SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
AUTORIZAÇÃO PARA SERVIÇO LIMITADO PRIVADO
IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE
NOME OU RAZÃO SOCIAL
NOME OU RAZÃO SOCIAL (Continuação)
MODALIDADE DO SERVIÇO

Serviço Limitado Privado

CNPJ / CPF

PROCESSO (CASO EXISTA)

APLICAÇÃO

ENDEREÇO DE DOMICÍLIO OU SEDE
ENDEREÇO COMPLETO
ENDEREÇO (Continuação)

BAIRRO/DISTRITO

CIDEDE/MUNICÍPIO
DDD

UF

TELEFONE

CEP

EMAIL

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA (Preencher caso seja diferente do endereço da sede)
ENDEREÇO COMPLETO
ENDEREÇO (Continuação)

BAIRRO/DISTRITO

CIDEDE/MUNICÍPIO
DDD

UF

TELEFONE

CEP

EMAIL

Para uso Próprio

Para prestação a Terceiros

ÁREA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA PROPOSTO E FINALIDADE:

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

LOCAL
DATA

Assinatura:______________________________________________________________

SOLICITAÇÃO DE AUTOCADASTRAMENTO DE ESTAÇÕES
1.
Solicitamos que sejam vinculadas a nossa entidade as pessoas indicadas a seguir,
todas já cadastradas(1) na Anatel e cientes das respectivas senhas, para que as mesmas
sejam autorizadas a acessar remotamente o Banco de Dados Técnicos e Administrativos
da ANATEL – BDTA e realizar o autocadastramento das estações do nosso sistema de
telecomunicações.
2.
Declaro que a responsabilidade jurídica, administrativa e financeira pelos dados
cadastrados por nosso(s) usuário(s) indicado(s), pelos Atos e licenças que serão
emitidos, pelos correspondentes encargos financeiros decorrentes da emissão das
licenças (TFI, TFF e PPDUR), pela manutenção do sigilo da(s) senha(s) de acesso que
nos for(em) confiada(s) pela ANATEL e por quaisquer operações de cadastramento
remoto efetuadas pelos nossos usuários autorizados no BDTA, caberá exclusivamente à
nós.
PESSOAS INDICADAS PARA O AUTOCADASTRAMENTO
CPF

NOME
FORMAÇÃO PROFISSIONAL

CREA / UF

NOME

CPF

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

CREA / UF

NOME

CPF

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

CREA / UF

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

LOCAL
DATA

Assinatura:______________________________________________________________

Obs:
(1)

Poderão ser indicadas, como usuários, tantas pessoas quantas forem
necessárias, desde que, previamente cadastradas no sítio da Anatel na
internet. Para acessar a tela de cadastramento de usuários, CLIQUE AQUI.

(2)

As senhas são enviadas por e-mail para as pessoas que efetuarem o cadastro
em qualquer sistema da Anatel, e a mesma senha é válida para todos os
sistemas.

(3)

Na indicação deverá constar, obrigatoriamente, no mínimo um Engenheiro
Eletricista, Eletrônico ou de Comunicação, responsável técnico pelo
cadastramento, conforme art.9º da Resolução nº 218 de 29/06/73 do CONFEA;

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS PARA OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO:

Declaro que a entidade não está proibida de licitar ou contratar com o Poder Público, não foi declarada
inidônea ou não foi punida, nos 2 (dois) anos anteriores, com a decretação da caducidade de
concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações, ou da caducidade de direito de
uso de radiofrequência.
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:
Assinatura:______________________________________________________________
DECLARAÇÃO SOBRE INTERCONEXÃO (não se aplica quando as redes de suporte ao SLP se destinarem para uso em
aplicações de segurança pública e defesa civil).

Declaro que não terei interconexão com outras redes de suporte ao SLP e com redes de suporte a
serviço de interesse coletivo / Internet
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:

Assinatura:______________________________________________________________

ANEXOS QUE DEVEM SER APRESENTADOS JUNTO A ESTE FORMULÁRIO:
1 Cópias dos atos constitutivos e suas alterações, devidamente arquivados ou registrados na
repartição competente, quando a solicitação for formulada por pessoa jurídica ou por
empresário individual.
2 Original ou cópia autenticada de documento de investidura do poder de assinar do
requerente, quando aplicável (Ex.: ato de nomeação, procuração, etc).
3 Cópia do documento de identidade e número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física
(CPF), quando a solicitação for formulada por pessoa natural.
Observação 1: Os órgãos da Administração Pública Direta Federal, Estadual, Municipal ou do
Distrito Federal são dispensados da apresentação da documentação prevista no item 1 acima.
Observação 2: Este formulário deverá ter firma reconhecida ou vir acompanhado de cópia do
documento de identidade do requerente ou do seu representante legal.

