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Amazonas Energia S.A.
Enderego: Rua Major Gabriel, n° 1.870 
Praga 14 de Janeiro - CEP 69.020-405 
Telefone: (92) 3133-1199!

AMAZONAS
E IM E F? C3 I A

Manaus, 09 de Julho de 2020
CTA-DCF N° 087/2020

i
A TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS
SIG - Quadra 04, Bloco A, Salas 201 a 224, Ed. Capital Financial Center
CEP 70.610-440
Brasilia/DF.

Referencia: Devolugao de contrato de compartilhamento de infraestruturas (postes) 
n[° 003/2020 assinado.

i

Prezado Sr. Pericles Augustus Barbosa,

A Amazonas Energia S.A., inscrita no Cadastre Nacional de Pessoa Juridica - 
CNP3/MF sob o numero 02.341.467/0001-20, vem por meio desta encaminhar 
a Vossa Senhoria 1 (uma) via original, e devidamente assinada, do contrato de 
compartilhamento de infraestrutura (postes) de n° 003/2020 firmado entre a 
AMAZONAS ENERGIA S.A. e a TELECOMUNICAgOES BRASILEIRAS S.A., para 
vosso controle e arquivamento.

Sem mais para o memento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

!Carlos Henrique Wanderley Rocha
Gerente do Departamento de Gestao do Faturamento
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Amazonas Energia S.A.
Enderego: Rua Major Gabriel, 1.870 
Praga 14 de Janeiro - CEP 69.020-405 
Telefone: (92) 3198-3078

Contrato N° 003/2020

CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA N° 003/2020

1NSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE 
INFRAESTRUTURA, QUE ENTRE SI CELEBRAM AMAZONAS ENERGIA E A
TELECOMUNICACOES BRASILEERAS S.A. - TELEBRAS

AMAZONAS ENERGIA S.A, com sede na Av. 7 de Setembro n° 2.414, Cachoeirinha, Manaus, 
AM, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.341.467/0001-20, neste ato representada, na forma de seu 
Estatuto Social (Art. 31, II), pelo Diretor de Clientes Sr. MARCELO DE PINHO LIMA, 
brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador do RG n° 5334763, expedido pela SSP-PA, 
inscrito no CPF n° 189.300.002-82, residente e domiciliado na cidade de Manaus/AM, sito a 
Alameda Cicero Dias, Quadra I, Casa 04, bairro Ponta Negra, 69037-123, e pelo Gerente do 
Departamento de Gestao de Faturamento Sr. CARLOS HENRIQUE WANDERLEY ROCHA, 
brasileiro, casado, portador do CPF n° 174.219.184-34, residente em Manaus/AM doravante 
denominada "DETENTORA”, de urn lado e a: TELECOMUN1CAQOES BRASILE1RAS S.A. - 
TELEBRAS, com sede no SIG - Quadra 04 - Bl. A - Salas 201 a 224 - Ed. Capital Financial Center, 
Brasilia/DF, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 00.336.701/0001-04, neste ato representada na forma de 
sua legisla^ao interna; doravante denominada “SOLIC1TANTE", de outro lado; quando em 
conjunto nomeadas como "Partes" e individualmente como "Parte”.

CONSIDERANDO o disposto na Resolu^ao Conjunta n° 001, de 24 de novembro de 1999, na 
Resolufao Conjunta n° 002, de 27 de marfo de 2001, expedida pela Agencia Nacional de Energia 
Eletrica (ANEEL), Agencia Nacional de Telecomunicafoes (ANATEL) e Agencia Nacional do 
Petroleo (ANP), Resolufao Normativa da ANEEL n° 797, de 12 de dezembro de 2017, Resolufao 
Conjunta ANEEL/ANATEL n° 004 de 16 de dezembro de 2014 e demais normas pertinentes.

CONSIDERANDO que a DETENTORA 6 concessionaria do servifo publico de distribuifao de 
energia eletrica, na forma do Contrato de Concessao n° 001/2019, celebrado com a Uniao, como 
Poder Concedente, em 11 de abril de 2019 e detem a INFRAESTRUTURA DE REDE DE 
ENERGIA ELETRICA nos municipios de sua area de concessao, no Estado do Amazonas, 
conforme Plano de Ocupafao, homologado pela ANEEL, em 07 de julho de 2014;

CONSIDERANDO que a SOLICITANTE e empresa autorizada a usar, fruir, operar e manter a 
infraestrutura e as redes de suporte de servifos de telecomunicafoes de propriedade ou posse da 
administrafao publica federal e afirmar o correspondente contrato de cessao, na forma do art. 12 
do Decreto n° 9.612, de 17 de dezembro de 2018 e apresenta-se como agente interessado no 
compartilhamento da INFRAESTRUTURA disponibilizadapela DETENTORA.

CONSIDERANDO que a DETENTORA pretende disponibilizar a sua INFRAESTRUTURA a 
SOLICITANTE, que, em contrapartida, concorda em remunerar a DETENTORA pelo uso da 
referida INFRAESTRUTURA;

Com a assinatura deste CONTRATO, ficam cancelados de forma definitiva e irrevogaveis todos e 
quaisquer outros contratos entre as PARTES, que tratam do mesmo tema e assunto. /

Firmam o presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRAT 
COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA, que sera regido pela legislafao/iplicavel a 
materia e pelas normas da DETENTORA, mediante as seguintes condifoes. /

DE.
t
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Amazonas Energia S.A.
Enderego: Rua Major Gabriel, 1.870 
Praga 14 de Janeiro - CEP 69.020-405 
Telefone: (92) 3198-3078

Contrato N° 003/2020

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.10 presente CONTRATO tem por objeto regular os direitos e obriga^oes das Partes quanto ao 
uso compartilhado dos pontos de fixa^ao determinados pela legisla^ao especifica, localizados nos 
postes de distribuiijao de energia eletrica de propriedade da DETENTORA pela SOLICITANTE, 
situado nos municipios do Estado do Amazonas, doravante denominados INFRAESTRUTURA. 
O referido uso sera realizado em carater nao exclusive, para fins de fixagao de equipamentos 
especificos de transmissao de dados e/ou voz, tais como, cabos e/ou fibras opticas destinadas a 
implantagao do servi90 de comunicafao multimidia pela SOLICITANTE, doravante denominados 
EQUIPAMENTOS, conforme Padrao de Instalapao da SOLICITANTE para o m'vel de tensao de 
ate 34,50 kV. INFRAESTRUTURA acima do m'vel de tensao de 34,5 kV, deverao ser efetuadas 
novas tratativas e prefos diferenciados sobre o assunto.

1.2. O seguinte documento, devidamente rubricado pelas Partes, encontra-se em apenso e e parte 
integrante do presente CONTRATO:
Anexo I - NORMA TECNICA DI-NT-09

1.3. A SOLICITANTE obriga-se, por si, seus profissionais, prepostos e eventuais contratados, a 
cumprir e fazer, cumprir as disposifoes do Codigo de Conduta e Etica adotado pela DETENTORA,

http://www.amazonaseneraia.com/cms/
/http://www.amazonaseneraia.com/cms/index.php/institucional/codiao-de-etica/I.
SOLICITANTE declara ter nesta data lido e concordado com os termos dos mencionados 
documentos, que fazem parte integrante do presente CONTRATO.

disponibilizados siteno
que a

1.4. Tambem faz parte deste CONTRATO a Norma Tecnica NBR 15.214 de 04/2005, Rede De 
Distribuifao de Energia Eletrica - Compartilhamento de Infraestrutura Com Redes de 
Telecomunicagoes.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS CONDIQOES DE USO

2.1. O presente CONTRATO e firmado para o fim unico e exclusive de possibilitar a prestagao de 
servigo de comunicagao multimidia pela SOLICITANTE, por meio de fixagao de seus CABOS E 
EQUIPAMENTOS na INFRAESTRUTURA da DETENTORA.

2.2. E vedado a SOLICITANTE qualquer destinagao diversa da ora ajustada ou emprego de 
quaisquer materials diferentes daqueles constantes do Anexo II, salvo em caso de autorizagao 
previa e expressa, por escrito, da DETENTORA.

2.3. Nao se incluem no presente CONTRATO o eventual fornecimento de energia eletrica a 
SOLICITANTE para fins de operagao dos seus CABOS e EQUIPAMENTOS instalados na 
INFRAESTRUTURA da DETENTORA, bem como outros servigos que venham a ser implantados 
e/ou explorados pela SOLICITANTE, bem como para as suas equipes e veiculos de manutengao, 
reformas e/ou ampliagoes. Caso seja necessario o fornecimento de energia eletrica, ou a prestagao 
de servigos diversos aos previstos no presente CONTRATO, estes serao objeto de contratagao em 
documento especifico.

CLAUSULA TERCEIRA - DA APRESENTAQAO DO PROJETO E EXECUQAO DOS 
SERVIQOS
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3.1. O inicio da instalapao, retirada, substituifao ou qualquer alterafao dos CABOS E 
EQUIPAMENTOS na INFRAESTRUTURA da DETENTORA, dependera da previa e expressa 
autorizafao da DETENTORA em relagao a analise e posterior aprovafao da Planta do Projeto de 
Ocupafao apresentada pela SOL1C1TANTE, doravante denominado simplesmente PROJETO.

3.1.1. O PROJETO devera ser analisado, aprovado e/ou reprovado pela DETENTORA, e 
comunicada da decisao a SOL1C1TANTE no prazo maximo de at6 60 (sessenta) dias contados da 
data da sua apresentafao e da entrega contra recebida.

3.2. A SOLICITANTE nao podera iniciar quaisquer servifos de instalafao nova, e/ou de retirada 
de parte das suas instalafoes, e/ou de acrescimos de pontos, e/ou de substituifao, e/ou alteragioes 
referente a seus lanfamentos de cabos, cordoalhas, fibras 6ticas, reservas tecnicas e similares, sem 
que tenha sido aprovado antecipadamente os referidos projetos pela DETENTORA e tenha a 
respectiva autorizafao da DETENTORA.

3.2.1. Os servigos de manutengao corretiva e/ou preventiva nos cabos que nao possam ser 
programados, devido a eventuais imprevistos, em destaque aos emergenciais, devem fluir de 
acordo com a necessidade da SOLICITANTE, sendo dispensada autorizagao previa da 
DETENTORA, porem devem ser comunicados a DETENTORA por meu dos responsaveis 
previsto no item 16.2 e/ou outro que vier a ser indicado, atraves de modelo de planilha da 
DETENTORA, em um prazo nao superior de 4 (quatro) boras da data da identificagao das 
anomalias por parte da SOLICITANTE.

3.3. O PROJETO devera ser apresentado atraves da entrega de uma correspondencia escrita, 
encaminhando o projeto em formato digital (CD, DVD ou pen drive) com as informagoes abaixo 
elencadas, sem prejuizo das informagoes solicitadas pela legislagao pertinente e anexos ao presente 
CONTRATO:

a) Carta de apresentagao de projeto, contendo: designagao e enderegos da rota, relagao dos 
documentos anexados, nome e assinatura, enderego e telefone da empresa SOLICITANTE e do 
responsavel tecnico e a data prevista para im'cio das atividades de campo;
b) Memorial descritivo do projeto;
c) C6pia da ART assinada por engenheiro eletricista ou de telecomunicagoes (com CREA 
atualizado);
d) Planilha constando a relagao de logradouros, quantidade e identificagao dos postes 
georeferenciados (em coordenadas decimais) a serem ocupados por Municipio/bairro/logradouro, 
cabos, fibras opticas e demais EQUIPAMENTOS (inclusive switch, reservas tecnicas e outros);
e) Trecho em que serao instalados os CABOS E EQUIPAMENTOS, incluindo o nome por extenso 
dos logradouros:
f) Quantidade total de pontos de fixagao por postes a serem ocupados por municipio, com a 
identificagao da estrutura de cada poste, sinalizando tambem a quantidade de pontos de fixagao 
utilizados por outras empresas j& existentes em cada poste da DETENTORA.
g) Descrigao eletrica e mecanica dos CABOS E EQUIPAMENTOS a serem instalados;
h) Planilha com memorial de calculo de esforgo mecanico por postes (onde houver esforgo, em 
unidade daN), alem das demais informagoes e condigoes para apresentagao de PROJETO;
i) Planta baixa dos projetos apresentados em AutoCAD (formato dwg) e kmz com coordenadas 
em decimais, em concordancia com o memorial de esforgo mecanico e planilha de logradouros.

3.4. O PROJETO devera ser assinado por engenheiro eletricista ou de telecomunicagoes, com 
registro atualizado no CREA, com competencia comprovada para elaboragao de PROJETO, ao 
qual competira total responsabilidade sobre o referido PROJETO. . L,
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3.5. Devera ser apresentado antes do inicio de quaisquer servifos acima citados, tambem a ART 
emitida pelo CREA respectivo, do engenheiro eletricista ou de telecomunica96es que sera o 
responsave! tecnico dos servifos em campo que serao executados de acordo com o PROJETO 
aprovado pela DETENTORA e o cronograma apresentado pela SOLICITANTE.

3.6. A ocupafao da INFRAESTRUTURA devera ser feita de acordo com as normas tecnicas 
aplicaveis a materia, com observancia aos regulamentos dos Orgaos Publicos competentes e as 
instrufoes definidas na Norma Tecnica DI-NTO-9, anexo II, anexa a este CONTRATO e da Norma 
TecnicaNBR 15.214 de 04/2005, Rede De Distribui9ao de Energia Eletrica - Compartilhamento 
de Infraestrutura com Redes de Telecomunica9oes, e suas posteriores altera9oes futuras.

3.6.1 A DETENTORA podera recusar o compartilhamento, ou determinar a adequa9ao cablvel, 
por razoes de limita9ao na capacidade, seguran9a, estabilidade, confiabilidade, viola9ao de 
requisites de engenharia ou de clausulas e conduces emanadas do Poder Concedente. Para tanto, 
a DETENTORA informara a SOLICITANTE de tal recusa e respectivos motives, na forma da 
Clausula Decima Sexta, no prazo maximo de ate 60 (sessenta) dias apos ter recebido as referidas 
documenta9oes de pedido e analises.

