TCR Nº 13/2020
TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE POR USO/OCUPAÇÃO DE FAIXA DE
DOMÍNIO DE RODOVIA SOB CIRCUNSCRIÇÃO OU JURISDIÇÃO DO DEER/MG
1. COMPROMISSO
A AXTELECOM TELECOMUNICACOES EIRELI, CNPJ nº 00.538.593/0001-44, estabelecida à Av. Dr.
Renato Azeredo, nº 1097, Bairro Vargem do Rio, na cidade de Machado/MG, CEP 37.750-000, neste
documento denominada LICENCIADA, ASSINA perante o DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS, entidade autárquica de direito público
gerenciadora das rodovias estaduais e rodovias federais delegadas ao Estado de Minas Gerais, neste
documento denominado DEER/MG, o presente Termo, comprometendo-se a:
a) Implantar e manter, na faixa de domínio da rodovia CMG267, trecho ENTR MG179/453 (MACHADO)
– ACESSO SERRANIA, município de Machado, ocupação transversal aérea de cabo de fibra
óptica, no km 438+626,00m – correspondente ao km 441,200(SRE), de acordo com projeto nº BR-267KM438,626, devidamente aprovado através do processo SIGED nº 251685-2301-2018.
b) usar/ocupar a faixa de domínio exclusivamente para a finalidade expressa neste Termo;
c) assumir total responsabilidade por todo e qualquer dano que a implantação e a manutenção de seus
dispositivos venham a causar, em qualquer época, ao patrimônio público, a terceiros ou ao meio
ambiente, efetuando, custeando ou indenizando prontamente os reparos necessários;
d) acatar integralmente o disposto no Regulamento de Uso ou Ocupação da Faixa de Domínio e Área
Adjacente das Rodovias do Estado de Minas Gerais - RFDR, aprovado pelo Decreto no 43.932 de
21/12/2004 e alterado pelo Decreto nº 44.320 de 12/06/2006, nas normas técnicas específicas do
DEER/MG, na Lei nº 14.938, de 29 de dezembro de 2003 no que couber, e na Lei nº 15.956, de 29 de
dezembro de 2005, os quais declara conhecer e estar de acordo;
e) observar as exigências legais relativas ao meio ambiente, obtendo as devidas licenças para a
implantação de seus dispositivos, junto aos órgãos responsáveis pelo meio ambiente;
f) responsabilizar-se perante os órgãos mencionados na alínea anterior por quaisquer danos causados
ao meio ambiente por operações de reparo, modificação ou manutenção de seus dispositivos, dando
ciência ao DEER/MG das providências tomadas para atender às exigências dos mesmos;
g) no caso de encerramento de suas atividades, restituir ao DEER/MG a faixa de domínio da rodovia no
estado em que a recebeu;
h) dar ciência do interesse do uso compartilhado de seus dispositivos por terceiros e obter prévia e
expressa autorização do DEER/MG para utilização de suas instalações;
i) não requerer indenização por quaisquer benfeitorias porventura realizadas na faixa de domínio, que
passarão a integrar o patrimônio público;
j) responsabilizar-se civilmente por quaisquer danos, inclusive acidentes, causados a terceiros na
rodovia, em função da implantação, operação, manutenção ou reparos em seus dispositivos;
k) recolher a Taxa de Licenciamento devida ao uso/ocupação da faixa de domínio em questão, de
acordo com valores calculados e guias emitidas pela Secretaria de Estado de Fazenda, com base no
Decreto Estadual nº 44.320, de 12/06/2006.
l) devolver após o seu recebimento, o TCR para a CRG/RRG no prazo de 30 (trinta) dias corridos,
devidamente assinado, sob pena de perda de validade da licença.
2. DECLARAÇÃO
A LICENCIADA declara ter ciência e conhecimento de que a licença para o uso/ocupação da faixa de
domínio da rodovia mencionada poderá ser cancelada a qualquer tempo, nas hipóteses previstas no
Termo de Licenciamento relativo ao uso/ocupação em questão, expedido pelo DEER/MG.
3. FORO
Para solução de possíveis questões decorrentes deste Termo a LICENCIADA concorda com a
indicação do foro da Comarca de Belo Horizonte.
Belo Horizonte, 15 de Janeiro de 2020.

