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GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DE
PERNAMBUCO, PARAÍBA E ALAGOAS

ATO Nº 4.561, DE 14 DE JULHO DE 2015

Expede autorização à D'PADUA - DESTILACAO, PRO-
DUCAO, AGROINDUSTRIA E COMERCIO S/A, CNPJ nº
06.312.488/0001-79 para exploração do serviço do Serviço Limitado
Privado e outorga autorização de uso de radiofrequência associada a
autorização do serviço.

SERGIO ALVES CAVENDISH
Gerente

SUPERINTENDÊNCIA DE OUTORGA E RECURSOS
À PRESTAÇÃO

ATOS DE 6 DE JULHO DE 2015

Nº 4.335 - Processo nº 53500.009258/2015. Expede autorização à
ADL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME, CNPJ/MF nº
11.490.045/0001-08, para explorar o Serviço de Comunicação Mul-
timídia, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, em
âmbito nacional e internacional e tendo como área de prestação de
serviço todo o território nacional.

Nº 4.344 - Processo nº 53500.012888/2014. Expede autorização à
LESTE FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA - ME, CNPJ/MF nº
02.533.755/0001-87, para explorar o Serviço de Comunicação Mul-
timídia, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, em
âmbito nacional e internacional e tendo como área de prestação de
serviço todo o território nacional.

Nº 4.346 - Processo nº 53500.012888/2014. Expede autorização à
LESTE FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA - ME, CNPJ/MF no
02.533.755/0001-87, para explorar o Serviço de Acesso Condicio-
nado, 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.

Nº 4.348 - Processo nº 53500.010255/2015. Expede autorização à
AMORIM & ZANETTI AMORIM LTDA - ME, CNPJ/MF nº
22.084.331/0001-90, para explorar o Serviço de Comunicação Mul-
timídia, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, em
âmbito nacional e internacional e tendo como área de prestação de
serviço todo o território nacional.

Nº 4.349 - Processo nº 53500.017247/2013. Expede autorização à
WALTER ROSITO JUNIOR - ME, CNPJ/MF nº 07.723.841/0001-76,
para explorar o Serviço de Comunicação Multimídia, por prazo in-
determinado, sem caráter de exclusividade, em âmbito nacional e
internacional e tendo como área de prestação de serviço todo o
território nacional.

Nº 4.360 - Processo n° 535000012002015. Expede autorização de uso
da(s) radiofrequência(s), à DUNET LTDA - ME, CNPJ nº
04.206.093/0001-66, associada à Autorização para exploração do Ser-
viço de Comunicação Multimídia, pelo prazo de quinze anos, sendo o
uso das radiofrequências sem exclusividade, compartilhada no espaço
e no tempo com outras autorizadas, sem direito à proteção contra
interferências prejudiciais, referente(s) ao(s) radioenlace(s) anci-
lar(es), em caráter precário, prorrogável uma única vez e de forma
onerosa, por igual período.

Nº 4.365 - Processo nº 53500.006929/2015. Expede autorização à
VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME, CNPJ/MF nº
21.369.679/0001-60, para explorar o Serviço de Comunicação Mul-
timídia, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, em
âmbito nacional e internacional e tendo como área de prestação de
serviço todo o território nacional.

Nº 4.366 - Processo nº 53500.025825/2014. Expede autorização à
MARISA C. K. MARTINS - ME, CNPJ/MF nº 06.242.019/0001-20,
para explorar o Serviço de Comunicação Multimídia, por prazo in-
determinado, sem caráter de exclusividade, em âmbito nacional e
internacional e tendo como área de prestação de serviço todo o
território nacional.

Nº 4.376 - Processo nº 53500.002589/2015. Expede autorização à
READY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, CNPJ/MF nº
18.945.601/0001-32, para explorar o Serviço de Comunicação Mul-
timídia, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, em
âmbito nacional e internacional e tendo como área de prestação de
serviço todo o território nacional.