3.7. Apos a aprova9ao do PROJETO pela DETENTORA, conforme Itens 3.1 a 3.6.1 desta 
Clausula, a SOLICITANTE devera informar, no prazo de ate 60 (sessenta) dias, por escrito, na 
forma da Clausula Decima Sexta, a data de inicio e fim da implanta9ao, o respectivo cronograma 
de instala9ao de seus CABOS E EQUIPAMENTOS na INFRAESTRUTURA nos trechos descritos 
no Projeto, bem como a autoriza9ao do Poder Publico Municipal, do Poder Publico Estadual e do 
Poder Publico Federal, quando pertinentes, sob pena de perda do direito de reserva de utiliza9ao 
do referido trecho.

3.7.1. O prazo de implanta9ao sera de ate 60 (sessenta) dias ou outro que vier a ser acordado 
expressamente entre as Partes por escrito, condicionado a quantidade de INFRAESTRUTURAS a 
serem ocupada.

3.7.2. A SOLICITANTE obriga-se a manter um representante, devidamente credenciado para 
representa-la, a qualquer tempo, em todos os atos referentes a implanta9ao, a opera9ao e 
manuten9ao de seus CABOS E EQUIPAMENTOS na INFRAESTRUTURA da DETENTORA.

3.7.3. A DETENTORA, de acordo com sua conveniencia, fiscalizara os serv^os de implanta9ao, 
substitute, manuten9ao e de retirada dos CABOS E EQUIPAMENTOS, acessorios entre outros, 
relativamente ao sistema da SOLICITANTE.

3.7.4. A DETENTORA esta isenta de quaisquer onus, por danos ou interferencias no sistema de 
telecomunica9oes da SOLICITANTE, do passado, no presente e/ou no future, salvo nas hipoteses 
em que ficar comprovada a sua responsabilidade.

3.8. A implanta9ao do PROJETO de ocupa9ao da INFRAESTRUTURA, sem a devida aprova9ao 
da DETENTORA, ensejara aplica9ao de multa diaria, prevista na clausula decima segunda, sem 
prejuizo do disposto no Item 3.7, da presente Clausula.

3.9. Todo e qualquer CABO E EQUIPAMENTO da SOLICITANTE instalado na 
INFRAESTRUTURA sem previa e expressa autoriza9ao da DETENTORA ensejara, a criterio da 
DETENTORA, a remo9ao imediata, independentemente de qualquer aviso previo, sem prejuizo
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da aplicafao das penalidades previstas no presente CONTRATO ou a adequagao do PROJETO no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas apos ter sido notificada.
CLAUSULA QUARTA - ALTERACAO DAS INSTALA^OES EXISTENTES

4.1. O PROJETO ja aprovado e existente em campo, somente podera ser alterado, modificado e/ou 
suprimido mediante autorizagao previa, expressa e por escrito, da DETENTORA e atraves de 
novos projetos que devem ser apresentados pela SOLICITANTE e que serao analisados de acordo 
com os procedimentos contidos neste CONTRATO, conforme disposto na Clausula Terceira.

4.2. A SOLICITANTE tera a faculdade de solicitar a DETENTORA a ampliagao do 
compartilhamento da INFRAESTRUTURA para aumento da capacidade da prestagao dos servigos 
informada inicialmente ou para prestagao de outros servigos relacionados nao previstos no 
CONTRATO mediante apresentagao de PROJETO, conforme disposto na clausula terceira.

4.2.1 Caso a ampliagao solicitada seja para municipios nao previstos ja contidos especificadamente 
neste CONTRATO e/ou para prestagao de novos servigos, a referida ampliagao devera ser 
precedida de celebragao de Termo Aditivo ao CONTRATO.

4.2.2. Para tanto, a SOLICITANTE devera apresentar previamente a DETENTORA para 
avaliagao, solicitagao por escrito, com a nova planta do PROJETO de ocupagao anexa, observando- 
se obrigatoriamente o disposto na Clausula Terceira, que contemple informagoes sobre a 
pretendida ampliagao da ocupagao da INFRAESTRUTURA da DETENTORA, e o respective 
servigo que pretende explorar ou ampliar ou reduzir, observados os procedimentos do presente 
CONTRATO e seus Anexos e da legislagao aplicavel.

4.2.3. A SOLICITANTE somente podera iniciar a execugao dos servigos contemplados do 
PROJETO referido no Item 4.2.1 apos autorizagao, por escrito, da DETENTORA, na forma do 
Item 4.1, send© expressamente vedada a instalagao e/ou retirada de CABOS E EQUIPAMENTOS 
sem autorizagao expressa da DETENTORA.

4.2.4. Excluem-se expressamente do compartilhamento, previsto na presente Clausula, os pontos 
de fixagao nos postes que:

a) Estejam ocupados ou tenham sido disponibilizados para ocupagao de terceiros;
b) Estejam ou venham a ser reservados ao atendimento corporativo dos orgaos publicos, no 

exerclcio de suas atividades de utilidade publica;
c) Estejam ou tenham sido reservados pela DETENTORA para sua utilizagao exclusiva; e
d) Estejam impedidos por razoes do Item 3.6 da Clausula Terceira.

4.3. A DETENTORA tera o direito de deslocar, substituir ou eliminar a INFRAESTRUTURA que 
esteja sendo utilizada conjuntamente, em atendimento a projetos de expansao, operagao, 
manutengao preventiva ou corretiva, ou melhoria de suas redes de distribuigao, bem como de 
excluir do uso a INFRAESTRUTURA que necessite utilizar, privativamente, para sustentagao de 
circuitos, cuja utilizagao impega ou desaconselhe qualquer outra instalagao. A DETENTORA tera, 
ainda, direito de efetuar modificagoes na sua INFRAESTRUTRA em carater extraordinario. 
quando relativas a seguranga de operagao do sistema eletrico,

4.3.1. Para exerclcio do direito disposto no Item 4.3 da presente Clausula, a DETENTORA deverd 
informar a SOLICITANTE, com antecedencia minima de 10 (dez) dias do inlcio dos servigos, as
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alterafoes previstas na INFRAESTRUTURA de sua rede de distribuipao, a quantidade de postes 
envolvidos e sua respectiva localiza^ao, sem prejuizo do disposto no item 5.1.

4.3.2. Quando as alterafdes previstas neste Item forem significativas, a SOLICITANTE devera 
adequar o PROJETO de ocupagao ou reformula-lo por inteiro, e apresenta-lo para analises e 
aprovagao ou nao pela DETENTORA, em prazo maximo de 60 (sessenta) dias antes da data de sua 
execugao em campo.

4.3.3. Nao sera devida no presente e/ou no futuro, qualquer indenizagao, multa, juros moratorios e 
similares, pela DETENTORA a SOLICITANTE em razao das alteragoes ou exclusoes previstas 
no item 4.3 e todos os custos necessaries para alteragao, remogao ou exclusao das instalagdes da 
SOLICITANTE serao exclusivamente custeados pela SOLICITANTE.

4.4. Com o proposito de permitir o compartilhamento da INFRAESTRUTURA pela 
SOLICITANTE, ou por qualquer outra necessidade exclusiva da SOLICITANTE, verificada a 
qualquer momento durante a vigencia do presente CONTRATO, a DETENTORA podera executar 
servigos na INFRAESTRUTURA de seu sistema de distribuigao de energia eletrica, que resultem, 
a titulo exemplificative, nas substituigoes de postes, reforgos, instalagdes de escoramentos, 
instalagdes de postes intercalados aos existentes, aumento de altura, acrescimos e modificagdes nas 
instalagdes integrantes da INFRAESTRUTURA, para atender a solicitagao formal da 
SOLICITANTE e a expensas desta, com excegao das hipoteses de manutengao de tal sistema, em 
que os postes apresentem problemas estruturais ou de solidez, motivados por tempo de uso, 
abalroamento de postes, queda de arvores, caso em que tais servigos realizar-se-ao a expensas da 
DETENTORA.

4.4.1. Para tanto, a DETENTORA elaborara e enviara a SOLICITANTE o orgamento relative a 
tais servigos, discriminando os custos globais de mao de obra, materials e equipamentos, indicando 
os prazos de validade do orgamento e os estimados para a execugao dos servigos.

4.4.2. Todas as benfeitorias decorrentes dos servigos referidos no Item 4.4 da presente Clausula se 
incorporarao ao patrimonio da DETENTORA, sem que caiba ao SOLICITANTE qualquer direito 
reivindicatorio quanto a elas, ou de pleitear no presente e/ou no futuro, compensagoes ou 
indenizagoes pelos desembolsos efetuados, inexistindo qualquer direito de retengao da 
SOLICITANTE oponivel a DETENTORA.

4.4.3. A execugao de tais servigos somente se iniciara apos formalizagao de entendimento 
espedfico, devidamente aprovado e aceito, por escrito, pelas Partes, e do pagamento antecipado 
pela SOLICITANTE dos respectivos custos, conforme prazos e condigoes constantes de tal 
entendimento espedfico.

4.4.4. Os prazos para a execugao dos servigos mencionados neste item 4.4 dependerao da 
disponibilidade de materials, equipamentos e mao de obra.

4.4.5. O disposto neste item 4.4 nao se aplicara aos casos em que os esforgos reais estiverem dentro 
dos limites fixados nas Normas Tecnicas especificas, que denotem nao haver necessidade da 
realizagao das obras mencionadas neste Item.

4.4.6. Se as instalagdes da SOLICITANTE ocasionarem esforgos superiores aos previamente 
calculados no atendimento especifico e tais esforgos exigirem modificagdes nas instalagdes da 
DETENTORA, adicionais as previstas pelas Partes, cabera a SOLICITANTE a responsabilidade
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do pagamento a DETENTORA dos valores suplementares necessaries a corre^ao e a conclusao 
dos services, nos termos do Item 4.4 da presente Clausula.

4.5. Sempre que se tome necessario modificar a rede de distribuifao de energia eletrica, ou, ainda, 
a altera9ao de postes compartilhados com terceiros, para atender as exigencias ou solicita9oes do 
Poder Concedente, Poderes Publicos competentes e/ou terceiros, a DETENTORA comunicara a 
SOL1CITANTE, por escrito, nos termos da Clausula Decima Sexta, indicando o responsavel pelo 
pedido, as medidas a serem providenciadas e a data do inicio e do fim dos servi90s, em que pretende 
executar o servi9o, de acordo com o procedimento a seguir.

4.5.1. Caso o pagamento de tais despesas seja de responsabilidade do Poder Publico ou de terceiros, 
na forma da legislaqao, cada Parte (DETENTORA e SOLICITANTE) elaborara seu or9amento, o 
qual sera entregue pela DETENTORA ao responsavel pelo pedido, que pagara os respectivos 
valores, diretamente e em separado, a cada Parte para execu9ao das providencias cabiveis.

4.5.2. O prazo para o envio do or9amento pela SOLICITANTE sera de ate 10 (dez) dias uteis, 
contados do recebimento de comunica9ao da DETENTORA, na forma da Clausula Decima Sexta.

4.5.3. Os servi90s a serem executados deverao ser realizados nos prazos abaixo indicados, contados 
do recebimento de comunica9ao da DETENTORA, informada a regulariza9ao dos custos o^ados 
e a concessao das licen9as dos orgaos publicos necessarias a sua realiza9ao, na forma da Clausula 
Decima Sexta.

a) 30 (trinta) dias corridos, na hipotese de simples altera9ao das estruturas de suporte das redes, 
sem deslocamento ou substitute do poste;

b) 60 (sessenta) dias corridos, na hipotese de remanejamento ou substitute do poste; ou
c) 90 (noventa) dias corridos nos cases de elimina9ao do poste.

4.5.4. Em caso de descumprimento pela SOLICITANTE do prazo constante no item 4.5.2 acima, 
a DETENTORA estara autorizada a encaminhar o or9amento, sem contemplar a parte que cabe a 
SOLICITANTE, que neste ato exime a DETENTORA de quaisquer responsabilidades 
relacionadas ao nao recebimento das despesas.

4.5.5. Independentemente do envio do or9amento, caso a SOLICITANTE nao compare9a na data 
e bora marcadas para a execu9ao do remanejamento de seus CABOS E EQUIPAMENTOS, a 
DETENTORA esta autorizada a adotar as medidas cabiveis ao remanejamento dos CABOS E 
EQUIPAMENTOS da SOLICITANTE, a expensas da propria e com isen9ao da DETENTORA de 
qualquer responsabilidade por eventuais danos causados as instances ou atividades da 
SOLICITANTE ou de terceiros.

4.5.5.1. Ocorrendo o fato citado acima, e obriga9ao da SOLICITANTE, em um prazo maximo de 
30 (trinta) dias apos as altera9oes efetuadas pela DETENTORA, efetuar os devidos consertos 
adequando os seus CABOS E EQUIPAMENTOS, no que a legistao determina nas questoes de 
seguran9a e tecnicas legais.

4.5.6. Quando as altera9oes previstas neste Item forem significativas, a SOLICITANTE devera 
adequar o PROJETO ou reformula-lo por inteiro, se solicitado pela DETENTORA, e apresenta-lo 
em prazo a ser acordado pelas Partes.
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4.6. Nao podera a SOLICITANTE, sob qualquer pretexto, alterar as instances da 
INFRAESTRUTURA da DETENTORA, ou de outros usuarios, sem previa autorizafao, por 
escrito, de todos os envolvidos.

4.6.1. A DETENTORA nao se responsabilizara caso os CABOS E EQUIPAMENTOS da 
SOLICITANTE venham ser alterados ou danificados por terceiros. As Partes acordam, ainda, que 
os danos causados aos CABOS E EQUIPAMENTOS da SOLICITANTE por terceiros que 
compartilham a INFRAESTRUTURA serao de responsabilidade exclusiva dos proprios.

4.7. Caso seja de interesse da SOLICITANTE desocupar, parcialmente, os postes objeto do 
presente CONTRATO, ela devera informar a DETENTORA, com antecedencia minima de 30 
(trinta) dias corridos, as datas de inicio e termino da desocupa9ao, a quantidade de postes, seus 
enderefos completos e sua localiza^ao georeferenciado, sem prejuizo a Clausula Terceira deste 
CONTRATO, e providenciar as retiradas de todos os materials da INFRAESTRUTURA da 
DETENTORA, nos prazos acordados.

4.8. Caso a regiao atendida por sistema aereo de INFRAESTRUTURA de distribuifao de energia 
eletrica da DETENTORA venha a passar para o sistema de distribuifao subterraneo, a 
SOLICITANTE sera comunicada com antecedencia minima de 6 (seis) meses antes do inicio da 
substituifao, para suas devidas providencias.
CLAUSULA QUINTA - DA OPERAQAO

5.1. Para garantia do pronto atendimento das situafoes emergenciais, os servifos de substitu^ao 
e/ou remogao de INFRAESTRUTURA serao realizados pela DETENTORA, que devera 
providenciar a comunicagao telefonica imediata a SOLICITANTE, e ainda no mesmo dia da 
ocorrencia de forma digital (e-mail), e posteriormente ser formalizada por escrito a posteriori, em 
um prazo maximo de ate 05 (cinco) dias da data do ocorrido com registro de eventuais providencias 
e/ou despesas a cargo da SOLICITANTE.

