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AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

TERMO DE AUTORIZAÇÃO Nº 16/2017
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL POR MEIO DE REDE
VIRTUAL QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL E
AMÉRICA NET LTDA

Pelo presente instrumento, de um lado a AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, doravante
denominada ANATEL, en쥈�dade integrante da UNIÃO, nos termos da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997,
Lei Geral de Telecomunicações – LGT, CNPJ/MF nº 02.030.715/0001‐12, ora representada, por delegação
do Presidente, nos termos da Portaria nº 418, de 24 de maio de 2013, pelo seu Superintendente de
Outorga e Recursos à Prestação, VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES, brasileiro, casado, advogado,
RG 07074618‐47 SSP/BA, CPF/MF n° 808.763.905‐72, e de outro a AMÉRICA NET LTDA, 01.778.972/0001‐
74, ora representada por seus sócios‐administradores, LINCOLN OLIVEIRA DA SILVA, brasileiro, casado,
empresário, RG n° 22.820.724‐1 ‐ SSP/SP, CPF/MF n° 258.589.658‐73, e JOSÉ LUIZ PELOSINI FERNANDES,
brasileiro, casado, empresário, RG n° 27664629‐0 SSP/SP, CPF/MF n° 302.716.048‐67, doravante
denominada AUTORIZADA, celebram o presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO, referente ao Ato nº 5478,
de 16 de dezembro de 2016, publicado no Diário Oﬁcial da União em 23 de dezembro de 2016, Processo
Anatel nº 53500.022382/2016‐23, que será regido pelas seguintes regras e condições:

CAPÍTULO I
DO OBJETO, ÁREA DE PRESTAÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO
Cláusula 1.1 ‐ O objeto deste Termo é a expedição de Autorização para exploração do Serviço Móvel
Pessoal – SMP por meio de Rede Virtual, prestado em regime privado, na Área de Prestação
correspondente à Região I do Plano Geral de Autorizações do SMP – PGA‐SMP.
Parágrafo único. Compreende‐se no objeto desta Autorização a exploração do Serviço Móvel Pessoal por
meio de Rede Virtual, prestado em regime privado, em conformidade com a regulamentação da ANATEL,
e, em especial, consoante disposições con쥈�das no Regulamento do SMP, no Plano Geral de Autorizações
do SMP e no Regulamento sobre Exploração do SMP por meio de Rede Virtual.
Cláusula 1.2 ‐ Serviço Móvel Pessoal é o serviço de telecomunicações móvel terrestre de interesse
cole쥈�vo que possibilita a comunicação entre estações móveis e de estações móveis para outras estações,
observadas as disposições constantes da regulamentação.
Cláusula 1.3 – A exploração de SMP por meio de Rede Virtual caracteriza‐se pelo oferecimento do Serviço
à população, segmentado ou não por mercado, com as caracterís쥈�cas do SMP de interesse cole쥈�vo,
isonomia e permanência, permi쥈�ndo, por meio de processos simpliﬁcados e eﬁcientes, a existência de
um maior número de ofertantes do Serviço no mercado, com propostas inovadoras de facilidades,
condições e relacionamento com os Usuários do SMP, agregando, entre outros, volumes e Serviços de
Valor Adicionado.
Cláusula 1.4 – A Prestação do SMP pela AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL cons쥈�tui Serviço de
Telecomunicações, sendo classiﬁcada como Prestador Autorizado do SMP e sujeitando‐se à
regulamentação aplicável.
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Cláusula 1.5 – Rede Virtual no Serviço Móvel Pessoal (Rede Virtual) é o conjunto de processos, sistemas,
equipamentos e demais a쥈�vidades u쥈�lizadas pela AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL para a exploração de
SMP por meio da rede de sua Prestadora Origem.
Cláusula 1.6 – Prestadora Origem é a Autorizada do Serviço Móvel Pessoal com a qual a AUTORIZADA DE
REDE VIRTUAL possui Contrato de Compar쥈�lhamento de Uso de Rede para a exploração de SMP por meio
de Rede Virtual.
Cláusula 1.7 ‐ A AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL tem direito à exploração industrial dos meios afetos à
prestação dos serviços, observadas as disposições constantes da regulamentação, bem como o disposto
nos ar쥈�gos 154 e 155 da LGT.
Cláusula 1.8 ‐ O prazo desta autorização para exploração do SMP por meio de Rede Virtual é
indeterminado, condicionado à vigência de Contrato(s) de Compar쥈�lhamento de Uso de Rede para a
exploração de SMP por meio de Rede Virtual com a Prestadora Origem atualizado(s), e cuja(s)
abrangência(s) compreenda(m), isolada ou conjuntamente, toda a Área de Prestação objeto do presente
Termo de Autorização.