Nº 4.377 - Processo nº 53500.027167/2014. Expede autorização à
MAYARA CRISTINA DE ARAUJO MUNIZ INFORMATICA - ME,
CNPJ/MF nº 12.894.414/0001-90, para explorar o Serviço de Co-
municação Multimídia, por prazo indeterminado, sem caráter de ex-
clusividade, em âmbito nacional e internacional e tendo como área de
prestação de serviço todo o território nacional.

Nº 4.387 - Processo nº 53500.012538/2014. Expede autorização à
FASTNET INFORMATICA LTDA -ME, CNPJ/MF nº
09.199.192/0001-81, para explorar o Serviço de Comunicação Mul-
timídia, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, em
âmbito nacional e internacional e tendo como área de prestação de
serviço todo o território nacional.

Nº 4.391 - Processo n° 535000108772015. Expede autorização de uso
da(s) radiofreqüência(s), à ATK INFORMÁTICA E TELECOMU-
NICAÇÕES LTDA ME , CNPJ nº 08.784.265/0001-30, associada à
Autorização para exploração do Serviço de Comunicação Multimídia,
pelo prazo de quinze anos, sendo o uso das radiofrequências sem
exclusividade, compartilhada no espaço e no tempo com outras au-
torizadas, sem direito à proteção contra interferências prejudiciais,
referente(s) ao(s) radioenlace(s) ancilar(es), em caráter precário, pror-
rogável uma única vez e de forma onerosa, por igual período.

VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA
MENEZES

Superintendente

ATOS DE 7 DE JULHO DE 2015

Nº 4.397 - Processo nº 53500.006540/2015. Expede autorização à JL
INFORMÁTICA E TELECOM LTDA - ME, CNPJ/MF nº
11.598.884/0001-44, para explorar o Serviço de Comunicação Mul-
timídia, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, em
âmbito nacional e internacional e tendo como área de prestação de
serviço todo o território nacional.

Nº 4.399 - Processo nº 53500.007910/2015. Expede autorização à
ONLINE STORE LTDA - ME, CNPJ/MF nº 20.365.852/0001-90,
para explorar o Serviço de Comunicação Multimídia, por prazo in-
determinado, sem caráter de exclusividade, em âmbito nacional e
internacional e tendo como área de prestação de serviço todo o
território nacional.

Nº 4.410 - Processo nº 53500.002605/2014. Expede autorização à L
A P GAITKOSKI - ME, CNPJ/MF nº 19.168.390/0001-31, para ex-
plorar o Serviço de Comunicação Multimídia, por prazo indeter-
minado, sem caráter de exclusividade, em âmbito nacional e in-
ternacional e tendo como área de prestação de serviço todo o ter-
ritório nacional.

Nº 4.411 - Processo nº 53500.001873/2014. Expede autorização à
WCM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA TELECOM E SEGURAN-
ÇA LTDA ME, CNPJ/MF nº 11.715.046/0001-03, 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

ATO Nº 4.449, DE 9 DE JULHO DE 2015

Processo nº 53500.010599/2015. Expede autorização à TV
ALPHAVILLE SISTEMA DE TELEVISÃO POR ASSINATURA
LTDA., CNPJ/MF nº 65.030.132/0001-01, 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

ATO No- 4.492, DE 10 DE JULHO DE 2015

O SUPERINTENDENTE DE OUTORGA E RECURSOS À
PRESTAÇÃO - DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNI-
CAÇÕES - ANATEL, no uso de suas competências, consoante o
disposto nos incisos VII do art. 156 e XVI do art. 187 do Regimento
Interno da Agência Nacional de Telecomunicações, aprovado pela
Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013;

CONSIDERANDO o disposto no art. 211 da Lei nº 9.472, de
16 de julho de 1997 - Lei Geral de Telecomunicações;

CONSIDERANDO o disposto no art. 158 da Lei nº 9.472,
de 1997;