5.2. Para tanto, a comunicagao com a SOLICITANTE devera ser feita pelo telefone 61-2027-1650, 
em funcionamento 24 (vinte e quatro) boras por dia.

5.3. Em casos de eventuais interrupgoes, acidentes, falhas e/ou qualquer desarranjo, ocorridos na 
INFRAESTRUTURA, em qualquer circuito eletrico, telefonico, ou outro servigo qualquer, as 
respectivas equipes de manutengao das Partes, devidamente credenciadas, terao livre acesso a 
INFRAESTRUTURA nas respectivas faixas de ocupagao para as providencias cabiveis, e deverao 
atuar rapidamente, a fim de preservar a integridade das redes de suas propriedades e da seguranga 
das pessoas. Em caso do nao comparecimento das equipes de manutengao ou prepostos da 
SOLICITANTE no local e no momento da intervengao das equipes da DETENTORA, que se 
reserva ao direito de executar todas as agoes necessarias para iniciar e restabelecer os servigos por 
ela prestados a seus clientes, removendo os pontos de fixagao, cabos e demais EQUIPAMENTOS 
da SOLICITANTE, deixando-os amarrados provisoriamente quando for possivel, e/ou quando nao 
for possivel, retira-los de sua INFRAESTRUTURA, para futura devolugao para a SOLICITANTE, 
sem que seja cobrado da DETENTORA qualquer multa e/ou eventuais indenizagoes no presente 
e/ou no future sob quaisquer alegagoes.

5.4. A SOLICITANTE devera dispor de meios de comunicagao e equipes de manutengao de 
prontidao 24 (vinte e quatro) boras por dia para fins de reparos emergenciais. Na hipotese de nao 
intervengao da SOLICITANTE em tempo habil, a DETENTORA se reserva o direito de executar
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todas as afoes necessarias para restabelecer os services por ela prestados a seus clientes, conforme 
item 5.3.

5.5. A DETENTORA nao podera alterar os CABOS E EQUIPAMENTOS da SOLICITANTE 
instalados em sua INFRAESTRUTURA sem a previa autorizafao, por escrito, da SOLICITANTE, 
na forma da Clausula Decima Sexta, exceto (i) nas situafoes emergenciais configuradas no Item 
anterior da presente Clausula; (ii) nas hipoteses em que a instala<?ao dos CABOS E 
EQUIPAMENTOS na INFRAESTRUTURA nao tenham sido, previa e expressamente, autorizada 
pela DETENTORA, (iii) na hipotese em que os CABOS E EQUIPAMENTOS instalados na 
INFRAESTRUTURA comprometerem a seguran9a, estabilidade, confiabilidade, e/ou 
representarem violafao de requisites de engenharia ou de clausulas e conduces emanadas do Poder 
Concedente (iiii) Nos casos constantes do item 5.3.

5.6. Caberd a SOLICITANTE integral e exclusiva responsabilidade pela instala^ao e pelo 
funcionamento dos CABOS E EQUIPAMENTOS de sua propriedade instalados na 
INFRAESTRUTURA da DETENTORA, cabendo-lhe fazer a identificafao, manutemjao e 
fiscalizafao de sua utilizafao, respeitando os termos deste CONTRATO e das normas aplicaveis, 
sem prejuizo da fiscaliza^ao da DETENTORA, que podera ser exercida a qualquer tempo.

5.7. O acesso a INFRAESTRUTURA so sera permitido para empregados ou prepostos da 
SOLICITANTE devidamente identificados e portando equipamentos de seguranfa individual e 
coletivos para trabalhos proximos a rede energizada, de acordo com a Norma Regulamentadora 
n°10 do Ministerio de Estado do Trabalho e Emprego, que dispoe sobre protefao de riscos de 
contato com rede eletrica energizada.

5.8. Eventuais irregularidades nas instala9oes, retiradas e/ou substitutes dos CABOS E 
EQUIPAMENTOS da SOLICITANTE deverao ser corrigidas no prazo maximo de 48 (quarenta e 
oito) boras, a partir de notifica9ao da DETENTORA, na forma da Clausula Decima Sexta, sob 
pena da aplica9ao das multas previstas na Clausula Decima Segunda.

5.8.1. O prazo do Item anterior sera de 24 (vinte e quatro) boras quando a instatao dos CABOS 
E EQUIPAMENTOS na INFRAESTRUTURA apresentar risco ao sistema eletrico ou a terceiros, 
nao isentando a SOLICITANTE de responsabilidade por eventuais danos.

5.9. Durante toda a vigencia do presente CONTRATO, a DETENTORA tera o direito de promover 
inspe9oes nos CABOS E EQUIPAMENTOS da SOLICITANTE, para verificar a exatidao do 
numero de pontos por postes efetivamente ocupados em sua INFRAESTRUTURA pela 
SOLICITANTE, bem como nos veiculos e equipes proprias e/ou terceirizadas da SOLICITANTE, 
de modo que se possa avaliar o cumprimento dos termos deste contrato.

5.9.1. Se revelada alguma inexatidao em reIa9ao ao numero de pontos por postes declarados pela 
SOLICITANTE com os informados no PROJETO, a SOLICITANTE ficara sujeita a multa 
equivalente ao dobro do valor mensal devido e apurado, na forma da Clausula Sexta, por unidade 
de ponto ocupado irregularmente em cada poste, cumulado com todos os custos e despesas 
incorridas pela DETENTORA na promo9ao de tais inspe9oes e exames, sem prejuizo da ado9ao 
pela DETENTORA de outras providencias, incluindo, mas nao limitadas, a prevista no Item 12.3, 
alem da rescisao do presente CONTRATO, nos termos do Item 11.1, alinea “b”.

5.9.2. Todas as obriga9oes previstas no presente CONTRATO, permanecerao vigentes ap6s o 
termino ou rescisao do presente CONTRATO enquanto os CABOS E EQUIPAMENTOS d» 
SOLICITANTE permanecerem instalados na INFRAESTRUTURA da DETENTORA. f

\
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5.10. As Partes estabelecem que o compartilhamento de INFRAESTRUTURA objeto do presente 
CONTRATO devera observar todos os parametros de qualidade, seguranfa e protegao ao meio 
ambiente estabelecidos pelos orgaos competentes, assim como todas as obrigagoes associadas as 
concessoes, permissoes ou autorizagoes outorgadas ou expedidas pelo Poder Concedente e as boas 
praticas internacionais para a prestagao por cada uma delas dos respectivos servigos publicos.
CLAUSULA SEXTA - DO PRE^O E DAS CON DIDOES DE PAGAMENTO

6.1. O prego mensal do compartilhamento da INFRAESTRUTURA objeto do presente 
Instrumento Particular, nos termos do Item 1.1 da Clausula Primeira, sera de acordo com a tabela 
abaixo, por unidade de ponto de fixagao disponibilizado em cada poste de distribuigao de energia 
eletrica de propriedade da DETENTORA.

Prego por ponto de 
fixagao em R$

13,31

6.1.1. Para o uso da INFRAESTRUTURA instaladas nos ramais secundarios das rodovias federais, 
estaduais e municipais, que atendem pequenas comunidades rurais com ate 100 imoveis no local, 
os pregos serao acordados e ajustados entre as PARTES.

6.2. Os pregos estabelecidos no Item 6.1 da presente Clausula e livre de quaisquer tributes ou 
encargos. Desta forma, a SOLICITANTE e exclusivamente responsavel pelo pagamento de todos 
os tributes, impostos, taxas, contribuigoes fiscais e para fiscais, emolumentos ou onus, doravante 
denominados Tributes, de carater Federal, estadual ou municipal, ainda que langados contra a 
DETENTORA, a quern nesses cases, assistira o direito de reembolso junto a SOLICITANTE.

6.3 A SOLICITANTE pagara a DETENTORA, pelo uso da INFRAESTRUTURA, a quantia 
mensal de R$ 2.928,20 (dois mil, novecentos e vinte e oito reals e vinte centavos), que corresponde 
atualmente nesta data, a quantidade de 220 (duzentos e vinte) pontos de fixagao ao valor unitario 
de R$ 13,31 (treze reais e trinta e um centavos).

6.3.1 A SOLICITANTE se obriga a pagar mensalmente a DETENTORA o prego ajustado nesta 
Clausula, por meio de cobranga a ser emitida mensalmente pela DETENTORA no langamento 
dentro da conta de energia eletrica da SOLICITANTE, na unidade consumidora referente ao local 
onde se encontra as instalagoes da empresa, ou no nome do responsavel legal, ou por outro meio 
de cobranga a ser acordado entre as partes. Em caso de nao recebimento da fatura por motive de 
mudanga de enderego da SOLICITANTE sem previa comunicagao a DETENTORA, cabera a 
SOLICITANTE solicitar a segunda via da fatura junto a DETENTORA, nao podendo a falta do 
recebimento justificar eventual inadimplemento.

6.3.2. Caso seja optado cobranga na fatura de energia, o valor mensal faturado pela DETENTORA 
na conta de energia eletrica da SOLICITANTE vira discriminado como uso rmituo de postes.

6.3.3. Constatando a SOLICITANTE qualquer divergencia ou irregularidade na fatura, antes de 
seu vencimento, comunicara o fato por escrito a DETENTORA, a qual, caso esteja de acordo, 
emitira uma 2a (segunda) via da fatura com exclusao da parcela impugnada.
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6.3.3.1. Caso a DETENTORA nao esteja de acordo com a parcela impugnada, ou parte dela, o nao 
pagamento de tal valor na data de seu vencimento sera configurada como inadimplemento da 
SOLICITANTE, sem prejuizo dos tributes e encargos previstos no presente CONTRATO.

6.3.4. Caso a SOLICITANTE nao providencie a quitapao do valor constante na fatura na data de 
seu vencimento, a SOLICITANTE ficara, de pleno direito, constituida em mora e sujeita a multa 
de 2% (dois por cento) sobre o valor em atraso e a juros de 1% (um por cento) ao mes, calculado 
“pro rata die”, assistindo a DETENTORA, desde logo, o direito de cobrar no faturamento seguinte 
os referidos acrescimos, alem da correpao monetaria do valor principal devido, conforme os 
procedimentos de reajuste de prepos previstos neste CONTRATO.

6.3.5. No caso de a SOLICITANTE permanecer em debito por mais de 60 (sessenta) dias de 
alguma fatura, alem de incorrer nas penalidades previstas na Clausula Decima Segunda, o presente 
CONTRATO podera ser rescindido pela DETENTORA, conforme previsto no Item 11.1 letra "b”, 
sem prejuizo da propositura das medidas judiciais cabiveis para a cobranpa do debito e dos demais 
encargos, bem como da retirada de seus CABOS E EQU1PAMENTOS da INFRAESTRUTURA 
nos termos do Item 11.2.

6.3.6. No caso de a SOLICITANTE permanecer em debito por mais de 90 (noventa) dias, alem de 
incorrer nas penalidades previstas na Clausula Decima Segunda, a DETENTORA FICA DESDE 
JA AUTORIZADA a desconectar todos os CABOS E EQUIPAMENTOS, fios e equipamentos 
similares das suas fontes de alimentapao de sinais e dados respectivos, bem como retirar os 
CABOS, EQUIPAMENTOS, fios, e equipamentos similares dos pontos de fixapao existentes em 
cada poste de propriedade da DENTENTORA, sem prejuizo da propositura das medidas judiciais 
cabiveis para a cobranpa do debito e dos demais encargos, bem como dos custos da retirada de seus 
CABOS E EQUIPAMENTOS da INFRAESTRUTURA nos termos do Item 11.2.

6.3.7 A atualizapao da quantia mensal a ser paga no item 6.3 sera conforme a quantidade de pontos 
novos e/ou retirados da SOLICITANTE na INFRAESTRURURA da DETENTORA, devendo a 
SOLICITANTE informar mensalmente a DETENTORA a quantidade pontos de fixapao novos 
e/ou retirados, que entrarem em operapao com os PROJETOS aprovados e existentes, conforme 
disposto na clausula terceira deste CONTRATO.

6.4. A atualizapao anual da tabela de prepos do item 6.1 que trata da remunerapao do 
compartilhamento de postes estabelecida nas condipoes de pagamento da presente Clausula 
ocorrera em funpao da variapao acumulada do "IGP-DI", da Fundapao Getulio Vargas, ou outro 
indice que vier a substitui-lo, a cada 12 (doze) meses contados da assinatura deste CONTRATO, 
podendo ser em periodo inferior caso a legislapao aplicavel assim permita e/ou a SOLICITANTE 
demonstre da inviabilidade da aplicapao destatemporariedade, face aos prazos a serem cumpridos. 
Fica desde ja ajustado entre as Partes que variapoes negativas do IGP-DI nao serao consideradas 
para fins de reajuste, nao sendo aplicado reajuste para este periodo.