CAPÍTULO II
DO VALOR DA AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DO SMP
Cláusula 2.1 ‐ O valor da Autorização para exploração de SMP por meio de Rede Virtual na Área de
Prestação, objeto deste termo, é de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a ser pago antes da data da assinatura
do Termo de Autorização do SMP.
§ 1º ‐ O atraso no pagamento do ônus previsto nesta Cláusula implicará cobrança de multa moratória de
0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), acrescida de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, acumulada
mensalmente, a par쥈�r do mês subsequente ao do vencimento do prazo e de 1% (um por cento) no mês
de pagamento.
§ 2º ‐ O não pagamento do valor es쥈�pulado nesta cláusula implicará a caducidade da Autorização,
independentemente da aplicação de outras penalidades previstas.
§ 3º ‐ Em quaisquer das situações que levem à ex쥈�nção desta Autorização, os valores das parcelas pagas
do preço público, até o momento da referida ex쥈�nção, não serão res쥈�tuídos.

CAPÍTULO III
DO MODO, FORMA E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Cláusula 3.1 ‐ A AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL se obriga a prestar o serviço objeto da Autorização de
forma a cumprir plenamente as obrigações inerentes ao serviço prestado em regime privado, observados
os critérios, fórmulas e parâmetros deﬁnidos neste Termo de Autorização.
Parágrafo único. O descumprimento das obrigações relacionadas ao objeto deste Termo de Autorização
ensejará a aplicação das sanções nele previstas, permi쥈�rá a suspensão temporária pela Anatel e,
conforme o caso, será decretada a caducidade desta Autorização, na forma disposta no Art. 137 da LGT.
Cláusula 3.2 ‐ A AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL prestará o serviço objeto desta Autorização por sua conta
e risco, dentro do regime de ampla e justa compe쥈�ção estabelecido na LGT, sendo remunerada pelos
preços cobrados, conforme disposto neste Termo de Autorização.
§1º ‐ A AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL não terá direito a qualquer espécie de exclusividade, qualquer
hipótese de garan쥈�a de equilíbrio econômico‐ﬁnanceiro, nem poderá reclamar direito quanto à admissão
de novas prestadoras do mesmo serviço.
§2º ‐ A AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL não terá direito adquirido à permanência das condições vigentes
com a expedição desta Autorização ou do início das a쥈�vidades, devendo observar os novos
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condicionamentos impostos por lei e pela regulamentação.
§3º ‐ As normas concederão prazos suﬁcientes para adaptação aos novos condicionamentos.
Cláusula 3.3 – A AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL se obriga a iniciar a exploração comercial do serviço,
cumprindo integralmente os compromissos ﬁrmados em Contrato (s) de Compar쥈�lhamento de Uso de
Rede ﬁrmado(s) com sua(s) Prestadora(s) Origem, devendo inclusive fazer o uso eﬁciente dos recursos
compar쥈�lhados.
Cláusula 3.4 – A AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL deverá manter acesso gratuito para serviços públicos de
emergência conforme estabelecido na regulamentação.
Cláusula 3.5 – A AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL deverá assegurar ao seu usuário o livre exercício de seu
direito de escolha de prestadora de STFC de sua preferência para encaminhamento de chamadas de
Longa Distância a cada chamada por ele originada, conforme disposto no PGA do SMP.
Cláusula 3.6 – As alterações no controle societário da AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL estarão sujeitas a
controle prévio pela Anatel, visando à manutenção das condições indispensáveis para a autorização ou de
outras condições da regulamentação.
§1º ‐ São condições indispensáveis à expedição e à manutenção da autorização aquelas previstas na
regulamentação aplicável e no Art. 133 da LGT.
§2º ‐ A transferência do Termo de Autorização estará sujeita à aprovação da ANATEL, observadas as
exigências do §2º do Art 136 da LGT.
§3º ‐ Em todos os casos de alteração contratual, que importem em modiﬁcação do controle societário ou
modiﬁcação da razão social a AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL deverá apresentar à Anatel cópias
auten쥈�cadas das respec쥈�vas alterações, arquivadas ou registradas na repar쥈�ção competente, no prazo de
sessenta dias contados de sua efe쥈�vação.
Cláusula 3.7 ‐ A AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL estabelecerá, livremente, os preços a serem pra쥈�cados
na exploração do SMP, sendo reprimida toda prá쥈�ca prejudicial à compe쥈�ção, bem como o abuso do
poder econômico nos termos da legislação própria.
Parágrafo único. A AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL deverá dar ampla publicidade de sua tabela de preços
de forma a assegurar seu conhecimento pelos usuários e interessados.