CONSIDERANDO o disposto no art. 133, inciso XVII do
Regimento Interno da Agência Nacional de Telecomunicações, apro-
vado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013;

CONSIDERANDO a Portaria MC nº 605, de 17 de agosto
de 1994, que aprova a Norma nº 16/94 - Canalização e condições de
uso de frequências para sistemas rádio digital operando na faixa de 11
GHz; e

CONSIDERANDO a Portaria Anatel nº 600, de 02 de julho
de 2012, que aprova orientações técnicas para implantação de radio
enlaces ponto a ponto por sistemas digitais terrestres na faixa de 11
GHz; resolve:

Art. 1o Determinar que os radio enlaces ponto-a-ponto de
sistemas digitais terrestres operando na faixa de 10,7 a 11,7 GHz em
desacordo com a Norma nº 16, aprovada pela Portaria MC nº 605, de
17 de agosto de 1994, e Portaria Anatel nº 600, de 02 de julho de
2012, passem a operar em caráter secundário.

Art. 2o Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

VITOR ELÍSIO GOES DE OLIVEIRA
MENEZES

ATOS DE 13 DE JULHO DE 2015

Nº 4.497 - Processo n° 535000284732012. Expede autorização de uso
da(s) radiofreqüência(s), à EFIBRA TELECOM LTDA, CNPJ nº
12.926.066/0001-96, associada à Autorização para exploração do Ser-
viço de Comunicação Multimídia, até 24 de Abril de 2028, sendo o

uso das radiofrequências sem exclusividade, compartilhada no espaço
e no tempo com outras autorizadas, sem direito à proteção contra
interferências prejudiciais, em caráter precário, referente(s) ao(s) ra-
dioenlace(s) ancilar(es).

Nº 4.503 - Processo n° 535000042082004. Expede autorização de uso
da(s) radiofrequência(s), à UNIVERSAL TELECOM S.A., CNPJ nº
03.197.023/0001-26, associada à Autorização para exploração do Ser-
viço de Comunicação Multimídia, até 17 de Fevereiro de 2029, sendo
o uso das radiofrequências sem exclusividade, compartilhada no es-
paço e no tempo com outras autorizadas, sem direito à proteção
contra interferências prejudiciais, em caráter precário, referente(s)
ao(s) radioenlace(s) ancilar(es).

Nº 4.504 - Processo no 53500.018872/2012. Expede autorização de
uso da(s) radiofrequência(s), à ANJOS INFORMATICA LTDA. ME,
CNPJ no 07.596.789/0001-34, associada à Autorização para explo-
ração do Serviço de Comunicação Multimídia, até 30 de Outubro de
2027, sendo o uso das radiofrequências sem exclusividade, com-
partilhada no espaço e no tempo com outras autorizadas, sem direito
à proteção contra interferências prejudiciais, em caráter precário, re-
ferente(s) ao(s) radioenlace(s) ancilar(es).

Nº 4.541 - Processo n° 535000131042010. Expede autorização de uso
da(s) radiofreqüência(s), à SITECNET INFORMATICA LTDA, CNPJ
nº 06.346.446/0001-59, associada à Autorização para exploração do
Serviço de Comunicação Multimídia, até 25 de Julho de 2021, sendo
o uso das radiofrequências sem exclusividade, compartilhada no es-
paço e no tempo com outras autorizadas, sem direito à proteção
contra interferências prejudiciais, em caráter precário, referente(s)
ao(s) radioenlace(s) ancilar(es).

Nº 4.542 - Processo n° 535000238332014. Expede autorização de uso
da(s) radiofreqüência(s), à ATRANET TELECOMUNICAÇÕES LT-
DA, CNPJ nº 12.430.610/0001-04, associada à Autorização para ex-
ploração do Serviço de Comunicação Multimídia, pelo prazo de quin-
ze anos, sendo o uso das radiofrequências sem exclusividade, com-
partilhada no espaço e no tempo com outras autorizadas, sem direito
à proteção contra interferências prejudiciais, referente(s) ao(s) ra-
dioenlace(s) ancilar(es), em caráter precário, prorrogável uma única
vez e de forma onerosa, por igual período.