6.4.1. A DETENTORA podera, ainda, revisar os prepos orapactuados anualmente, apos 36 (trinta 
e seis) meses contados da assinatura deste CONTRATO, no proposito de adequa-los as tendencias 
do mercado de compartilhamento de INFRAESTRUTURA, especialmente no tocante a postes.
CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAQOES DA SOLICITANTE

7.1. Alem das obrigapoes previstas no presente CONTRATO, constituem obrigapoes basicas d; 
SOLICITANTE: P
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a) Utilizar na execufao dos servigos de instala^ao e manuten^ao dos CABOS E 
EQUIPAMENTOS na INFRAESTRUTURA da DETENTORA a melhor tecnica, assim como 
os melhores recursos materiais dispom'veis, obrigando-se a substituir e refazer, por sua 
iniciativa e onus exclusivos, todos os materiais que tenha empregado e obras que tenha realizado 
que se mostrarem defeituosos e/ou que coloquem em risco a seguran9a de terceiros e outros 
clientes da DETENTORA;

b) Repor, por sua iniciativa e onus exclusivos, ou ressarcir a DETENTORA ou terceiros quaisquer 
materiais, cabos e/ou equipamentos da DETENTORA ou de terceiros, que tenham sido 
danificados ou perdidos em decorrencia do inadimplemento das condipoes estabelecidas na 
legisla^ao vigente ou no presente CONTRATO;

c) Adotar todas as medidas solicitadas pela DETENTORA, em um prazo maximo de ate 60 
(sessenta) dias, apos ter sido notificada, no proposito de sanar, de imediato quaisquer 
interferencias e/ou restrifoes tecnicas que os CABOS E EQUIPAMENTOS afixados na 
INFRAESTRUTURA venham a causar ao sistema eletrico da DETENTORA, respondendo por 
quaisquer danos causados a este, na forma da Clausula Nona;

d) Caso a situafao acima seja de ordem emergencial ou critica em que coloquem em risco vidas 
de pessoas e/ou bens da DETENTORA, os servifos deverao ser executados no prazo de 03 
(tres) boras apos notificada pela DETENTORA. Nao cumprindo a prazo estipulado, a 
DETENTORA fica deste ja autorizada a remover os CABOS E EQUIPAMENTOS da 
SOL1CITANTE de imediato de seus postes, sem que seja cobrado no presente e ou no future 
quaisquer tipos de indenizafoes e ou reembolso de despesas ocorridas pela SOLICITANTE na 
normalizafao de seus CABOS E EQUIPAMENTOS.

e) Admitir, dirigir e arcar, sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, com todos os encargos 
trabalhistas decorrentes de leis, acordos coletivos ou dissidios, inclusive os relatives a 
seguranfa e medicina ocupacional, bem como todos os onus, encargos ou indenizafoes, de 
natureza civil, social, fiscal, previdenciaria, trabalhista e fundiaria, devidos a seus empregados 
e/ou contratados de que necessitar para a execufao do presente CONTRATO, de forma a isentar 
e resguardar a DETENTORA de tal responsabilidade na forma da Clausula Nona;

f) Permitir, a qualquer tempo, ampla inspefao pelos prepostos e credenciados da DETENTORA 
dos CABOS E EQUIPAMENTOS a serem afixados na sua INFRAESTRUTURA, assim como 
o acompanhamento dos respectivos servifos de instalafao e manutengao, acatando as 
recomendagoes de tais agentes e suspendendo incontinenti quaisquer atividades irregulares ou 
anomalias apontadas, nao tendo a referida inspegao o efeito de eximir ou diminuir a 
responsabilidade da SOLICITANTE quanto a fiel observancia das obrigagoes previstas no 
presente CONTRATO;

g) Respeitar as condigoes de uso da INFRAESTRUTURA previstas no presente CONTRATO e 
na legislagao pertinente, e retirar incontinenti quaisquer CABOS E EQUIPAMENTOS, sem 
incidencia de quaisquer onus a DETENTORA, que estejam em desconformidade com os term os 
previstos no presente CONTRATO sempre que solicitado pela DETENTORA;

h) Comunicar imediatamente a DETENTORA, por escrito, na forma da Clausula Decima Sexta, 
quaisquer anomalias detectadas no uso da INFRAESTRUTURA, bem como quaisquer avisos, 
notificagoes, citagoes e/ou intimagoes recebidas do Poder Concedente, dos Poderes Publicos 
e/ou de terceiros relacionados direta ou indiretamente a INFRAESTRUTURA;

i) Prestar amplos esclarecimentos e informagoes tecnicas, assim como apresentar os respectivos 
documentos, que se relacionem ao compartilhamento da INFRAESTRUTURA, que venham a 
ser solicitados pela DETENTORA durante a vigencia do presente CONTRATO;

j) Promover, por sua iniciativa, e onus exclusivos, a instalagao, manutengao preventiva e corretiva 
dos CABOS E EQUIPAMENTOS a serem afixados pela SOLICITANTE na 
INFRAESTRUTURA, mantendo-os em perfeito estado de conservagao e apresentagao, assim 
como quaisquer alteragoes em suas instalagoes que venham a ser exigidas pelo Poder 
Concedente e/ou Poderes Publicos;
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k) Garantir que somente profissionais treinados, qualificados e habilitados realizem as atividades 
previstas no presente CONTRATO, assegurar o cumprimento rigoroso pelos mesmos dos 
procedimentos de seguranfa aplicaveis, incluindo, mas nao limitado, a observancia das 
distancias de seguranfa dos circuitos energizados, conforme normas de seguranfa vigentes, 
estando plenamente ciente de que a instala^ao e a manutenfao dos CABOS E 
EQUIPAMENTOS afixados na INFRAESTRUTURA serao feitos com a rede de distribu^ao 
de energia eletrica energizada, responsabibzando-se, exclusivamente, por quaisquer danos 
advindos de tais inobservancias, bem como pelo uso de uniformes e equipamentos de seguran^a 
de seus funcionarios ou contratados;

l) Providenciar pontualmente, por sua iniciativa e onus exclusivos, junto aos orgaos publicos 
competentes, todas as bcenfas, alvar£s, permissoes, autorizafoes, concessoes ou outras 
outorgas necessarias a instalafao e operafao dos CABOS E EQUIPAMENTOS a serem 
afixados pela SOLICITANTE na INFRAESTRUTURA, incluindo, mas nao limitado, as 
licen^as ambientais e a Anotafao de Responsabilidade Tecnica (ART) junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia (CREA), fornecendo os respectivos 
comprovantes documentais a DETENTORA.

m) Todos os veiculos automotores, motocicletas, automoveis, pick up, caminhoes, e similares que 
prestem services da SOLICITANTE, deverao ter afixados em suas laterais, adesivos 
padronizados contendo o nome da razao social ou o nome fantasia, de facil identificafao e 
visualizaipao, de maneira a demonstrar que prestam servifos a SOLICITANTE.

n) Todos os empregados, proprios ou terceirizados, que prestem services a SOLICITANTE 
deverao estar utilizando fardas com a identifica9ao da empresa para qual trabalham.

o) Todos os empregados, proprios e/ou terceirizados, que prestem servifos para a SOLICITANTE, 
deverao estar capacitados, treinados e habilitados para executarem todos os servigos inerentes 
e praticados pela SOLICITANTE, de acordo com a legislafao setorial bem como possuir e 
utilizar os seus equipamentos de protefao individual e/ou coletiva durante todo o exercicio de 
suas atividades em campo.

p) O ato da fiscalizafao pela DETENTORA, nao exime a SOLICITANTE de nenhuma 
responsabilidade inerente a execufao dos serv^os ou no tocante as suas obriga^oes contratuais.

q) A SOLICITANTE, devera comunicar a DETENTORA, em cada ultima semana do mes, a 
programa9ao com o cronograma contento data de inicio e do termino previstos, a quantidade 
de postes que serao, de seus servi90s de campo que serao executados no mes seguinte, 
detalhando os endere90S completes de onde serao realizados os serv^os, de preferencia 
georeferenciados, os nomes das empresas que executarao os serv^os, os nomes dos 
componentes das equipes que executarao os serv^os, os numeros de telefones celulares dos 
responsaveis de cada equipe executora, e os tipos de serv^os (amplia9ao, manuten9ao, 
substitute, altera9ao ou similares), que envolvam a INFRAESTRUTURA da DETENTORA, 
salvo casos fortuitos e/ou de for9a maior, de acordo a legistao.

r) A SOLICITANTE, deverd comunicar a DETENTORA, todas as sextas-feiras, a programa9ao 
de servi9os com o cronograma contento data de inicio e termino previstos, de seus serv^os de 
campo, que serao executados na semana seguinte, detalhando os endere90s completes e de 
preferencia contendo o georeferenciamento da INFRAESTRUTURA da DETENTORA , onde 
serao realizados os serv^os, os nomes das empresas que executarao os serv^os, os nomes dos 
componentes das equipes que executarao os serv^os, os numeros telefones celulares dos 
responsaveis de cada equipe executora, e os tipos de serv^os (ampltao, manuten9ao, 
substitute, altera9ao ou similares), que envolvam a INFRAESTRUTURA da DETENTORA, 
salvo casos fortuitos e/ou de for9a maior, de acordo a legistao.

s) Qualquer despesa e/ou indeniza9ao que a SOLICITANTE venha a ter que assumir, seja por 
liberalidade da DETENTORA, e/ou por senten9a judicial para normalizar uma anormalidade 
praticada pela SOLICITANTE e/ou seus prepostos, 6 obriga9ao da SOLICITANTE efetuar o/f 
devidos reembolsos em um prazo m&ximo de ate 30 (trinta) dias, apos ter sido comunicadale

r *■
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cobrada pela DETENTORA, acrescidos de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor pago 
pela DETENTORA.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBR1GACOES DA DETENTORA

8.1. Alem das obrigafoes definidas no presente CONTRATO, constituem obrigapoes da 
DETENTORA:

a) Assegurar livre acesso dos prepostos e credenciados da SOLICITANTE na execute dos 
services de instala^ao dos CABOS E EQU1PAMENTOS nalNFRAESTRUTURA, assim como 
na manuten9ao preventiva e corretiva, fomecendo instru^oes acerca dos padroes e normas 
tecnicas a serem observados;

b) Comunicar imediatamente a SOLICITANTE, por escrito, na forma da Clausula Decima Sexta, 
quaisquer anomalias detectadas no uso da INFRAESTRUTURA ou quaisquer acidentes 
ocorridos com a sua rede;

c) Colaborar com a SOLICITANTE na adofao das providencias cablveis a DETENTORA para 
viabilizar o compartilhamento de INFRAESTRUTURA, nos termos do presente CONTRATO 
e legislate emanada dos Poder Concedente e/ou Poderes Publica competente;

d) Responder por todo o onus, encargo e/ou indeniza^ao devidos aos seus empregados e/ou 
contratados, incluindo, mas nao limitado a encargos de natureza trabalhista, securitaria, 
previdenciaria, tributaria, social, acidentaria, civil ou comercial, isentando e resguardando a 
SOLICITANTE na forma da Clausula Nona;

e) Promover a manutengao preventiva e corretiva das instances de sua INFRAESTRUTURA, 
mantendo-as em perfeito estado de conserva9ao e apresenta9ao, assim como quaisquer 
altera9oes em seu sistema eletrico, conforme venham a ser exigidas pelos Poder Concedente 
e/ou Poderes Publicos competentes.

CLAUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES

9.1. As Partes responsabilizar-se-ao por qualquer dano direto que uma causar a outra, por culpa ou 
dolo, decorrente de acidentes causados pela coloca9ao, permanencia ou retirada de seus CABOS 
E EQUIPAMENTOS na INFRAESTRUTURA de uso conjunto, ou falta de manuten9ao e reparos 
dos mesmos durante a vigencia do presente CONTRATO, devendo ser feita a devida comprova9ao 
da ocorrencia do fato e do nexo de causalidade, para que surja o dever de indenizar,

9.2. A Parte responsavel pelo dano ou prejuizo referidos no item 9.1 da presente Clausula 
respondera pelo ressarcimento de eventuais penalidades que venham a ser impostas a Parte 
Prejudicada pelo Poder Concedente, em razao de descumprimento de seus indices de qualidade 
relatives as respectivas concessoes, permissoes ou autoriza96es, de acordo com o case, assim como 
de san9oes que venham a ser aplicadas a Parte Prejudicada, em face de descumprimento de 
qualquer disposi9ao contratual, legal ou regulamentar de normas dos Orgaos Publicos competentes 
relativas ao servi90 concedido, desde que tais descumprimentos sejam decorrentes de culpa ou 
dolo da Parte Responsavel, devendo ser feita a devida comprova9ao da ocorrencia do fato culposo 
e do nexo de causalidade.

9.3. No caso de cassa9&o da autoriza9ao para explora9ao de serv^os de telecomunica9oes da 
SOLICITANTE, esta se obriga comunicar este fato a DETENTORA no prazo maximo de ate 5( 
cinco) dias apos a sua ciencia da cassa9ao, bem como retirar seus CABOS E EQUIPAMENTOS 
no prazo de ate 60 (sessenta) dias ou outro acordado expressamente entre as Partes, sem nenhum 
onus para a DETENTORA, responsabilizando-se a SOLICITANTE pelos danos sofridos por seus 
equipamentos e pelo ressarcimento de danos causados em equipamentos de terceiros, observados 
obrigatoriamente os procedimentos previstos nos hens 11.2.1 e 11.2.2.
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9.4. Rescindido o presente CONTRATO, a SOLIC1TANTE se responsabiliza por reparar qualquer 
dano ou prejuizo comprovado e que eventualmente tenha causado ao sistema de distribui9ao de 
energia eletrica da DETENTORA, quando da retirada de sens CABOS E EQUIPAMENTOS.

9.5. No caso de danos causados por terceiros, competird a cada Parte elaborar o respective 
orfamento e cobranfa referente ao ressarcimento dos prejui'zos.

9.6. A DETENTORA se exime de qualquer responsabilidade tecnica, financeira e civil por 
qualquer problema que venha a atingir a SOLIC1TANTE ou seus clientes, como decorrencia de 
mudanfa no trafado, alterafao no padrao de vao, extin9ao parcial ou total da rede e transforma9ao 
para subterraneo do seu sistema de distribute de energia eletrica.

9.7. Compete as partes, isoladamente, zelar com a manuten9ao e conserva9ao adequados dos 
respectivos bens e instances, respondendo por quaisquer danos ou prejui'zos causados 
comprovadamente as pessoas, ou a propriedade de outra parte e/ou de terceiros, decorrente de ato 
ou fato de sua responsabilidade e/ou de seus prepostos, inclusive providencias judiciais

9.8 A DETENTORA nao sera responsabilizada por qualquer acidente que venha a acontecer com 
os empregados proprios, empregados terceirizados e/ou terceiros da SOLIC1TANTE, desde que 
comprovadamente nao tenham sido ocasionados pela DETENTORA.

9.9. Nenhumas das Partes responsabilizar-se-a, uma perante a outra, em rela9ao a danos indiretos 
e lucros cessantes, decorrentes da execu9ao do presente Instrumento.
CLAUSULA DECIMA - DA VIGENCIA

10.1. As Partes acordam que os atos por elas praticados a partir da data de 05 de junho de 2020, 
ficam convalidados e subordinados as conduces estabelecidas no presente CONTRATO, que tern 
prazo de vigencia de 36 (trinta e seis) meses, contado a partir da assinatura, podendo ser 
prorrogavel por novos periodos a serem acordados entre as partes, ap6s o fim da vigencia deste 
CONTRATO, mediante termo aditivo, com solicita9ao a ser entregue a DETENTORA, no prazo 
maximo de 60 (sessenta) dias antes da data do encerramento do contrato pela SOLIC1TANTE para 
continuidade do CONTRATO.