CAPÍTULO IV
DA QUALIDADE DO SERVIÇO
Cláusula 4.1 ‐ Cons쥈�tui pressuposto desta Autorização a adequada qualidade do serviço prestado pela
AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL, considerando‐se como tal o serviço que sa쥈�sﬁzer às condições de
regularidade, eﬁciência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia.
§1º ‐ A regularidade será caracterizada pela exploração con쥈�nuada do serviço com estrita observância do
disposto nas normas baixadas pela ANATEL.
§2º ‐ A eﬁciência será caracterizada pela consecução e preservação dos parâmetros constantes deste
Termo de Autorização e pelo atendimento ao usuário do serviço nos prazos previstos na regulamentação.
§3º ‐ A segurança na exploração do serviço será caracterizada pela conﬁdencialidade dos dados
referentes à u쥈�lização do serviço pelos usuários, bem como pela plena preservação do sigilo das
informações transmi쥈�das no âmbito de sua exploração.
§4º ‐ A atualidade será caracterizada pela modernidade dos equipamentos, das instalações e das técnicas
de exploração do serviço, com a absorção dos avanços tecnológicos que, deﬁni쥈�vamente, tragam
bene踰�cios para os usuários, respeitadas as disposições deste Termo de Autorização.
§5º ‐ A generalidade será caracterizada com a prestação não discriminatória do serviço a todo e qualquer
usuário, obrigando‐se a AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL a prestar o serviço a quem o solicite, de acordo
com a regulamentação.
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§6º ‐ A cortesia será caracterizada pelo atendimento respeitoso e imediato de todos os usuários do
serviço autorizado, bem como pela observância das obrigações de informar e atender pronta e
polidamente todos que, usuários ou não, solicitem da AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL informações,
providências ou qualquer 쥈�po de postulação conforme o disposto no presente Termo de Autorização.
Cláusula 4.2 ‐ A AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL não poderá, na hipótese de interrupção da exploração do
serviço, alegar o não adimplemento de qualquer obrigação por parte da ANATEL ou da União.
Cláusula 4.3 ‐ A exploração do serviço autorizado somente poderá ser suspensa em conformidade com o
Regulamento do SMP ou Regulamento sobre Exploração do SMP por meio de Rede Virtual.
Cláusula 4.4 – A AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL deve comunicar ao público em geral e ao Usuário,
quaisquer interrupções na prestação do serviço, seus mo쥈�vos e as providências adotadas para o
restabelecimento dos serviços.
§1º ‐ A interrupção do serviço por falhas de rede, de qualquer 쥈�po, que venham a afetar mais de 10%
(dez por cento) do total de acessos de localidade deve ser informada, imediatamente, a todas as demais
prestadoras que possuam redes interconectadas à rede em falha e à ANATEL.
§2º ‐ A informação de interrupção do serviço deve incluir, no mínimo, a descrição obje쥈�va da falha,
localização, quan쥈�dade de acessos afetados, detalhes da interrupção, diagnós쥈�co e ações corre쥈�vas
adotadas.
§3º ‐ Nos casos previsíveis, a interrupção deve ser comunicada aos Usuários afetados, com antecedência
mínima de 5 (cinco) dias, sob pena de conﬁguração de violação dos direitos dos Usuários previstos no art.
3º da LGT.
Cláusula 4.5 ‐ A AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL deverá cumprir as metas de qualidade ﬁxadas em
regulamentação especíﬁca.