JOAO APRIGIO NOGUEIRA JUNIOR
CPF: 882.913.326-49
RG: 6.164.254 SSP/MG

TCR13 - 1ª via: Interessado – 2ª via: Processo

CONTRATO ESPECIAL DE PERMISSÃO DE USO REMUNERADO DA FAIXA DE
DOMÍNIO – GAC 1261/20
De um lado a RODOVIA DAS CATARATAS S.A - ECOCATARATAS, pessoa jurídica de
direito privado, com sede à BR 277, km 581, em Cascavel/PR, inscrita no CNPJ sob o
número 02.228.721/0001-89, doravante denominada simplesmente ECOCATARATAS,
neste ato representada por seu Diretor Superintendente, Sr. Silvio Caldas, e pelo
Gerente de Administração do Contrato, Sr. Thiago Luiz Selvo do Nascimento, podendo
ambos os representantes ser encontrados no endereço da Ecocataratas e, de outro a
empresa CERTTO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito
privado, com endereço na Rua Paraná, 3033 – Loja 4, Centro – Cascavel-PR, inscrita no
CNPJ sob o nº 00.796.307/0001-40, representada, neste ato por seu Administrador, Sr.
Luis Roberto Zart Olanyk, portador do CPF: 649.076.439-34, legitimado para firmar o
presente instrumento, podendo o representante ser encontrado no endereço da
CERTTO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, e o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM – DER/PR, com sede na Avenida Iguaçu, 420, na Cidade de
Curitiba/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 76.669.324/0001-89 a seguir denominado
simplesmente ANUENTE, tem entre si justo e acertado o presente Termo de Contrato,
que se regerá pelas cláusulas e condições descritas a seguir:
Considerando:
a) Que a ECOCATARATAS firmou, em 14 de novembro de 1997, o Contrato de
Concessão nº 073/97 com o Estado do Paraná, através do Departamento de Estrada e
Rodagem – DER/PR, tendo como interveniente a União Federal através do Ministério
dos Transportes e o Departamento Nacional de Estrada de Rodagem, pelo prazo de 24
(vinte e quatro) anos, para exploração das Rodovias BR 277 (trecho Guarapuava – Foz
do Iguaçu), lote 03 do anel de integração do Estado do Paraná;
b) Que por força do referido Contrato de Concessão a ECOCATARATAS tem como
deveres, dentre outros: o de zelar pela integridade dos bens vinculados à concessão
(incluindo faixa de domínio da rodovia concedida); o de adotar todas as providências
necessárias, inclusive judiciais, à garantia do patrimônio da rodovia, inclusive a faixa de
domínio e seus acessos; o de controlar todos os terrenos e edificações integrantes da
concessão, tomando todas as medidas necessárias para evitar e sanar o uso ou
ocupação não autorizada desses bens; e ainda o de gerenciar, após prévia anuência do
DER/PR, as permissões de passagem de redes ou instalações de serviços públicos na
rodovia concedida;
c) Que a ECOCATARATAS, nos precisos termos do Contrato de Concessão, é o único
responsável pela prestação dos serviços concedidos na rodovia em questão;
d) Que a ECOCATARATAS por força da Lei nº 8.987/95, Lei Complementar Estadual nº
076/95 e do Contrato de Concessão, está autorizado a explorar, na rodovia concedida,
as suas faixas marginais, acessos ou áreas de serviço e lazer, auferindo receitas
complementares, acessórias ou alternativas à fonte de receita principal (pedágio);
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e) Que as receitas complementares, acessórias ou alternativas à fonte de receita
principal sempre serão revertidas em benefício dos usuários das rodovias
concessionadas, seja sob a forma de investimento, seja sob a forma de redução da
receita principal.
Resolvem acordar o que segue:
1. OBJETO:
1.1. O presente contrato tem por objeto regular a ocupação pela CERTTO
TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, a título precário e mediante a permissão da
ECOCATARATAS, de parte da faixa de domínio da rodovia BR 277, conforme abaixo:
1.1.1. Ocupação longitudinal aérea por 01 (um) cabo óptico aéreo, entre o km
598+675 e 601+564 LD;
1.2. A área acima descrita, doravante denominada apenas de “área cedida”, deverá ser
ocupada exclusivamente pela CERTTO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, conforme
projetos constantes no processo nº 0169/19, devidamente homologados pelo DER/PR