10.2 Caso as Partes nao prorroguem o presente CONTRATO ou nao celebrem um novo 
instrumento, a SOLIC1TANTE compromete-se a retirar todos os CABOS E EQUIPAMENTOS 
instalados na INFRAESTRUTURA da DETENTORA, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias ou 
outro acordado expressamente entre as Partes, contado do dia posterior ao termino do prazo de 
vigencia, sob pena de multa di&ria na forma da Cl&usula Decimal Segunda, ate a completa retirada 
dos CABOS E EQUIPAMENTOS, observados obrigatoriamente os procedimentos previstos nos 
itens 11.2.1 e 11.2.2.

10.3 A SOLICITANTE em caso de manifesta9ao de desinteresse pela renova9ao do CONTRATO, 
devera desocupar os postes, no prazo maximo de ate 180 (cento e oitenta) dias, apos a data da 
assinatura do termo de encerramento contratual.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO CONTRATUAL

11.1. O presente CONTRATO podera ser rescindido por qualquer das Partes, mediante 
comunica9ao expressa, na forma da Clausula Decima Sexta, ficando o presente sem efeito nas 
hipoteses e respectivos prazos abaixo indicados:
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a) Por acordo entre as Partes;
b) Mediante comunica9ao por escrito, por quaisquer das PARTES, com antecedencia minima de 

90 (noventa) dias, periodo em que as partes deverao cumprir com suas obrigagoes contratuais, 
sem que seja devida, de PARTE a PARTE, qualquer indenizagao, reembolso, pagamento de 
adicionais ou penalidades neste periodo de 90 (noventa) dias;

c) Por qualquer das Partes, se a outra deixar de cumprir ou observar qualquer Clausula ou condigao 
do presente CONTRATO e da legislagao pertinente, no prazo de 10 (dez) dias contados do 
recebimento de Notificagao na forma da Clausula Decima Sexta, ressalvados os casos 
especificados na presente Clausula;

d) Pela DETENTORA mediante manifestagao, por escrito, com antecedencia minima de 30 
(trinta) dias, na forma da Clausula Decima Sexta, motivada por fatores externos a sua vontade 
que inviabilizem a continuidade do presente CONTRATO;

e) Cassagao, revogagao, suspensao ou perda de quaisquer das concessoes, autorizagoes, e/ou 
licengas outorgadas as Partes que Ihes permitam a exploragao das atividades e/ou servigos 
previstos no presente CONTRATO, o que implicara rescisao automatica, independente de 
comunicagao;

f) Por recuperagao judicial, falencia, dissolugao, liquidagao ou insolvencia civil de qualquer das 
Partes, o que implicara rescisao automatica, independente de comunicagao;

g) A alteragao social e/ou modificagao da finalidade ou estrutura da SOLICITANTE, que 
prejudique comprovadamente aexecugao e pagamentos deste CONTRATO, ou que importe em 
violagao das obrigagdes assumidas neste CONTRATO e seus anexos;

h) A cisao, fusao, ou incorporagao de qualquer das partes se tal operagao importar 
comprovadamente em modificagao: da qualificagao tecnica, idoneidade profissional, 
capacidade fmanceira ou de composigao de interesse dos mesmos, em razao de outras atividades 
desenvolvidas no setor de telecomunicagoes;

i) Ocorrencia de qualquer evento caracterizador de Caso Fortuito ou Forga Maior que impega a 
execugao do presente CONTRATO por periodo superior a 180 (cento e oitenta) dias, o que 
implicara rescisao automatica, independente de comunicagao.

j) O atraso superior a 60 (sessenta) dias de qualquer pagamento devido pela SOLICITANTE para 
a DETENTORA, salvo se este atraso seja decorrente de calamidade publica, grave perturbagao 
de ordem interna e/ou externa e guerra

11.2. Em caso de rescisao do presente CONTRATO, a SOLICITANTE devera remover, por sua 
iniciativa e onus exclusivos, os CABOS E EQUIPAMENTOS afixados na INFRAESTRUTURA, 
no prazo de ate 60 (sessenta) dias ou outro acordado expressamente entre as Partes, contado da 
data de rescisao, assumindo a responsabilidade por eventuais danos causados ao sistema de 
distribuigao de energia eletrica e/ou a terceiros.

11.2.1. A inercia da SOLICITANTE quanto a remogao dos CABOS E EQUIPAMENTOS, apos 
os prazos previstos no Item 11.2 da presente Clausula, autorizara a DETENTORA a remove-los, 
ficando a devolugao dos materiais retirados das instalagoes da DETENTORA, condicionada ao 
pagamento, pela SOLICITANTE, dos custos decorrentes de tal remogao, alem das demais 
penalidades aplicaveis.

11.2.2. OCORRENDO a retirada dos CABOS E EQUIPAMENTOS conforme os fatos contidos 
no item 11.2.1, as PARTES acordam previamente, que a DETENTORA nao sera responsabilizada 
no ato e nem no future, sob quaisquer das alegagoes que a SOLICITANTE requeira eventual 
indenizagao administrativa e/ou judicial.
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11.2.3. A SOLICITANTE ficara obrigada ao pagamento do prefo pelo objeto do presente 
CONTRATO ate a data efetiva da desocupafao de sens CABOS E EQUIPAMENTOS.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA CLAUSULA PENAL

12.1. Exceto nas hipoteses de inadimplemento do Item 6.3.4, em caso de inadimplemento total ou 
parcial de qualquer Clausula ou condifao contratual, ou de configura^ao de mora, a Parte 
prejudicada devera notificar, na forma da Clausula Decima Sexta, a Parte inadimplente para, 
satisfazer plenamente a obriga9ao descumprida, no prazo de 48 (quarenta e oito) boras, contado do 
recebimento da comunica^ao, sem prejulzo da aplicafao da pena de multa nao compensatoria no 
valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do presente CONTRATO, na forma 
da Clausula Sexta, independentemente do tempo decorrido, e da obrigatoriedade de pagamento 
integral de eventuais perdas e danos a que der causa.

12.2. Alem do disposto no Item 12.1, a implantafao do PROJETO da SOLICITANTE sem a devida 
autoriza9ao previa da DETENTORA, acarretara multa diaria nao compensatoria de 10% (dez por 
cento) do valor previsto na Clausula Sexta, por ponto de fixa9ao disponibilizado em cada poste 
ocupado caso o PROJETO nao seja adequado no prazo previsto no item 3.7.

12.3. Caso as irregularidades na ocupa9ao dos CABOS E EQUIPAMENTOS da SOLICITANTE 
na INFRAESTRUTURA nao sejam eliminadas, dentro do prazo estipulado nos Itens 5.8 e 5.8.1, 
sera cobrada uma multa diaria nao compensatoria de 10% (dez por cento) do valor previsto na 
Clausula Sexta, por cada irregularidade notificada, na forma da Clausula Decima Sexta, sem 
prejuizo do disposto no Item 12.1.

12.4. No caso do descumprimento da Clausula D6cima e/ou Decima Primeira, enquanto os CABOS 
E EQUIPAMENTOS da SOLICITANTE permanecerem instalados nos INFRAESTRUTURA da 
DETENTORA, a cobran9a dos valores contratuais, deverao continuar a serem emitidos, ate a data 
de retirada total dos CABOS E EQUIPAMENTOS, bem como devera ser acrescida uma multa 
mensal no valor de 10% (dez por cento) sob o valor cobrado mensalmente da SOLICITANTE, ate 
a o mes da retirada total dos materials.

12.5. Caso a DETENTORA constate serv^os e/ou instances feitas pela SOLICITANTE, em 
desacordo das normas tecnicas ou nas clausulas contidas neste CONTRATO, aplicar-se-a as multas 
supram encionadas.

12.6. Constituem exce9ao a limita9ao pecuniaria das multas previstas nesta Clausula o 
inadimplemento decorrente de; a) atos ilicitos; e b) encargos, tributes e contributes devidos pela 
Parte Inadimplente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO CASO FORTUITO E DA FORCA MAIOR

13.1. Nenhumas das Partes respondera perante a outra pelos prejuizos advindos de casos fortuitos 
ou for9a maior, previstos na legistao, hipotese em que cada uma arcara com as despesas relativas 
a reposto ou repara9ao de suas proprias instala96es.

13.2. A Parte que nao puder cumprir quaisquer de suas obriga96es ora previstas em razao de Caso < 
Fortuito ou For9a Maior, devidamente comprovados, tera o cumprimento de sua obriga9ao A 
suspensa por tempo igual ao da dura9ao de tais eventos e proporcionalmente aos seus efeitos. /
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13.3. A Parte afetada pela ocorrencia de um evento de Caso Fortuito ou For9a Maior, devera de 
imediato e por escrito, no prazo maximo de ate 48 (quarenta e oito) boras, notificar a outra Parte, 
na forma da Clausula Decima Sexta, com as seguintes informafoes:
a) descrifao pormenorizada do evento de Caso Fortuito ou Forga Maior e seu enquadramento no 
artigo 393 do Codigo Civil Brasileiro;
b) estimativa de duragao do impedimento alegado.

13.4. A Parte afetada pelo evento de Caso Fortuito ou Forga Maior devera tomar e demonstrar que 
tomou todas as medidas a seu alcance para remover os efeitos dele decorrentes e impeditivos do 
cumprimento de suas obrigagoes.

13.5. Nenhum pagamento devido antes da ocorrencia do caso fortuito ou forga maior sera suspenso 
pela ocorrencia do evento.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA CESSAO

14.1. Fica vedado a SOLIC1TANTE transferir ou ceder, parcial ou integralmente, o presente 
CONTRATO, bem como os direitos e obrigagoes ora assumidos, assim como vender, locar, 
sublocar, transferir, emprestar, alienar ou de qualquer forma disponibilizar a INFRAESTRUTURA 
ou qualquer dos CABOS e/ou EQUIPAMENTOS nela afixados, ainda que seja no ponto cedido a 
sua ocupagao, nos termos do presente CONTRATO, a terceiros sem o previo e expresso 
consentimento da DETENTORA.

14.2. A cessao ou transferencia parcial ou total do presente CONTRATO ou de quaisquer direitos 
dele decorrentes, nao eximira a Parte cedente de quaisquer de suas responsabilidades ou obrigagoes 
derivadas deste CONTRATO ate a data de formalizagao da cessao ou transferencia.

14.3. O presente CONTRATO obriga as Partes por si e seus sucessores. Em caso de reestruturagao 
societaria de qualquer das Partes, dentro das modalidades previstas na legislagao societaria 
aplicavel, a entidade sucessora obrigatoriamente se sub-rogara em todos os direitos e obrigagoes 
assumidas neste CONTRATO.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA CONFIDENCIALIDADE E DA NAO 
DIVULGACAO

15.1. Quaisquer informagoes obtidas pela SOLIC1TANTE na execugao do presente CONTRATO, 
ainda que nao diretamente envolvidas com a mencionada execugao contratual, devem ser mantidas 
em sigilo. A SOLICITANTE respondera, em consequencia, por todo e qualquer prejuizo que possa 
ocasionar a DETENTORA, ou a terceiros, caso o sigilo nao seja respeitado.

15.1.1. A obrigagao de sigilo e confidencialidade de que trata esta Clausula subsistira 
permanentemente, mesmo apos o cumprimento das demais obrigagoes ora estipuladas, ou em caso 
de rescisao do presente CONTRATO, nao podendo a SOLICITANTE utilizar-se de tais 
informagoes a qualquer tempo ou fmalidade nao prevista neste Instrumento.

15.2. Caso a SOLICITANTE deseje divulgar qualquer informagao relativa ao presente 
CONTRATO, ela devera obter previa e expressa concordancia da DETENTORA.

15.3. A SOLICITANTE, para fins de sigilo, obriga-se por seus administradores, empregados e 
prepostos e terceiros a qualquer titulo.
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15.4. Sem prejuizo do disposto na presente Clausula, as Partes reconhecem que os termos deste 
CONTRATO, bem como suas alterafoes posteriores, poderao ser disponibilizados ao publico em 
geral, de acordo com o disposto no art. 19 da Resolugao Conjunta n° 001, de 24 de novembro de 
1999.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS COMUNICACOES

16 1. As PARTES se comprometem a indicar, no prazo mdximo de 30 (trinta) dias, a partir da data 
da assinatura deste instrumento, urn gestor responsavel pelo gerenciamento e acorn panham ento 
dos servifos deste CONTRATO, nas respectivas empresas.

16.2. As comunicafoes, avisos ou notificafoes de uma Parte a outra, ou as recebidas por terceiros 
e que sejam de mutuo interesse, somente produzirao efeitos se forem feitas por escrito com 
comprovafao de recebimento, de modo a assegurar a data de entrega ou do recebimento.

DETENTORA

Rua Major Gabriel, 1870 - Bairro Centro - CEP 69.020-060 
Sr. Akim Dias da Costa 
(92) 3133-1199
E-mail: akim.costa@amazonasenergia.com 
Gerencia de Gestao de Faturamento e Recebiveis -DCF

SOLICITANTE

SIG - Quadra 04 - Bl. A - Salas 201 a 224 - Ed. Capital 
Financial Center, Brasilia/DF, CEP: 70.610-440 
Sr. Pericles Augustus Barbosa Povoa 
(61)2027-1625
E-mail: Dericles.povoa@telebras.com.br
Gerencia de Infraestrutura e Manutenfao da Planta - GIMP

i

i

16.2. As Partes obrigam-se a comunicar no prazo maximo de 7 (sete) dias, expressamente, qualquer 
alterafao de seus dados acima, apos a data do ocorrido, sob pena de ser considerado valido e 

! devidamente recebido o documento encaminhado para o enderefo anterior.
! CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA CONDIQAO DE EFICACIA

; 17.1. Nos termos do disposto no artigo 16 da Resolufao Conjunta n° 001, de 24 de novembro de
1999, a eficacia do presente CONTRATO est& condicionada a sua homologafao pela ANEEL.