CAPÍTULO V
DO PLANO DE NUMERAÇÃO
Cláusula 5.1 ‐ Observada a regulamentação, a AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL se obriga a obedecer aos
Regulamentos de Numeração editados pela Anatel, devendo assegurar ao assinante do serviço a
portabilidade de códigos de acesso no prazo deﬁnido na regulamentação.
§1º ‐ Os custos referentes aos inves쥈�mentos necessários para permi쥈�r a portabilidade de códigos de
acesso são de responsabilidade da AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL e das demais prestadoras de serviço
de telecomunicações, em regime público ou privado.
§2º ‐ Os custos referentes à administração do processo de consignação e ocupação de códigos de acesso
do Regulamento de Numeração serão imputados à AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL, nos termos do
Regulamento de Administração de Recursos de Numeração.

CAPÍTULO VI
DA COBRANÇA DOS USUÁRIOS
Cláusula 6.1 ‐ O documento de cobrança emi쥈�do pela AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL ao assinante deve
ocorrer pelo menos cinco dias antes do vencimento, discriminando de maneira detalhada, clara e
explica쥈�va, todo registro relacionado à prestação do serviço no período, os descontos concedidos,
impostos e eventuais encargos, na forma da regulamentação.
Parágrafo único. A AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL poderá lançar no documento de cobrança, com
anuência do assinante, os valores referentes à u쥈�lização de outros serviços de telecomunicações e
serviços de valor adicionado, desde que estes sejam claramente discriminados, com iden쥈�ﬁcação dos
respec쥈�vos prestadores ou provedores.

https://sei.anatel.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo_assinatura=84798&id_documento=1328545&id_orgao_acesso_externo=…

4/8

26/01/2017

:: SEI / ANATEL  1143212  Termo de Autorização ::

CAPÍTULO VII
DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS
Cláusula 7.1 – Cons쥈�tuem direitos do usuário do SMP, além daqueles estabelecidos na Lei n° 9.472, de 16
de julho de 1997, e pela regulamentação do SMP, sem prejuízo dos direitos previstos na Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990 nos casos por ela regulados, o conhecimento prévio de toda alteração nas
condições de prestação do serviço que lhe a쥈�nja direta ou indiretamente.
Cláusula 7.2 ‐ Os direitos e deveres dos usuários devem ser relacionados no contrato de tomada de
assinatura.