sob protocolo nº 2018/15.519.252-6, devendo a CERTTO TELECOMUNICAÇÕES LTDA
- EPP, encaminhar quando necessário, o respectivo projeto As Built para aprovação da
ECOCATARATAS e a devida Homologação do DER/PR.
1.3. A “área cedida” deverá ser utilizada única e exclusivamente pela CERTTO
TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, para as instalações de sua propriedade (descritas
no item 1.1 e subitem 1.1.1, retro), que deverá respeitar as regras de ocupação da faixa
de domínio, inclusive o direito de acesso dos proprietários lindeiros.
2. OBRIGAÇÕES DA CERTTO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP:
Sem prejuízo das demais obrigações estipuladas neste instrumento, a CERTTO
TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, compromete-se a:
2.1. Executar a implantação das instalações descritas no item 1.1 e subitem 1.1.1, retro,
exclusivamente às suas custas, observando sempre as normas técnicas vigentes,
obrigando-se ainda a comunicar previamente a ECOCATARATAS do início das obras
para viabilizar a competente fiscalização por parte desta.
2.2. Providenciar, caso seja necessário, às suas custas, a instalação de placas
informativas a respeito da implantação das instalações, atendendo a todas as
exigências técnicas e legais, de acordo com modelo e padrão a ser fornecido pela
ECOCATARATAS, mediante solicitação.
2.3. Apresentar, caso seja necessária qualquer alteração futura ou modificação nas
instalações objeto deste Contrato, o respectivo projeto para a prévia aprovação da
ECOCATARATAS e homologação do DER/PR, de acordo com as normas pertinentes,
sendo que o projeto, se aprovado, passará a fazer parte integrante do presente
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Contrato, com a devida remuneração por parte da CERTTO TELECOMUNICAÇÕES
LTDA - EPP, referente às novas ocupações, o que deverá ser formalizado através de
aditivo.
2.4. Realizar, exclusivamente às suas custas, quaisquer obras e serviços de
conservação, manutenção, reparação e, quando autorizada pela ECOCATARATAS,
modificação das instalações objeto do presente Contrato.
2.5. Não interromper, contribuir para a interrupção, ou de qualquer forma afetar o tráfego
de veículos na rodovia em questão, salvo mediante prévia e expressa autorização da
ECOCATARATAS,
que
será
concedida
após
solicitação
CERTTO
TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP nas situações em que a interrupção seja
estritamente necessária para a execução de obras ou serviços. Nesses casos, a
CERTTO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP deverá divulgar o(s) dia(s) e horário(s)
da(s) interrupção(ões), às suas expensas, para o público em geral.
2.6. Arcar com as despesas de sinalização especial que se fizerem necessárias nos
casos de interrupção do tráfego da rodovia, se for o caso, de acordo com os padrões
aprovados pela ECOCATARATAS.
2.7. Providenciar, arcando integralmente com todos os custos necessários, a remoção
ou modificação das instalações objeto deste Contrato que forem necessárias caso a
ECOCATARATAS promova obras na rodovia e/ou na faixa de domínio da rodovia, de
acordo com critério seu, tais como duplicações, marginais, viadutos etc.
2.8. Responder, por si, por seus administradores, prepostos, empregados ou
prestadores de serviços contratados, pelo ressarcimento de danos diretos causados à
faixa de domínio da rodovia e/ou às instalações da ECOCATARATAS e/ou aos usuários,
terceiros, funcionários e prepostos da ECOCATARATAS, desde que comprovadamente
decorrentes da operação das instalações objeto do presente Contrato, ou
comprovadamente decorrentes da execução de eventuais obras ou serviços de
construção, conservação, reparação ou modificação, das mesmas; ainda que por dolo
ou culpa do agente; casos em que a ECOCATARATAS será isentada da
responsabilidade civil pelo ressarcimento dos danos diretos causados.
2.9. Responder pela comprovada violação do presente instrumento ou da legislação
aplicável caso a ECOCATARATAS, em função desta violação, venha a sofrer danos
diretos comprovados, ou venha a ser penalizado pelo Poder Concedente (DER/PR), por
qualquer outro órgão governamental, ou condenada judicialmente.