17.2. A partir da assinatura do presente CONTRATO e ate sua efetiva homologafao pela ANEEL, 
nos termos acima, fica facultado a SOLICITANTE promover, por sua conta e onus exclusivos, as 
obras e providencias necessarias a instalafao dos seus CABOS E EQUIPAMENTOS na 

; INFRAESTRUTURA da DETENTORA. Nesta hipbtese, a data de assinatura do presente 
CONTRATO devera ser considerada para o compute do prazo de sua vigencia, assim como da 

■ obrigafao de efetuar os pagamentos ora previstos.
i

17.2.1. Nesta hipotese, a SOLICITANTE sera a unica e exclusiva responsive! pelas consequencias 
oriundas da eventual recusa da ANEEL em homologar o presente CONTRATO, incluindo, mas 

; nao limitado a desocupafao da INFRAESTRUTURA, arcando a SOLICITANTE com todos os
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riscos e onus oriundos de tal circunstancia, inclusive por eventuais danos que causar a 
DETENTORA e/ou a terceiros durante tal desocupafao.

17.3. As Partes estabelecem que qualquer determinagao das agencias reguladoras e/ou orgaos 
publicos competentes que venham a interferir, direta ou indiretamente, no presente CONTRATO, 
sera imediatamente incorporada a este, devendo as Partes, para tanto, adaptar suas respectivas 
Clausulas, de modo a atender as especificagoes emanadas dos referidos orgaos e/ou agentes 
reguladores, ou, se for o caso, rescindir o presente CONTRATO, na forma da Clausula Decima 
Primeira, caso ele se tome inexequivel, nao cabendo, nesta hipotese, a qualquer das Partes 
nenhuma especie de indenizafao.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DECLARA^OES E GARANTIAS

18.1. Cada uma das Partes garante e assegura a outra que:

a) Possuem todos os direitos, autoriza^oes e aprovafdes regulamentares necessaries ao 
cumprimento do ora ajustado, de acordo com os termos do presente CONTRATO;

b) Tern plenos poderes e autoridade para celebrar o presente CONTRATO e para conduzir as 
transa^oes ora contempladas;

c) Os signatarios do presente CONTRATO tern expressa legitimidade para faze-lo em seu nome, 
por poderes permanentes ou em razao de delegafao especifica de poderes, revestindo o presente 
CONTRATO de efeito vinculante;

d) A celebra^ao do presente CONTRATO, bem como a realiza^ao de quaisquer atos nele 
previstos, nao viola dispositivos de qualquer documento constitutivo ou outro documento que 
regule a sua autoridade;

e) A celebrafao do presente CONTRATO, bem como a realiza^ao de quaisquer atos nele previstos 
encontra-se devidamente autorizada de acordo com todos os seus respectivos atos societarios, 
sendo o presente CONTRATO valido e vinculante para si, nos termos das disposifoes 
societarias a si aplicaveis;

f) A celebrafao do presente CONTRATO, bem como a realizagao de quaisquer atos nele 
previstos, nao comprometera o atendimento a parametros de qualidade, seguranga e protegao 
ao meio ambiente estabelecidos pelos orgaos competentes, assim como de obrigagoes 
associadas as concessoes, permissoes ou autorizagoes outorgadas ou expedidas pelo Poder 
Concedente e/ou pelos Poderes Publicos, e de boas praticas internacionais para a prestagao dos 
servigos a que esta obrigada;

g) A prestagao de servigos objeto do presente CONTRATO nao implica exclusividade de 
atendimento por parte da DETENTORA, que podera oferecer servigos semelhantes a outras 
empresas, desde que sejam respeitadas as regras sobre sigilo e confidencialidade e propriedade, 
acordadas no presente CONTRATO, ou quando as Partes tenham disciplinado esta materia de 
maneira diversa dos servigos objeto deste CONTRATO;

h) Possui plena ciencia da clausula de Confidencialidade e de Nao Divulgagao constante da 
Clausula Decima Quinta;

i) Celebram o presente CONTRATO baseados na livre manifestagao de vontades e nos principios 
de probidade e de boa-fe, os quais serao sempre respeitados na sua execugao, bem como inexiste 
estado de perigo e lesao previstos nos artigos 156 e 157 do Codigo Civil Brasileiro;

j) Nao utilizam irregularmente mao de obra infanto-juvenil na execugao de suas atividades 
economicas.
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CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. O presente CONTRATO so podera ser alterado ou modificado, em qualquer de suas 
Cldusulas, mediante Termo Aditivo, assinado pelas Partes, na presenfa de 2 (duas) testemunhas 
que devera obrigatoriamente ser submetido a apreciafao das Agendas Reguladoras de acordo com 
a legislaipao vigente.

19.2 O presente CONTRATO sera regido e interpretado, em todos os sens aspectos, de acordo com 
as leis brasileiras os regulamentos emanados pelo Poder Concedente, e estara sujeito a toda 
legisla^ao e regulamentafao supervenientes que afetarem o objeto do mesmo.

19.3. Nahipotese de qualquer disposifao do presente CONTRATO se tomar ou for julgada invalida 
por qualquer tribunal competente, todas as demais conduces permanecerao em pleno vigor ou 
efeito. Nesse caso, as Partes negociarao em boa fe, a fim de alterar o presente CONTRATO no 
sentido de efetivar, da forma mais proxima possivel, a intenfao original das Partes.

19.4. O nao exercicio ou o atraso por qualquer Parte em exercer qualquer direito, poder ou 
beneficio nos termos deste CONTRATO, nao constituira em renuncia aos mesmos nem tampouco 
nova^ao, sendo que o exercicio unico ou parcial de tal direito poder ou beneficio nao fara precluir 
o exercicio de qualquer outro direito, poder ou privilegio. Os direitos e provisoes previstos neste 
CONTRATO serao cumulativos e nao exclusivos de quaisquer direitos ou provisoes previstas em 
Lei.

19.5. A utilizafao da INFRAESTRUTURA da DETENTORA pela SOL1CITANTE, nas conduces 
estipuladas neste CONTRATO, nao implicara em servidao de uso e, tampouco, caracterizara 
direito real em favor da SOLICITANTE.

19.6. Na execufao do presente CONTRATO e vedado o estabelecimento de copropriedade das 
Partes sobre qualquer pefa ou material empregado.

19.7. O presente CONTRATO constitui o acordo integral das Partes com relafao a materia ora 
regulada, sendo certo que ficam revogados todos os outros contratos ou negociafoes anteriormente 
celebradas entre as Partes com o mesmo fim.

CLAUSULA VIGESIMA - DA SOLUCAO DE CONTROVERSIAS

20.1. Caso nao seja possivel solucionar amigavelmente quaisquer conflitos relatives a aplicapao e 
interpretapao do Regulamento Conjunto para Compartilhamento de INFRAESTRUTURA entre os 
Setores de Energia Eletrica, Telecomunicapoes e Petroleo, quando das negociapoes e da execupao 
do presente CONTRATO, tais conflitos poderao, apos comunicapao formal dessa intenpao enviada 
a outra Parte, ser submetidos a apreciapao, na esfera administrativa, da Superintendencia de 
Competipao, por meio da Gerencia de Monitoramento das Relapoes entre as Prestadoras e demais 
legislapoes pertinentes.

20.2. A submissao de quaisquer conflitos as Agencias nao eximira as Partes da obrigapao de dar 
integral cumprimento ao CONTRATO vigente, nem permite a interruppao de servipos vinculados 
a concessoes, permissoes e autorizapoes outorgadas e expedidas pelo Poder Concedente.

20.3. A faculdade de submissao de conflitos relatives a aplicapao e interpretapao do Regulamento 
Conjunto para Compartilhamento de INFRAESTRUTURA entre os Setores de Energia Eletrica,
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Telecomunica$6es e Petroleo, quando das negocia9oes e da execugao do presente CONTRATO, a 
apreciagao na esfera administrativa da Superintendencia de Competigao das citadas Agencias 
Reguladoras nao impede o acesso direto ao Poder Judiciario pelas Partes.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1. As Partes elegem como competente o foro da comarca de Manaus-AM, com renuncia 
expressa a qualquer outro, por mais-privilegiado que seja para dirimir quaisquer questoes relativas 
ao presente CONTRATO.

E por se acharem assim justas e contratadas, assinam o presente CONTRATO em 02 (duas) vias 
para um so efeito, na presenga de 02 (duas) testemunhas.

Manaus, 05 de junho de 2020.

Pela DETENTORA,

ij

UAA,
[HO LIMA'MARCELO'DE-P

Diretor de Clientes
carlosHenrique wanderley
Gerente do Departamento de Gestao de Faturamento

Testemunhas:

CPF: 013.914.582-65

Assinado de forma digital por 
| PERICLES AUGUSTUS BARBOSA 
rVoVOA:91057450120

2020.06.0216:23:26

Peia SOLICIT ANTE, PERICLES AUGUSTU! 
BARBOSA
POVOA:9105745QTe

fj Assinado de forma digital por 
X EMILIO CARLOS 

5_J4COCELLA:9343701381S
Dadds: 2020.06.02 20:42:08 -03'00’

EMILIO CARLOS 
ACOCELLA:934370138) t

-03'00

EMILIO CARLOS ACOCELLA
Diretor Tecnico-Operacional

PERICLES AUGUSTUS BARBOSA POVOA
Gerente de Infraestrutura e Manutengao da Planta - 
Substituto

Testemunhas:
j Assinado de forma digital por 
\SANDRO EDUARDO VERGARA DESANDRO EDUARDO

VERGARA DE BORBA^,^,,^,,^.
Nome: Sandro Eduardo Vergara de Borba 
CPF: 006.293.039-75
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ANEXOI

NORMA TECNICA DI-NT-09 - COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA 
DA REDE DE DISTRIBUigAO DE ENERGIA ELETRICA DA AMAZONAS 
ENERGIA S.A

DlSTRIBUigAO 2020

MANAUS/AM

i'ndice de revisAo
REVISAO MODIFICACAO DATA

Adequafao do procedimento a revisao da Norma 
Brasileira 15214 e ajustar o processo interne a 
regulamenta?ao vigente, em especial a Resolugao 
Normative ANEEL n° 797/17.

1 12-09-2019
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1. OBJETIVO

Este procedimento tem como objetivo estabelecer os requisites tecnicos para o 
compartilhamento de infraestruturas de redes de distribu^ao de energia eletrica com as 
redes de telecomunica96es, em consonancia com Resolu^o n° 797 de 12/12/2017 da 
ANEEL e as Diretrizes da Resolufao Conjunta n° 001 de 24/11/99, atraves da qual a 
ANEEL, a ANATEL e a ANP aprovaram o Regulamento Conjunto para 
Compartilhamento de Infraestrutura entre os Setores de Energia Eletrica, 
Telecomunicafoes e de Petroleo.
Aplica-se as ocupa9oes de infraestrutura das redes de distribui9ao aerea de energia eletrica, 
em tensao secundaria e primaria, ate 34,5 kV, nas areas urbanas e rurais, por redes de 
telecomunica9oes, tanto para as novas instances, quanto para as reformas em instances 
existentes.
Este procedimento nao se aplica as ocupa9oes em postes ornamentais e torres metalicas.

2. REFERENCIAS NORMATIVAS E NORMAS COMPLEMENTARES

As normas e documentos complementares relacionados a seguir contem disposi9oes que, 
ao serem citadas, constituem prescribes para este procedimento, tambem servem para 
nortear os casos omissos. As edioes indicadas estavam em vigor no momento desta 
publica9ao, sendo certo que este procedimento devera estar permanentemente adequado a 
legisla9ao pertinente, as determina9oes do PODER CONCEDENTE, a regulamenta9ao da 
ANEEL, e/ou outros aplicaveis ou que venham a sucede-los, sendo automaticamente 
incorporados ao presente.
NR 10:2004 - Seguran9a em Instances e Servios em Eletricidade, do Ministerio do 
Trabalho e Emprego
ABNT NBR 15688:2009 - Redes de distribuiao aerea de energia eletrica com condutores
nus
ABNT NBR 15214:2006 - Rede de distribuiao de energia eletrica — Compartilhamento
de infraestrutura com rede de telecomunica9oes
Resolu9ao Conjunta n° 001 de 24/11/99 da ANEEL, ANATEL e ANP
Resolu9ao Normativa n° 797 de 12/12/2017 da ANEEL
NBR-5984- Norma Geral de Desenho Tecnico
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3. DEFINigOES

Para os efeitos deste Procedimento, aplicam-se as seguintes defini9oes:

3.1. Detentora

Concessionaria ou permissionaria de energia eletrica que detem, administra ou controla, 
direta ou indiretamente, uma infraestrutura de rede de distribui^ao de energia eletrica. No 
caso a AMAZONAS ENERGIA S.A.

3.2. Ocupante/solicitante

Pessoa juridica, que seja possuidora de concessao, autorizafao ou permissao para explorar 
servifos dos setores de telecomunicafoes e que utilize a infraestrutura da DETENTORA, 
mediante a celebraijao de contrato.

3.3. Pontos de fixa9ao

Ponto de instala9ao do suporte de sustenta9ao mecanica do cabo, fio ou cordoalha da rede 
de telecomunica9oes da OCUPANTE dentro da faixa de ocupa9ao destinada ao 
compartilhamento, no poste da DETENTORA.

3.4. Faixas de ocupa9ao

Espa90 na infraestrutura da rede de distribui9ao de energia eletrica, onde sao definidos 
pela DETENTORA os pontos de fixa9ao destinados exclusivamente ao compartilhamento 
com agentes do setor de telecomunica9oes.

3.5. Infraestrutura

Os postes de propriedade da DETENTORA.

3.6. Equipamento

Dispositive de propriedade da DETENTORA ou da OCUPANTE, com fun9ao de 
transforma9ao, regula9ao, manobra, mediae, alimenta9ao, distribu^ao, emenda e 
acomoda9ao da reserva tecnica, necessario a presta9ao de servi9os.