CAPÍTULO VIII
DOS DIREITOS E DEVERES DA AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL
Cláusula 8.1 – Cons쥈�tuem obrigações da AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL, aqueles estabelecidos na Lei n°
9.472, de 16 de julho de 1997, na regulamentação aplicável e no presente Termo de Autorização.
Cláusula 8.2 ‐ Na contratação de serviços e na aquisição de equipamentos e materiais vinculados ao
serviço objeto deste Termo, a AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL se obriga a considerar oferta de
fornecedores independentes, inclusive os nacionais, e basear suas decisões, com respeito às diversas
ofertas apresentadas, no cumprimento de critérios obje쥈�vos de preço, condições de entrega e
especiﬁcações técnicas estabelecidas na regulamentação per쥈�nente.
Cláusula 8.2.1 ‐ Na contratação em questão, aplicam‐se os procedimentos do Regulamento sobre
Procedimentos de Contratação de Serviços e Aquisição de Equipamentos ou Materiais pelas Prestadoras
de Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 155, de 5 de agosto de 1999, alterada pela
Resolução nº 421, de 2 de dezembro de 2005.
Cláusula 8.2.2 ‐ Nos casos em que haja equivalência entre ofertas, a autorizada se obriga a u쥈�lizar como
critério de desempate, a preferência a serviços oferecidos por empresas situadas no País, equipamentos,
programas de computador (so筑ware) e materiais produzidos no País, e, entre eles, àqueles com
tecnologia nacional. A equivalência referida neste item será apurada quando, cumula쥈�vamente:
a)
o preço nacional for menor ou igual ao preço do importado, posto no território nacional, incluídos
os tributos incidentes;
b)

o prazo de entrega for compaᖝ�vel com as necessidades do serviço; e

c)
sejam sa쥈�sfeitas as especiﬁcações técnicas estabelecidas na regulamentação per쥈�nente e possuam
cer쥈�ﬁcação expedida ou aceita pela Anatel, quando aplicável.
Cláusula 8.2.3 ‐ Compreendem‐se como serviços aqueles relacionados com a pesquisa e
desenvolvimento, planejamento, projeto, implantação e instalação 踰�sica, operação, manutenção, bem
como a aquisição de programas de computador (so筑ware), supervisão e testes de avaliação de sistemas
de telecomunicações.
Cláusula 8.3 – A AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL deve fornecer, a outras prestadoras de serviços de
telecomunicações de interesse cole쥈�vo, as informações sobre os usuários constantes de sua base
cadastral e necessárias à prestação de serviço.
Cláusula 8.4 – A AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL deve manter à disposição da ANATEL e dos interessados
um registro de queixas ou reclamações, por um período mínimo de 1 (um) ano.
Cláusula 8.5 – A AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL deve informar à ANATEL toda e qualquer alteração em
Contrato de Compar쥈�lhamento de Uso de Rede para a exploração de SMP por meio de Rede Virtual.
Parágrafo único. Todo novo Contrato de Compar쥈�lhamento de Uso de Rede para exploração de SMP por
meio de Rede Virtual celebrado entre a AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL e Prestadora Origem deverá ser
subme쥈�do para homologação da ANATEL, conforme regulamentação vigente.
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Cláusula 8.6 ‐ A AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL deverá par쥈�cipar dos grupos cons쥈�tuídos pelas
Autorizadas do SMP, tais como de an쥈�fraude, de completamento de chamadas, de cadastro e de
portabilidade numérica, entre outros.

