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reconsideração, sem manifestação das partes; notificar as Partes acerca da decisão da
Comissão de Resolução de Conflitos das Agências Reguladoras dos Setores de Energia
Elétrica, Telecomunicações e Petróleo.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 6.321, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018
Cancelamento de habilitação à fruição dos incentivos
fiscais de que trata o art. 4º da Lei nº 8.248, de 23
de outubro de 1991.

ABRAÃO BALBINO E SILVA
Superintendente

OS MINISTROS DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E
COMUNICAÇÕES E DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da
Constituição Federal, e o art. 22, § 2º, do Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006,
e considerando o que consta no Processo MCTIC nº 01250.040346/2018-07, de 17 de julho
de 2018, resolvem:
Art.1º Cancelar, a pedido da interessada, a habilitação à fruição dos incentivos
fiscais referidos no art. 1º do Decreto nº 5.906, de 2006, de titularidade da empresa Rohde
& Schwarz do Brasil Ltda., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 02.957.511/0001-21, concedida por seguinte Portaria
Interministerial:
.

.

Portaria

Interministerial
MCTI/MDIC/MF
846

Data

DESPACHO Nº 6/2017
Processo nº 53524.202721/2015-02. Interessado: Net - Rosas Comercio Servicos Em
Informatica Ltda., Cemig Distribuição S.A. A CRCA resolve: determinar às partes que
celebrem Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura, em até 30 (trinta) dias da
notificação deste Despacho, observando todos os procedimentos e prazos previstos na
Resolução Conjunta nº 001, de 24 de novembro de 1999 (Aneel, Anatel e ANP), em
especial os previstos nos artigos 11 e 14; determinar a manutenção do preço e condições
do Contrato de Compartilhamento vencido até 06/11/2015; estabelecer em R$ 3,19 (três
reais e dezenove centavos), acrescidos de correção pelo IGP-M/FGV, tendo como data base
30 de dezembro de 2014, o valor devido pelo compartilhamento do ponto de fixação em
poste, a partir de 07/11/2015, incluídos no valor os tributos devidos; determinar que
eventuais diferenças entre o preço praticado e o preço arbitrado sejam acertadas entre as
partes, considerando as diretrizes dos itens acima; extinguir e arquivar o Processo em
referência, tendo em vista o exaurimento de sua finalidade, nos termos do previsto no art.
36 da Resolução Conjunta nº 2, de 27 de março de 2011 (Aneel , Anatel, ANP), após
exaurido o prazo para interposição de pedido de reconsideração, sem manifestação das
partes; notificar as Partes acerca da decisão da Comissão de Resolução de Conflitos das
Agências Reguladoras dos Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo.
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Art. 2º Determinar que os benefícios fiscais referidos no art. 1º do Decreto nº
5.906, de 2006, usufruídos pela empresa, relativos aos tributos do período do
inadimplemento, deverão ser ressarcidos em conformidade com o disposto no art. 9º da
Lei nº 8.248, de 1991, e no art. 36 desse mesmo Decreto.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ABRAÃO BALBINO E SILVA
Superintendente

GILBERTO KASSAB
Ministro de Estado do Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações

DESPACHO Nº 39/2017
Processo nº 53524.000773/2016-19. Interessado: Gurisat Gurinet Ltda.Me, Espírito Santo
Centrais Elétricas S/A - Escelsa. A CRCA resolve: determinar às partes que celebrem um
Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura, em até 30 (trinta) dias da notificação
deste Despacho, observando todos os procedimentos e prazos previstos na Resolução
Conjunta nº 001, de 24 de novembro de 1999 (Aneel, Anatel e ANP), em especial os
previstos nos artigos 11 e 14; estabelecer em R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos),
acrescidos de correção segundo o índice acordado entre as partes, ou na falta deste pelo
IGP-DI, tendo como data base 30 de dezembro de 2014, o valor devido pelo
compartilhamento do ponto de fixação em poste, incluídos no valor os tributos devidos;
extinguir e arquivar o Processo em referência, tendo em vista o exaurimento de sua
finalidade, nos termos do previsto no art. 36 da Resolução Conjunta nº 2, de 27 de março
de 2011 (Aneel , Anatel, ANP), após exaurido o prazo para interposição de pedido de
reconsideração, sem manifestação das partes; notificar as Partes acerca da decisão da
Comissão de Resolução de Conflitos das Agências Reguladoras dos Setores de Energia
Elétrica, Telecomunicações e Petróleo.