Nº 4.543 - Processo n° 535000220732014. Expede autorização de uso
da(s) radiofreqüência(s), à RALINK TELECOM LTDA ME, CNPJ nº
12.958.436/0001-77, associada à Autorização para exploração do Ser-
viço de Comunicação Multimídia, até 11 de Dezembro de 2029,
sendo o uso das radiofrequências sem exclusividade, compartilhada
no espaço e no tempo com outras autorizadas, sem direito à proteção
contra interferências prejudiciais, em caráter precário, referente(s)
ao(s) radioenlace(s) ancilar(es).

Nº 4.544 - Processo n° 535000244812013. Expede autorização de uso
da(s) radiofreqüência(s), à CONECTA NETWORKS LTDA - ME,
CNPJ nº 07.366.656/0001-71, associada à Autorização para explo-
ração do Serviço de Comunicação Multimídia, até 3 de Janeiro de
2029, sendo o uso das radiofrequências sem exclusividade, com-
partilhada no espaço e no tempo com outras autorizadas, sem direito
à proteção contra interferências prejudiciais, em caráter precário, re-
ferente(s) ao(s) radioenlace(s) ancilar(es).

VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA
MENEZES

Superintendente

ATOS DE 14 DE JULHO DE 2015

Nº 4.554 - Processo n° 535000003002014. Expede autorização de uso
da(s) radiofrequência(s), à CLARO S.A., CNPJ nº 40.432.544/0001-
47, associada à Autorização para exploração do Serviço Móvel Pes-
soal, até 11 de Dezembro de 2017, sendo o uso das radiofrequências
sem exclusividade, compartilhada no espaço e no tempo com outras
autorizadas, sem direito à proteção contra interferências prejudiciais,
em caráter precário, referente(s) ao(s) radioenlace(s) ancilar(es).

Nº 4.555 - Autorizar Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio
2016, CNPJ nº 11.866.015/0001-53 a realizar operação temporária de
equipamentos de radiocomunicação, na(s) cidade(s) de Rio de Ja-
neiro/RJ, , no período de 20/07/2015 a 16/08/2015.

No- 4.556 - Processo nº 53500.013003/13. ASSOCIAÇÃO DO MOV.
DE RADIODIF. COMUNIT. DE LAJEDAO - RADCOM - Laje-
dão/BA - Canal 285. Autoriza o Uso de RF.

Nº 4.563 - Autorizar TIM CELULAR S.A., CNPJ nº
04.206.050/0001-80 a realizar operação temporária de equipamentos
de radiocomunicação, na(s) cidade(s) de Campo Mourão/PR, , no
período de 07/07/2015 a 31/07/2015.

Nº 4.565 - Autorizar a(o) Embaixada da República do Paraguai a
realizar operação temporária de equipamentos de radiocomunicação,
na(s) cidade(s) de Brasília/DF, , no período de 16/07/2015 a
18/07/2015.

Nº 4.567 - Autorizar a(o) Embaixada da República Bolivariana da
Venezuela a realizar operação temporária de equipamentos de ra-
diocomunicação, na(s) cidade(s) de Brasília/DF, , no período de
14/07/2015 a 18/07/2015.

No- 4.569 - Processo nº 53500.202417/15. ASSOCIAÇÃO RÁDIO
COMUNIT. HULHA NEGRA-RADCOM-Hulha Negra/RS - Canal
285. Autoriza o Uso de RF.

VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA
MENEZES

Superintendente


		ouvidoria@in.gov.br
	2015-07-15T05:54:35-0300
	Imprensa Nacional
	*.in.gov.br
	Diário Oficial