CAPÍTULO IX
DAS OBRIGAÇÕES E PRERROGATIVAS DA ANATEL
Cláusula 9.1 ‐ Além das outras prerroga쥈�vas inerentes à sua função de órgão regulador e das demais
obrigações decorrentes deste Termo de Autorização, incumbirá à ANATEL:
I ‐ acompanhar e ﬁscalizar a exploração do serviço visando ao atendimento da regulamentação;
II ‐ regulamentar a exploração do serviço autorizado;
III ‐ aplicar as penalidades previstas na regulamentação do serviço e, especiﬁcamente, neste Termo de
Autorização;
IV ‐ zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários,
cien쥈�ﬁcando‐os, em até 90 (noventa) dias, das providências tomadas com vista à repressão de infrações a
seus direitos;
V ‐ declarar ex쥈�nta a Autorização nos casos previstos na LGT;
VI ‐ zelar pela garan쥈�a de interconexão, dirimindo eventuais pendências surgidas entre a AUTORIZADA DE
REDE VIRTUAL e demais prestadoras;
VII – acompanhar permanentemente o relacionamento entre a AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL e
Prestadora Origem, dirimindo os conﬂitos surgidos;
VIII – acompanhar permanentemente o relacionamento entre a AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL e demais
prestadoras, dirimindo os conﬂitos surgidos;
IX ‐ coibir condutas da AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL, contrárias ao regime de compe쥈�ção, observadas
as competências do CADE e o descrito na regulamentação;
X ‐ exercer a a쥈�vidade ﬁscalizatória do serviço conforme o disposto neste Termo de Autorização; e
XI ‐ arrecadar as taxas rela쥈�vas ao FISTEL e as contribuições rela쥈�vas ao FUST, adotando as providências
previstas na legislação.
Cláusula 9.2 ‐ A ANATEL deverá instaurar Procedimento Administra쥈�vo de Descumprimento de Obrigação
(PADO) des쥈�nado a apurar inverdade ou insubsistência das condições declaradas pela AUTORIZADA DE
REDE VIRTUAL, rela쥈�vas à não par쥈�cipação no controle de outras empresas ou a outras vedações
impedi쥈�vas de concentração econômica, sempre que houver indícios de inﬂuência relevante desta, de
suas coligadas, controladas ou controladoras sobre pessoa jurídica prestadora de SMP, nos termos do
Regulamento para Apuração de Controle e de Transferência de Controle em Empresas Prestadoras de
Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 101 da Anatel, de 4 de fevereiro de 1999.
Parágrafo único. A comprovação, após o procedimento previsto nesta Cláusula, de existência de qualquer
situação que caracterize inverdade ou insubsistência das condições declaradas pela AUTORIZADA REDE
VIRTUAL, importará a ex쥈�nção, por cassação, da Autorização, nos termos do Art. 139, da LGT.
Cláusula 9.3 ‐ A ANATEL deverá ainda instaurar procedimento administra쥈�vo des쥈�nado a apurar infração
contra a ordem econômica prevista na Lei nº 12.529/11.

CAPÍTULO X
DO REGIME DE FISCALIZAÇÃO
Cláusula 10.1 ‐ A ANATEL exercerá a ﬁscalização do serviço a ﬁm de assegurar o cumprimento dos
compromissos constantes deste Termo de Autorização.
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§1º ‐ A ﬁscalização a ser exercida pela ANATEL compreenderá a inspeção e o acompanhamento das
a쥈�vidades, equipamentos e instalações da AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL, implicando amplo acesso a
todos os dados e informações da AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL ou de terceiros.
§2º ‐ As informações colhidas no exercício da a쥈�vidade ﬁscalizatória serão publicadas na Biblioteca, à
exceção daquelas que, por solicitação da AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL, sejam consideradas pela
ANATEL como de caráter conﬁdencial.
§3º ‐ As informações que venham a ser consideradas de caráter conﬁdencial nos termos do parágrafo
anterior, somente serão u쥈�lizadas nos procedimentos correlacionados ao presente Termo de Autorização,
respondendo a ANATEL e aqueles por ela indicados por qualquer divulgação, ampla ou restrita, de tais
informações fora deste âmbito de u쥈�lização.
Cláusula 10.2 ‐ A AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL, por intermédio de representante indicado, poderá
acompanhar toda e qualquer a쥈�vidade da ﬁscalização da ANATEL, não podendo obstar ou impedir a
atuação da ﬁscalização, sob pena de incorrer nas penalidades previstas na regulamentação.

CAPÍTULO XI
DAS REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
Cláusula 11.1 – A AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL no que respeita à implantação e funcionamento de
Redes de Telecomunicações des쥈�nadas a dar suporte à exploração do SMP deve observar o disposto na
regulamentação, em especial, no Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, editado pela
Resolução nº 73, de 25 de novembro de 1998; e alterado pela Resolução nº 343, de 17 de julho de 2003,
no Regulamento Geral de Interconexão, aprovado pela Resolução nº 410, de 13 de julho de 2006, no
Regulamento do SMP, aprovado pela Resolução nº 477, de 7 de agosto, de 2007, e no Regulamento sobre
Exploração do SMP por meio de Rede Virtual, aprovado pela Resolução nº 550, de 22 de novembro de
2010.
Cláusula 11.2 – A remuneração pelo uso de redes será pactuada entre a AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL e
as demais prestadoras de serviços de telecomunicações, observado o disposto no Art. 152, da LGT e na
regulamentação.