4. REQUISITOS GERAIS

4.1. Sao disponibilizados ate 5 (cinco) pontos de fixa9ao para instala9ao da rede de 
telecomunica9oes na infraestrutura que deve estar de acordo com esta Especifica9ao, com 
a ABNT NBR 15688 e com os padroes de constru9ao da DETENTORA, conforme analise 
da viabilidade tecnica. Ver anexo A. 1.
4.2. A aplica9ao desta especifica9ao nao dispensa a OCUPANTE da responsabilidade 
quanto aos aspectos tecnicos que envolvam a instala9ao da rede e equipamentos de
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telecomunica96es, tais como: projeto, constnu^ao, qualidade dos serviijos e dos materials 
empregados.
4.3. Na execi^ao dos servi90s, a OCUPANTE deve observar as conduces estabelecidas 
na NR 10 e outras aplicaveis, que fixem as conduces minimas exigiveis para garantir a 
seguran9a dos empregados que trabalham em instances eletricas e, tambem, de usuarios 
e terceiros.
4.4. Se houver necessidade de adequa9ao na rede de distribute aerea de energia eletrica 
para o compartilhamento com a rede de telecomuni ca9oes, a OCUPANTE devera informar 
a DETENTORA e a execu9ao devera ser acordada entre as partes.
4.5. A DETENTORA, a seu criterio, podera avaliar uma solu9ao de adapta9ao ou 
substitute da infraestrutura de rede aerea existente e, neste caso, apresentara os custos 
para este atendimento que serao acordados entre as partes.
4.6. As adequa95es das ocupa9oes existentes decorrentes das determina9oes deste 
procedimento devem ter seus cronogramas de execu9ao acordados entre as partes.
4.7. A OCUPANTE somente podera iniciar a constnto da sua rede de telecomunica9oes 
na infraestrutura da rede de distribute aerea de energia eletrica, apos a sua libera9ao pela 
DETENTORA.
4.8. Nao e permitido executar o lan9amento de cabos de telecomunica9oes e/ou cordoalha 
nos locals onde exista projeto de adequa9ao da rede de distribute aerea de energia 
eletrica. Para esses locals e obrigatorio aguardar a exeoto da adequa9ao da rede.
4.9. Todos os servts que necessitarem de desligamento da rede de distribute aerea de 
energia eletrica por motivo de constnto da rede de telecomunica9oes da OCUPANTE, 
devem ser agendados com antecedencia na DETENTORA.
4.10. Dependendo do cronograma de execu9ao da rede de telecomunica9oes da 
OCUPANTE na infraestrutura da DETENTORA, algumas obras poderao ser executadas 
atraves da contrata9ao dos servts de linha viva, por uma empreiteira cadastrada e 
liberada para tal tarefa.
4.11. A DETENTORA deve ser informada de qualquer possibilidade de energiza9ao da 
rede da OCUPANTE em conduces permanentes ou transitorias que possam apresentar 
riscos a operadores da DETENTORA ou a terceiros.
4.12. Ambas as Empresas, OCUPANTE e DETENTORA, devem tomar todas as 
precau9oes necessarias durante os servts de manuten9ao das redes, para evitar danos a 
rede da outra concessionaria.
4.13. Quando necessaria qualquer interven9ao de manuten9ao que possa comprometer as 
instances da outra concessionaria, esta devera ser avisada com antecedencia a sobre o 
assunto com prazo nunca inferior a 15 (quinze) dias.
4.14. A OCUPANTE deve dispor de meios de comunica9ao e turmas de prontidao para 
reparos de emergencia envolvendo a estrutura compartilhada. Nao havendo a interven9ao 
emergencial da OCUPANTE em tempo habil, a DETENTORA se reserva o direito de 
realizar as a9oes necessarias para restabelecer o servt aos seus clientes.

5. PREMISSAS PARA ELABORAgAO DO PROJETO DE TELECOMUNI CANOES 
PARA INSTALAC/AO NA INFRAESTRUTURA DA DETENTORA

5.1. A solicita9ao de compartilhamento deve center as informa9oes e documentos previstos 
em contrato e os indicados no Art. 6° da Resotao Normativa A.NEEL n° 797/2017 e 
observadas os aspectos indicados neste procedimento. Todos os documentos devem ser
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entregues em 1 (uma) correspondencia escrita com 1 (uma) em midia digital (CD, DVD 
ou PEN DRIVE). Devem seguir a margem e representa^ao grafica, definidas na NBR- 
5984 - Norma Geral de Desenho Tecnico e serem no formato AUTOCAD (dwg) e PDF.
5.2. E de responsabilidade da OCUPANTE, apresentar ART (Anota^ao de 
Responsabilidade Tecnica) junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura, do profissional responsavel pelo projeto/constru^ao/refor^o e/ou 
adequa9ao/execu9ao e fiscaliza9ao da obra da rede de telecomunica9oes na infraestrutura 
da DETENTORA.
5.3. E de responsabilidade da OCUPANTE, a observancia as normas quanto aos criterios 
de projeto, o calculo do esfor9o resultante na estrutura, devido a(s) rede(s) existente(s) no 
poste, ja considerando a rede que deseja implantar, para verifica9ao da suportabilidade do 
poste quanto ao acrescimo da nova rede ou da necessidade de algum tipo de adequa9ao / 
manuten9ao. Para tanto, considerar, para as redes da DETENTORA, as tra9oes de projeto 
constantes no Anexo A. 10. Para as demais redes de outras possiveis OCUPANTES, deve 
ser verificado com as mesmas a grandeza mencionada.
5.4. Os padrdes de projeto e constru9ao devem estar de acordo com os valores e defin^oes 
contidos nessa Especifica9ao de Compartilhamento de Infraestrutura de Redes de 
Distribui9ao e nas demais Normas Brasileiras Registradas (NBRs).
5.5. Deve ser apresentado uma planilha de logradouros com a localiza9ao dos postes que 
deverao ser ocupados pelos cabos/equipamentos da OCUPANTE, com as coordenadas 
georeferenciadas (em coordenadas UTM).
5.5. O esfor9o mecanico resultante total na estrutura, nao pode exceder a resistencia 
nominal do poste.
5.6. Indicar todos os esfor9os resultantes das redes da DETENTORA e de 
telecomunica9oes nos postes em intensidade, dire9ao, sentido e ponto de aplica9ao, tanto 
da rede projetada como da existente se houver. Para efeito de projeto considerar a 
temperatura de 25° C.
5.7. Devem ser apresentados a DETENTORA, memorial de calculo descritivo com os 
detalhes tecnicos, por exemplo, especifica9ao dos cabos e cordoalhas existentes da 
DETENTORA e das demais OCUP ANTES e as respectivas informa9oes relativas aos 
valores de tra9oes e flechas dos respectivos cabos, utilizados no projeto e na constru9ao.
5.8. Representar no projeto, nas escalas 1:1000 ou 1:500, conforme a situa9ao, o seguinte: 
Postes da DETENTORA que se pretende utilizar, com suas respectivas especifica9oes, 
como a marca9ao do numero de serie (identificado pela DETENTORA), a capacidade 
nominal e o comprimento, gravados nos mesmos, identificando as coordenadas 
geograficas (em coordenadas UTM), conforme planilha de logradouros e verificado em 
campo;
Legenda com o nome da empresa, nome do projeto, responsavel tecnico (e sua assinatura 
digital), numero da ART do projeto, numero da prancha;
Todo (s) o (s) tipo (s) de rede existente (s), primaria, secundaria, ilumina9ao publica, outras 
de telecomunica9ao e da rede projetada, com o comprimento dos vaos e angulos de 
deflexao conforme verificado em campo, com a respectiva identifica9ao da OCUPANTE. 
Todos os equipamentos existentes da DETENTORA e das demais OCUP ANTES, 
aterramentos, descida de condutores, com a respectiva identifica9ao;
5.9. Nao projetar descida lateral para duto subterraneo ou deriva9ao para usuarios 
utilizando-se de cordoalha, nem o termino da cordoalha da rede de telecomunica9oes em
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poste com transformador ou com equipamentos de operafao da DETENTORA. Nesses 
postes a cordoalha deve passar sempre em tangente evitando-se esforfos mecanicos.
5.10. Podem ser tratados como exce9ao a essa regra, mediante analise tecnica, os casos 
cujas conduces inviabilizem a utilizafao de postes adjacentes para a descida (por exemplo, 
poste com equipamento em fim de rede de distribuifao, exclusive para atender o 
consumidor/assinante);
5.10.1. Para as exce^oes previstas no item 5.9, havendo postes com transformador (es) ou 
postes com equipamentos de opera^ao, dar preferencia para instalar a descida lateral nos 
postes com equipamentos;
5.10.2. Caso o poste liberado japossua descida lateral daOCUPANTE, devera ser utilizada 
a mesma, podendo o duto ser substituldo por outro de maior bitola.
5.11. Nao projetar qualquer tipo de estai na rede de telecomunicafoes da OCUPANTE 
utilizando-se da infraestrutura da rede de distribui^ao de energia eletrica da 
DETENTORA.

i 5.12. Os logradouros (ruas e prafas) devem ser devidamente identificados em todos os 
desenhos, para melhor visualiza^ao no momento da analise.
5.13. Nao e permitido o projeto de cruzamento aereo para mudanfa de direfao do cabo.
5.14. O cabo de telecomunicafoes deve ser projetado sempre espinado em cordoalha, 
prevendo-se futuras instalafoes devido ao unico ponto de fixa9ao da OCUPANTE no

! poste. O diametro do conjunto cordoalha/cabo espinados da rede de telecomunica9oes, por 
ponto de fixa9ao, nao pode ser superior a 65 mm, e o peso nao deve ser maior que 1680 
kg/km.
5.15. Nao e permitido o projeto nos postes da DETENTORA de equipamentos de 
telecomunica9oes da OCUPANTE tais como, amplificadores, acopladores direcionais, 
divisores e outros, reserva tecnica do cabo de telecomunica9oes, caixa de emenda, 
plataformas, suportes ou apoios para opera9ao dos mesmos.
5.16. Caso seja necessario a instala9ao de qualquer EQUIPAMENTO na 
INFRAESTRUTURA, que nao estejam no ponto de fixa9ao contrato pela OCUPANTE, 
tais como: reservas tecnicas, switches, caixas de emendas e similares, sera adicionado um 
valor do ponto de fixa9ao para estes EQUIPAMENTOS.
5.17. Indicar no projeto qualquer equipamento que necessite alimenta9ao pela rede da 
DETENTORA, para fins de mediae e faturamento.
5.18. Qualquer equipamento da OCUPANTE que estiver/sera interligado a rede da 
DETENTORA, deve possuir prote9ao adequada contra curto-circuito.
5.19. Os equipamentos e dispositivos da OCUPANTE, energizados atraves da rede da 
DETENTORA, devem indicar claramente esta condi9ao bem como a identifica9ao da 
origem da alimenta9ao.
5.20. Os equipamentos informados em 5.15, devem center filtros de modo a nao provocar 
interferencias na onda de tensao, como introdu9ao de harmonicos.
5.21. Os aterramentos e prote9oes contra curto-circuito e sobre tensoes devem ser 
projetados independentes dos da DETENTORA, de modo que nao transfiram tensoes para 
as instances de terceiros.
5.22. Deve ser evitada coincidencia de ponto de ancoragem da cordoalha e/ou cabo de 
telecomunica9oes da OCUPANTE com o fim de linha da rede de distribui9ao de energia 
eletrica e/ou de outra rede de telecomunica95es, bem como a coincidencia de eme/das de 
cabos no mesmo vao que houver emenda de cabo de outra OCUPANTE. /

i

i
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5.23. Deve ser indicado o poste onde sera realizada a descida lateral para o compartimento, 
a ser definido pela OCUPANTE, para reserva tecnica do cabo, emenda, ou para instalafao 
de equipamentos da rede de telecomunica96es.
5.24. Para vaos maiores de 40 metros e necessario a intercala9ao de poste, cabendo a 
DETENTORA estabelecer as conduces e caracteristicas do mesmo, observada a adequada 
fixa9ao dos cabos existentes a estrutura intercalada.