MARCOS JORGE DE LIMA
Ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
PORTARIA Nº 6.106/SEI, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2018
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES,
no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso IV, da Constituição
Federal, em conformidade com o disposto no art. 5º da Lei n.º 5.785, de 23 de junho de 1972,
o disposto no art. 113, § 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo
Decreto n.º 52.795, de 31 de outubro de 1963, em combinação com o art. 27, III, da Lei n.º
13.502, de 1 de novembro de 2017, e o que consta do Processo Administrativo nº
01250.003001/2018-64, invocando as razões presente na Nota Técnica nº 6161/2018/SEIMCTIC, chancelada pelo Parecer Jurídico n.º 1.184/2018, da Consultoria Jurídica atuante neste
MCTIC, resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei no 4.117, de 27 de agosto de
1962, por dez anos, a partir de 14 de junho de 2018, a concessão outorgada à Radio Voz do
Sudoeste Ltda., nos termos do Decreto n.º 95.934, de 19 de abril de 1988, publicado no Diário
Oficial da União de 30 de abril de 1988, para executar, sem direito de exclusividade, o serviço
de radiodifusão sonora em onda média, de âmbito regional, no município de Coronel Vivida, no
estado do Paraná.
Art. 2º A execução do serviço de radiodifusão, cuja concessão é renovada por esta
Portaria reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus
regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ABRAÃO BALBINO E SILVA
Superintendente
DESPACHO Nº 56/2017
Processo nº 53524.000991/2017-34. Interessado: Raluel Comercio Ltda.-ME, Companhia
Paulista de Força e Luz - CPFL. A CRCA resolve: determinar o indeferimento do pedido de
sigilo apresentado pela RALUEL COMÉRCIO LTDA. - ME. determinar a manutenção do preço
e condições do Contrato de Compartilhamento até 31/05/2017; estabelecer em R$ 3,19
(três reais e dezenove centavos), acrescido de correção pelo IGP-M/FGV, tendo como data
base 30 de dezembro de 2014, data da publicação da Resolução Conjunta nº 4 (Aneel,
Anatel), como o valor devido pelo compartilhamento do ponto de fixação em poste, a
partir de 01/06/2017 até 31/05/2018, incluídos no valor os tributos devidos; determinar
que eventuais diferenças entre o preço praticado e o preço arbitrado sejam acertadas
entre as partes, considerando as diretrizes dos itens acima; extinguir e arquivar o Processo
em referência, tendo em vista o exaurimento de sua finalidade, nos termos do previsto no
art. 36 da Resolução Conjunta nº 2, de 27 de março de 2011 (Aneel, Anatel, ANP), após
exaurido o prazo para interposição de pedido de reconsideração, sem manifestação das
partes; notificar as Partes acerca da decisão da Comissão de Resolução de Conflitos das
Agências Reguladoras dos Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo.

GILBERTO KASSAB

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
CONSELHO DIRETOR
CONSULTA PÚBLICA Nº 49, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018
O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, no uso
das atribuições que lhe foram conferidas pelo Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº
612, de 29 de abril de 2013, pelo art. 42 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, e pelo art. 67
do Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações, aprovado pelo Decreto nº 2.338,
de 7 de outubro de 1997, deliberou, em sua Reunião nº 864, de 12 de dezembro de 2018,
submeter a comentários e sugestões do público geral, de acordo com o constante dos autos do
Processo nº 53500.035584/2018-05, a proposta de Agenda Regulatória para os anos de 2019 e
2020.
O texto completo da proposta estará disponível na Biblioteca da Anatel, no
endereço subscrito e na página da Anatel na Internet, no endereço eletrônico
http://sistemas.anatel.gov.br/sacp, a partir das 14hs da data da publicação desta Consulta
Pública no Diário Oficial da União.
As contribuições e sugestões, fundamentadas e devidamente identificadas, devem
ser encaminhadas, preferencialmente, por meio do formulário eletrônico do Sistema Interativo
de Acompanhamento de Consulta Pública (SACP), indicado no parágrafo anterior, relativo a
esta Consulta Pública, no prazo de 30 (trinta) dias, sendo consideradas as manifestações
encaminhadas por correspondência para:
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E REGULAMENTAÇÃO - SPR
CONSULTA PÚBLICA Nº 49, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018
Proposta de Agenda Regulatória para os anos de 2019-2020
Setor de Autarquias Sul - SAUS - Quadra 6, Bloco F, Térreo - Biblioteca
CEP: 70070-940 - Brasília/DF
Telefone: (61) 2312-2001
Correio Eletrônico: biblioteca@anatel.gov.br
As manifestações recebidas merecerão exame pela Anatel e permanecerão à
disposição do público na Biblioteca da Agência.