CAPÍTULO XII
DAS SANÇÕES
Cláusula 12.1 ‐ A AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL ﬁca sujeita à ﬁscalização da Anatel, observadas as
disposições legais e regulamentares per쥈�nentes, devendo, quando lhe for exigido, prestar contas
conforme regulamentação, permi쥈�ndo o livre acesso aos seus recursos técnicos e registros contábeis.
Cláusula 12.2 ‐ O descumprimento de condições ou de compromissos assumidos associados à
autorização sujeitará a AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL às sanções de advertência, multa, suspensão
temporária ou caducidade, conforme disposto na regulamentação.

CAPÍTULO XIII
DA EXTINÇÃO DA AUTORIZAÇÃO
Cláusula 13.1 ‐ Considerar‐se‐á ex쥈�nta a Autorização por cassação, caducidade, decaimento, renúncia ou
anulação, conforme os Arts. 138 a 144, da LGT, e consoante os procedimentos constantes da
regulamentação.
Parágrafo único. A declaração de ex쥈�nção não elidirá a aplicação das penalidades cabíveis de
conformidade com o disposto neste Termo de Autorização pelas infrações pra쥈�cadas pela AUTORIZADA
DE REDE VIRTUAL.
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CAPÍTULO XIV
DO REGIME LEGAL E DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS
Cláusula 14.1 ‐ Regem a presente Autorização, sem prejuízo das demais normas integrantes do
ordenamento jurídico brasileiro, a LGT, e a regulamentação dela decorrente.
Cláusula 14.2 ‐ Na exploração do serviço ora autorizado deverá ser observada a regulamentação editada
pela ANATEL, como parte integrante deste Termo de Autorização.
Cláusula 14.3 ‐ Na interpretação das normas e disposições constantes deste Termo de Autorização
deverão ser levadas em conta, além dos documentos referidos neste Capítulo, as regras gerais de
hermenêu쥈�ca e as normas e princípios con쥈�dos na LGT.

CAPÍTULO XV
DO FORO
Cláusula 15.1 ‐ Para solução de questões decorrentes deste Termo de Autorização será competente o
Foro da Seção Judiciária da Jus쥈�ça Federal de Brasília, Distrito Federal.

CAPÍTULO XVI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Cláusula 16.1 ‐ Este Termo de Autorização entrará em vigência a par쥈�r da publicação do seu extrato no
Diário Oﬁcial da União ‐ D.O.U.
Cláusula 16.2 ‐ A AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL compromete‐se a observar estritamente toda a
regulamentação, sujeitando‐se inclusive às novas regulamentações e às alterações que venham a ser
editadas, concedendo‐se, sempre, prazos suﬁcientes para a adaptação aos novos condicionamentos, nos
termos da Lei e regulamentação.
Cláusula 16.3 ‐ Observado o disposto no ar쥈�go 130 da LGT, a AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL não terá
direito adquirido à manutenção das condições existentes na data de assinatura deste Termo, devendo
observar os novos condicionamentos que venham a ser impostos por lei ou pela regulamentação a ser
editada pela ANATEL.
E por assim estarem de pleno acordo com as disposições e condições do presente Termo, as partes o
assinam eletronicamente para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Documento assinado eletronicamente por Jose Luiz Pelosini Fernandes, Usuário Externo, em
26/01/2017, às 17:17, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 30, II, da Portaria
nº 1.476/2014 da Anatel.
Documento assinado eletronicamente por Lincoln Oliveira da Silva, Usuário Externo, em
26/01/2017, às 17:18, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 30, II, da Portaria
nº 1.476/2014 da Anatel.

A auten쥈�cidade deste documento pode ser conferida no site h匵�p://www.anatel.gov.br/auten쥈�cidade,
informando o código veriﬁcador 1143212 e o código CRC 3996ACEC.
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