 (vinte) anos, em
caráter precário, prorrogável uma única vez e de forma onerosa, por
igual período.

VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES
Superintendente

VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES
Superintendente
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