ABRAÃO BALBINO E SILVA
Superintendente
DESPACHO Nº 68/2017
Processo nº 53504.012915/2016-29. Interessado: Associação dos Moradores do Residencial
Parque dos Resedas (08.543.007/0001-61), Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
Piratininga. resolve: extinguir e arquivar o Processo em referência, tendo em vista a
ausência de uma das condições da ação, a legitimidade ad causam, nos termos do previsto
nos art. 3º e 7º da Resolução Conjunta nº 2, de 27 de março de 2011 (Aneel , Anatel, ANP),
após exaurido o prazo para interposição de pedido de reconsideração, sem manifestação
das partes; notificar as Partes acerca da decisão da Comissão de Resolução de Conflitos das
Agências Reguladoras dos Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo.
ABRAÃO BALBINO E SILVA
Superintendente
DESPACHO Nº 31/2018
Processo nº 53524.000991/2017-34. Interessado: Raluel Comercio Ltda.-ME, Companhia
Paulista de Força e Luz - CPFL. A CRCA resolve: não conhecer do Pedido de Reconsideração
interposto por COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, uma vez que não foi
preenchido o requisito relativo à tempestividade, na forma do art. 38 da Resolução
Conjunta nº 2, de 27 de março de 2001 (Aneel, Anatel e ANP), que aprova o Regulamento
Conjunto de Resolução de Conflitos das Agências Reguladores dos Setores de Energia
Elétrica, Telecomunicações e Petróleo; conhecer e, quanto ao mérito, negar provimento ao
Pedido de Reconsideração interposto pela RALUEL COMÉRCIO LTDA. - ME, mantendo-se a
decisão proferida por meio do Despacho Decisório nº 56/2017/SEI/CRCA; determinar o
envio de Memorando à Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade da
Aneel, para análise quanto à apuração de descumprimento de decisão da Comissão de
Resolução de Conflitos das Agências Reguladoras dos Setores de Energia Elétrica,
Telecomunicações e Petróleo pela CPFL, nos termos do §1º do art. 36 da Resolução
Conjunta nº 2, de 27 de março de 2001 (Aneel, Anatel e ANP); notificar as Partes acerca
da decisão da Comissão de Resolução de Conflitos das Agências Reguladoras dos Setores
de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo; e extinguir e arquivar o Processo em
referência, tendo em vista o exaurimento de sua finalidade.

LEONARDO EULER DE MORAIS
Presidente do Conselho

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPETIÇÃO
DESPACHO Nº 4/2017
Processo nº 53524.000234/2016-80. Interessado: Pronto Net Ltda. - EPP, Centrais Elétricas
do Pará S.A. - CELPA. resolve: determinar às partes que celebrem novo Contrato de
Compartilhamento de Infraestrutura, em até 30 (trinta) dias da notificação deste
Despacho, observando todos os procedimentos e prazos previstos na Resolução Conjunta
nº 001, de 24 de novembro de 1999 (Aneel, Anatel e ANP), em especial os previstos nos
artigos 11 e 14; determinar a manutenção do preço e condições do Contrato de
Compartilhamento até 04/02/2016; estabelecer em R$ 3,19 (três reais e dezenove
centavos), acrescidos de correção pelo IGP-M/FGV, tendo como data base 30 de dezembro
de 2014, o valor devido pelo compartilhamento do ponto de fixação em poste, a partir de
05/02/2016, incluídos no valor os tributos devidos, em relação contratual a ser firmada
entre as partes; determinar que eventuais diferenças entre o preço praticado e o preço
arbitrado sejam acertadas entre as partes, considerando as diretrizes dos itens acima;
extinguir e arquivar o Processo em referência, tendo em vista o exaurimento de sua
finalidade, nos termos do previsto no art. 36 da Resolução Conjunta nº 2, de 27 de março
de 2011 (Aneel , Anatel, ANP), após exaurido o prazo para interposição de pedido de
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Nº 245, sexta-feira, 21 de dezembro de 2018

ABRAÃO BALBINO E SILVA
Superintendente
DESPACHO Nº 32/2018
Processo nº 53524.000773/2016-19. Interessado: Gurisat Gurinet Ltda.Me, Espírito
Santo Centrais Elétricas S/A - Escelsa. A CRCA resolve: conhecer e, quanto ao mérito,
negar provimento ao Pedido de Reconsideração interposto por Espírito Santo Centrais
Elétricas S/A - ESCELSA, mantendo-se a decisão proferida por meio do Despacho
Decisório nº 39/2017/SEI/CRCA; determinar o envio de Memorando à Superintendência
de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade da Aneel, para análise quanto à apuração
de descumprimento de decisão da Comissão de Resolução de Conflitos das Agências
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