6. ORIENTAgOES PARA INSTALAgAO DA REDE DE TELECOMUNICAgAO 
UTILIZANDO rNFRAESTRUTURA DA DETENTORA

6.1. Os cabos e cordoalhas das redes de telecomunica96es devem ser instalados na faixa 
de ocupa9ao de 500 mm reservada a essas ocupa9oes, conforme disposto nos anexos A.l, 
A.2 e A.3, respeitando-se a quantidade e posi9oes dos pontos de fixa9ao disponibilizados.
6.2. O compartilhamento da faixa de ocupa9ao deve ser feito de forma ordenada e 
uniforme, de modo que a instala9ao de uma OCUPANTE nao utilize pontos de fixa9ao 
nem invada a area destinada a outras, bem como o espa90 de uso exclusive das redes de 
energia eletrica e de ilumina9ao piiblica, conforme anexos A.l, A.2 e A.3.
6.3. Os cabos, fios e cordoalhas das redes de telecomunica9oes devem ser instalados no 
poste, no mesmo lado da rede de distribui9ao secundaria de energia eletrica existente ou 
prevista pela DETENTORA, inclusive nos postes com transformador.
6.4. E vedada a instala9ao das redes de telecomunica9oes em disposi9ao horizontal.
6.5. O cabo de telecomunica9ao deve ter identifica9ao legfvel, por meio de plaqueta de 
material resistente as intemperies, nao metalico, contendo o tipo do cabo, o nome da 
OCUPANTE e um telefone de emergencia, conforme anexo A.4, que deve ser fixada no 
cabo a uma distancia de 200 mm a 400 mm do poste.
6.6. Excepcionalmente, nas estruturas em que haja a necessidade de afastamento da rede 
de telecomunica9oes em rela9ao a edifica9oes e/ou equipamentos, podem ser utilizados 
uma ferragem ou dispositive afastador, de uso exclusive de cada OCUPANTE, desde que 
nao obstrua o espa90 reservado a outras OCUPANTES.
6.7. Nao sao permitidos a instala9ao nos postes da DETENTORA de equipamentos de 
telecomunica9oes da OCUPANTE tais como, amplificadores, acopladores direcionais, 
divisores e outros, reserva tecnica do cabo de telecomunica9oes, caixa de emenda, 
plataformas, suportes ou apoios para opera9ao dos mesmos.
6.8. O condutor de descida do aterramento deve ser protegido com material resistente, de 
forma a impedir quaisquer danos a ele e contatos eventuais de terceiros, conforme anexo 
A.7.
6.9. As deriva9oes de assinantes, instaladas nos postes, com "fio externo - fe" (fio drop) e 
CCE, na sua soma nao devem exceder a quantidade de 10, por vao, por OCUPANTE. 
Excepcionalmente, quantidades superiores podem ser avaliadas pela DETENTORA, 
observando aspectos tecnicos, de seguran9a, esteticos e operacionais da rede de 
distribui9ao de energia eletrica. Na sua instala9ao, os fios "fe" devem ser tensionados e 
agrupados (nao necessariamente amarrados entre si), de modo a garantir uma mesma 
cateiiaria, mantendo a uniformidade ao longo do vao.
6.10. Sempre que tecnica e economicamente viavel, devem ser buscadas alternativas para 
as deriva9oes de assinantes com vistas a redu9ao da quantidade de fios "fe" instalados nos 
postes.
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6.11. A deriva9ao para assinantes da OCUPANTE deve ser preferencialmente feita direto 
do seu ponto de fixa^ao, determinado pela DETENTORA.
6.12. A OCUPANTE deve utilizar-se de meios adequados para que a montagem da 
cordoalha ou cabo da rede de telecomunica9ao seja executada de acordo com as flechas e 
tra9oes estabelecidas no projeto de ocupa9ao aprovado, de modo a garantir a estabilidade 
da infraestrutura e os afastamentos mlnimos especificados. Se necessario, os postes 
extremes encabe9ados devem ser estaiados provisoriamente. A OCUPANTE, deve 
utilizar-se sempre do dinamometro, do termometro, tabelas de tra9oes e flechas de 
montagem do cabo e escala metrica isolada (vara telescopica), na execu9ao de sua rede na 
infraestrutura da DETENTORA.
6.13. Em hipotese alguma as abra9adeiras ou cintas para fixa9ao de cabos da rede de 
telecomunica9oes podem ser instaladas sobre condutores e/ou equipamentos da 
DETENTORA e cabos e/ou equipamentos de outras OCUPANTES.
6.14. Para atender a distancia de seguran9a do condutor ao solo, da rede de 
telecomunica9oes em travessias, observados os procedimentos da DETENTORA, admite- 
se alternativa, tal como a eleva9ao da rede de telecomunica9oes, observados os 
afastamentos minimos estabelecidos na 86930 7. Neste caso e admitida a utiliza9ao de dois 
pontos de fixa9ao no poste, conforme anexo A.8.
6.15. Nao aterrar nenhum poste com distancias inferiores a 300 m de subesta9oes da 
DETENTORA.
6.16. A passagem do cabo de descida do aterramento deve ser feita com fixa9ao propria, 
evitando passar por bra9adeiras, cintas ou qualquer outra ferragem das redes da 
DETENTORA.
6.17. A OCUPANTE nao devera instalar o seu cabo se constatada qualquer irregularidade 
(poste fora de prumo, rede baixa e situa9oes similares.), avisando imediatamente a 
DETENTORA.
6.18. Antes do lan9amento do cabo de telecomunica9oes e/ou cordoalha, a OCUPANTE 
deve observar os afastamentos minimos mencionados no item 7 dessa especifica9ao. Se 
no local nao forem atendidos os afastamentos minimos exigidos, a OCUPANTE precisa 
regulariza-los antes do inicio da obra, atraves da execu9ao dos projetos de refor90 e/ou 
adequa9ao da infraestrutura. Se for precise qualquer adequa9ao na rede da DETENTORA 
ainda nao contemplada em projeto, para instala9ao da rede da OCUPANTE, a 
DETENTORA deve ser comunicada para que as providencias sejam tomadas.
6.19. Os cabos de telecomunica9oes e/ou cordoalha da OCUPANTE deve seguir sempre 
em paralelo com a catenaria dos cabos da rede secundaria (baixa tensao) de energia eletrica 
no meio do vao, mantendo sempre as distancias minimas de afastamento.
6.20. Apos a opera9ao de lan9amento da rede, a OCUPANTE deve cuidar para nao deixar 
pontas vivas de cabos, expostas e penduradas. Tais pontas devem ser protegidas por 
materiais resistentes as intemperies, UV e similares, ficando fixadas a algum ponto da rede 
da OCUPANTE.
6.21. Para fixa9ao de duto de descida da rede de telecomunica9oes ver anexo A.5.

7.AFASTAMENTOS MINIMOS

7.1. As distancias minimas de seguran9a entre condutores das redes de telecomunica9oes 
e o solo, em situa9oes de flecha mais critica dos cabos (flecha maxima), devem ser as 
seguintes:
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- Sobre vias de uso exclusive de pedestres: 3,0 m;
- Sobre locals acessiveis ao transito de maquinas e equipamentos agricolas na area rural: 
6,50 m;
- Sobre ruas e avenidas: 5,00 m;
- Sobre entradas de predios e demais locais de uso restrito a veiculos: 4,50 m;
- Rodovias federais: 7,00 m;
- Ferrovias nao eletrificadas e nao eletrificaveis: 6,00 m;
- Sobre pistas de rolamento e ferrovias, e sobre vias e canais navegaveis: de acordo com 
as normas dos orgaos competentes.
7.2. Devem ser obedecidas as distancias minimas de seguran9a entre condutores das redes 
de energia eletrica e os cabos ou cordoalhas das redes de telecomunicafoes conforme 
tabela 1, considerando-se as situafoes mais criticas de flechas dos cabos (flecha maxima a 
temperatura de 50° C).
Tabela 1 - Distancias minimas de seguran9a entre condutores da rede eletrica e cabos da 
rede de telecomunica9oes_____________________________________________________
Tensao maxima entre as fases U (kV) Distancias minimas entre a rede de 

telecomunicagoes e a rede de energia 
eletrica (mm)

U < 1 600
1 < U < 15 1400
15 < U < 36,2 1800
NOTA: Nas redes urbanas que nao contenham rede secundaria, deve ser mantida a 
reserva de espa90 para instala9§o futura de rede, observando os respectivos 
afastamentos.
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8. ANEXOS

A.] - Compartilhamento de poste com operadoras de telecomunicafoes
A.2 - Afastamentos minimos entre condutores da rede de telecomunicafoes e rede de
Distribui9ao de energia eletrica ao longo do vao
A.3 - Afastamentos minimos para ocupa9ao de poste com rede primaria e sem previsao de 
rede secundaria
A.4 - Plaqueta de identifica9ao de cabos da OCUPANTE do poste 
A.5 - Fixa9ao de duto de descida da rede de telecomunica9oes 
A.6 - Terminal de acesso de redes - TAR 
A.7 - Instala9ao de aterramento da OCUPANTE no poste
A.8 - Eleva9ao tipica para atendimento da rede de telecomunica9oes em travessias 
A.9 - Tabela de tra9oes de projeto das redes da AMAZONAS ENERGIA

LC
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A.l - Compartilhamento de poste com operadoras de telecomunica^oes
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Amazonas Energia S.A.
Enderego: Rua Major Gabriel, 1.870 
Praga 14 de Janeiro - CEP 69.020-405 
Telefone: (92) 3198-3078

Contrato N° 003/2020

A.2 - Afastamentos mmimos entre condutores da rede de telecomunicafoes e rede de 
Distribuifao de energia eletrica ao longo do vao

*

?=
.

JNEUTRO

^pAea ;

\\ri

4
$ ■Hb

£ : ■4 i 81_j«06 iELEOCMiMC«?as.

FAWOEOCOPA^p

K '

‘ PlnqoetB de^ 
Hentffkajlo

sV'\ ■ *. _~Hr
; JZ

mmwmm wmm.
Nh-

' 1i Odvenri ger bbedecidas as dlstlhcias mfnlmab *ti”. do cabd da OCUPANTE dials crltico (ponto de fixagSo inferior da 
faixade ocupagSo) ao solo.deacordo com o item 7 '

•2.Adistfincla de600 mmdos cabos, fios e cordoalhas das redes de telecomunica?5es & rede de energia elbtrica atd 1 
kV, refere-se & dlsfancia minima de-seguranga entre a OCUPANTE mals cfltica (ponto de fixagao superior na faixa de 

.' OcdpagSo) e o cohdutpr inferior da rede secundriria
3. Desenho ilustrativb no tocante ao tipo de estrutara primriria
4. Dimertsdes em mflfmetros , ' ' ■
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Amazonas Energia S.A.
Enderego: Rua Major Gabriel, 1.870 
Praga 14 de Janeiro - CEP 69.020-405 
Telefone: (92) 3198-3078

Contrato N° 003/2020

A.3 - Afastamentos nrrinimos para ocupafao de poste com rede primaria e sem previsao de 
rede secundaria
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1-Dewem serobedeciclas ® cSsiax^mfrtnas 1i”ctocabodar0dedaOCURANTEaosdo,deaooidoci)m 7.1.
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Amazonas Energla S.A.
Enderego: Rua Major Gabriel, 1.870 
Praga 14 de Janeiro - CEP 69.020-405 
Telefone: (92) 3198-3078

r*♦
Contrato N° 003/2020

A.4 - Plaqueta de identificafao de cabos da OCUPANTE do poste

-7. - '/• ' -i'A ; 3;f‘ ’

f :■. ^

NOME DA OGUP^NT|
'#•/ •.

TIPO DE CABO:
TELEFONE 0E EMERGENCIA:

Fundo, letras e outras identificagoes : Conforme cores definidas no 
-contrato de compartilhamento com cada empresa.
©infidnspas dM pltcai fOntm X 40mm X3mlri 
Material da placa; PVG acrflicb ou similar 
Letras: 15 mm X 3 mm ^ ,

OBS.: .' • . .... ..... .
t.£'obrigat6ria a colcXia^o da'tima plstcJUeta dejderitifica?§o, presa'no cabo com fio de espina e 
nx. de 200 a 400 mm ,d6 poste por onde passar o cabo. O telefone de emergencia deve ser aquele de 

jateridimentb ii cjualquer borario do dia, inclusive sabados, domingos e feriados. Para o cabo da 
r rede de{f/ta!0a|)p, ppderaserutilizaefo o Ic^otipodaenipresacentralizado na plaqueta.

^ V

(
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Amazonas Energia S.A.
Enderego: Rua Major Gabriel, 1.870 
Praga 14 de Janeiro - CEP 69.020-405 
Telefone: (92) 3198-3078

Contrato N° 003/2020

A.5 - Fixa^o de duto de descida da rede de telecomunica9oes

)=

.Anofira^tes
iWffl m mm :,ktim

§
S'

ior,

SiSTM
. .2001 4Luva de 

acomplamentD ;2001|
> -

Duto-
l-Dsnensoesemrrifmetroa
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Amazonas Energia S.A.
Enderego: Rua Major Gabriel, 1.870 
Praga 14 de Janeiro - CEP 69.020-405 
Telefone: (92) 3198-3078

Contrato N° 003/2020

A.6 - Terminal de acesso de redes - TAR

pQ
.

fogogoi'4
/'toi-;o0

; -i

Iffr
I miir Hr;

i
mu;•
f-'O.1:

!
E.!-

Rua, Calgada,
rW- m no

ilSjPiBAglgftgEjfPMtESMI l

^^^^^^^SSSSi!untd:cofn-a;rederd9telecornuriiea56esrexist9nte, manteedo^mesmi 

S^DimensSasiem-miKmettos
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Amazonas Energia S.A.
Enderego: Rua Major Gabriel, 1.870 
Praga 14 de Janeiro - CEP 69.020-405 
Telefone: (92) 3198-3078hw

Contrato N° 003/2020

A.7 - Instalafao de aterramento da OCUPANTE no poste
Espagador e flta 

\ dealumlnio

•=fVT~
curiham &

s
cl

'*P—. >( -Bm
Plaqueiad#’
IdentiflcacSo

4
Fixa?5o.aocpnduior 
de aterramento

*£>, y>ii'

Aterramento \

Protegao do condutor 
de aterramento

a]K.

Fita de a$o inoxidavei

\ o

Fechop/fltadeaco 
' tnoxldivel

n
tri

&1000 (mfn.)

AVAVAVAVAVAYAVAWM
Aterramento-fio decobre 16mm'---------, J

CZXWAiPAYZ
1

ip

'1. Medidas'ern'milimetros.' 
2/N&6utili2ar;postes"(iue.possiiaiiSfeRI
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Amazonas Energia S.A.
Enderego: Rua Major Gabriel, 1.870 
Praga 14 de Janeiro - CEP 69.020-405 
Telefone: (92) 3198-3078

Contrato N° 003/2020

A.8 - Elevafao tipica para atendimento da rede de telecomunicafoes em travessias

Rede de
TelecomunfcaG&ozo

O4 \ i k

H
h h

11

1-DeMemserobededcfas as dB&idasctesegjranQactocaboao solo, oonfbrmeABf^TNBR 15.688, oncfe:

H-6a atrado natraessia, em nnffiTielros;

H~6aaluacbcaboaolongodan9de,emmgmetips.

2- Nos portos de transigao e ao bncp da (ravessa, deuem ser obedebdas as dstSndas mfrvnas cte seguanga cbs cabos da rede da 
tetecxmirtaigoesaoscondutorescteredeeianca /
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Amazonas Energia S.A.
Enderego: Rua Major Gabriel, 1.870 
Praga 14 de Janeiro - CEP 69.020-405 
Telefone: (92) 3198-3078

Contrato N° 003/2020

A.9 - Tabela de trances de projeto das redes da Amazonas Energia
Tpo derate Tragaode projeto-daN

243/Condutor(tete oorwaxtenal com rmtetor nfl-556MCMCA
Ftotecon^rxtenalccrncordutorrij-^TMCMCA 177/Oondutor
Reteconvenconai«)maydulorrij-1AV\WGrCM 75/Condutor
RecfeCWrpecJaemespegtKmociftIj&atieito-SITMCfvICA-XLPE 671
RedeODnpa*emesp^aimcondutcd3Bto-tOAWGCAA-XLFE 349
Itedeh/yjtexatedeN/rroomqjrtlulalffiiTgif 901
FieteMjItiplecatede^oomcordulorSCiTirtf 415

Pihteria Rede MJplexadade MT com ojix1ulDr240rrinf 829
Redel^llplexadadelvn'oomaycyDr120rnnf 512
RedelvUllltexadadeMTcomcondutcySSmn^ 313

RedbanarxrdaiiiaxidJbrnCiRedeMBNM
+

RatebUpteracbcfeBT
+

RBrfecfeMJitegfadeP
RedeOaripacbemespa5.aomoorrljtoobertDRedeRCSN

+
RadefA4de0cbdeBr

+
FtectedeMuftteacBcteP

t^oor»mfcrd(amoaxltocobBlD-337MCMCAW; 466/Con±lor
RedeocrardtidciomajTdUorai^-IWSAraCAAPVC 131/Condotor
RedeNAjWplaadadeErrcmioorTltorlffirnm2 630

270Retel^/yiiplexadadeErrcaTicottltofTOrmf
SecunterH Ftede MuHplexadacle ETT oom oordulDf 413AW3 300

Ftede Mulplexadade En~ oomoorxltor30-AWj 275
Ftede ^/li^tiFtexadadeE^'cxlncor^dltor1^)-AW3 200

700Ftede BtoctedacteBToom caboaiiTBcb240mmg
Ftede Hndkfa cte Brcorricaboamiacb95nTrf 395
Ftede lAilitexadade BT com oondulor4-AWG 100IP
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