2.10. Comunicar a ECOCATARATAS, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas,
sobre qualquer ocorrência anormal, de relevância, ou acidente que se verifique na “área
cedida” ou em suas imediações, ou qualquer outro evento que possa acarretar à
ECOCATARATAS qualquer tipo de dano.
2.11. Zelar pela perfeita conservação, manutenção e limpeza da “área cedida” e
instalações nela introduzidas, não lhe sendo permitido promover qualquer alteração na
estrutura da faixa de domínio da rodovia, salvo se prévia e expressamente autorizada
pela ECOCATARATAS, sob pena de rescisão do presente Contrato e de revogação da
permissão ora veiculada.
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2.12. Prestar todos os esclarecimentos ou informações solicitadas pela
ECOCATARATAS ou por seus prepostos, no tocante à “área cedida” e às instalações
nela construídas.
2.13. Paralisar imediatamente, por determinação da ECOCATARATAS ou de qualquer
autoridade competente, qualquer atividade ou serviço que não esteja sendo executado
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens
da ECOCATARATAS ou de terceiros.
2.14. Arcar com todos os custos das reparações que seja obrigada a fazer em
consequência de negligência no cumprimento de suas obrigações contratuais ou legais.
2.15. Obter todas as licenças necessárias à utilização da “área cedida”, inclusive as de
natureza ambiental.
2.16. Utilizar a “área cedida” em estrita observância das regras ambientais e florestais
vigentes e pertinentes, responsabilizando-se, exclusivamente, por quaisquer danos
eventualmente causados ao meio ambiente, em decorrência direta da “área cedida” e/ou
das instalações nela construídas.
2.17. Arcar, na forma da lei, com todas as obrigações tributárias (impostos, taxas e
contribuições) que incidam ou que eventualmente venham a incidir sobre a “área cedida”
e as instalações nela construídas.
2.18. Restituir à ECOCATARATAS a “área cedida”, em perfeitas condições de utilização,
por ocasião do encerramento do prazo da permissão, ou quando a devolução da “área
cedida” for determinada pela rescisão ou denúncia da presente permissão, nos casos
previstos neste instrumento.
2.19. Remanejar a rede a ser instalada, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da
competente notificação à CERTTO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, quando a
ECOCATARATAS, e/ou seus sucessores, inclusive o Poder Concedente –
Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná DER/PR, necessitar dar início a
quaisquer obras na Rodovia BR 277, previstas ou não no cronograma de obras do
Contrato de Concessão nº 073/97, firmado entre Rodovia das Cataratas S.A e o Estado
do Paraná.
2.20. Arcar, caso a CERTTO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP não observe o prazo
estipulado no item 2.19 supra, com os valores despendidos pela ECOCATARATAS,
e/ou seus sucessores, inclusive o Poder Concedente – Departamento de Estradas de
Rodagem do Paraná DER/PR, para efetivar, no uso de suas atribuições, o
remanejamento da rede implantada no início de quaisquer obras na Rodovia BR 277,
servindo este Contrato e aquele a ser firmado com terceiro e as notas de despesa, como
instrumento para a competente execução.
2.21. Informar e solicitar autorização da ECOCATARATAS, com antecedência mínima
de 72 horas, para toda e qualquer atividade a ser realizada por empregados e/ou
prepostos da CERTTO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, nas estruturas objeto
deste Contrato.
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2.22. Ao final da execução das obras de implantação das instalações, a CERTTO
TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP deverá comunicar a ECOCATARATAS do fato, por
escrito, no prazo máximo de 15 dias, apresentando juntamente com a comunicação o
projeto “as built” e a Anotação de Responsabilidade Técnica da obra, para que a
ECOCATARATAS proceda com o processo de homologação junto ao DER/PR, bem
como a vistoria nas estruturas implantadas.
3. OBRIGAÇÕES DA ECOCATARATAS:
Sem prejuízo das demais obrigações
ECOCATARATAS compromete-se a:

estipuladas

neste

instrumento,

a

3.1. Permitir que a CERTTO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP ocupe e utilize a
“área cedida”, nos termos deste instrumento, com a implantação das instalações
descritas no item 1.1 e subitem 1.1.1, retro, nos estritos termos dos projetos
apresentados/homologados.
3.2. Permitir o acesso dos empregados e prepostos da CERTTO
TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP na “área cedida” para inspeção, manutenção,
conservação e reparação das instalações lá apostas e, quando devidamente autorizada,
modificação das mesmas.
3.3. Fornecer a CERTTO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP todas as informações
existentes necessárias para a correta utilização da “área cedida”; informar ainda os
procedimentos e normas internas administrativas, de segurança e de qualidade.
3.4. Atuar junto as Polícias Rodoviária Federal e ou Estadual, em bases a serem
estabelecidas mediante prévio acordo, objetivando colaborar na segurança durante
atividades realizadas na “área cedida”.
3.5. Obter a homologação do presente Termo de Permissão de Uso perante Poder
Concedente, nos termos previstos no Contrato de Concessão.
4. VALOR DE OCUPAÇÃO:
4.1. Pela utilização da “área cedida”, através de rede de telecomunicação, a CERTTO
TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP pagará a ECOCATARATAS o valor de R$
3.914,35 (três mil, novecentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos) por km/ano
(quilômetro linear por ano) pela ocupação a título precário da Faixa de Domínio por
unidade de cabo óptico aéreo.
Valores representados conforme tabela abaixo:
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TABELA DE VALORES
Característica da Ocupação
Ocupação longitudinal aérea por 01 (um)
cabo óptico aéreo, entre o km 598+675 e
601+564 LD

Quantidade:
KM
2,889

Valor unitário
KM/ano
R$

3.914,35

Total ano:

Total mensal:

R$

R$

R$ 11.308,56

R$ 942,38
Total
mensal

Tempo de Contrato: 02 (dois) anos e 10 (dez) meses

R$ 942,38
R$32.040,91

4.2. Os pagamentos deverão ser efetuados mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês
subsequente, iniciando-se com o primeiro pagamento 30 (trinta) dias após a data da
autorização para implantação da ocupação, qual seja, 21/01/2019, mediante pagamento
via boletos bancários emitidos pela ECOCATARATAS.
4.3. Em caso do não pagamento da quantia da ocupação descrita no item 4.1 retro
incidirá sobre a mesma correção monetária, juros moratórios pro-rata dia de 1% (um por
cento) ao mês e multa de 10% (dez por cento) sobre os valores devidos, sendo o
presente Contrato documento hábil a instrumentalizar ação executiva para fim de
cobrança, em juízo, do valor total devido.
4.4. O atraso do pagamento da quantia da ocupação descrito no item 4.1 retro, por
prazo superior a 03 (três) meses, acarretará a rescisão imediata do presente Contrato e
a consequente revogação da permissão ora veiculada, independentemente de
notificação judicial ou extrajudicial.
4.5. No atendimento da legislação vigente, os valores definidos neste Contrato serão
reajustados a cada período de 12 (doze) meses, ou no menor período que vier a ser
permitido no caso de superveniência de nova lei, tendo como data base a data da
autorização para implantação da ocupação, qual seja 21/01/2019.
4.5.1. Para o reajuste dos valores deste Contrato, será utilizada a variação do IPC
da FGV ou, na falta deste, o índice equivalente que o substituir, calculado no
correspondente período.
4.6. Todos os pagamentos efetuados pela CERTTO TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP deverão ser efetivados através de boletos bancários emitidos pela
ECOCATARATAS, operando-se a consequente quitação dos valores devidos pela
CERTTO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP.
5. PRAZO:
5.1. O presente Contrato e a permissão ora veiculada, para a ocupação pela CERTTO
TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP da “área cedida”, tem prazo de duração até a data
de 26 de novembro de 2021.
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6. EXTINÇÃO:
6.1. O presente Contrato (e a permissão nele veiculada) poderá ser extinto nas
seguintes hipóteses (sem prejuízo das demais penalidades nele descritas):
6.1.1. Diante do descumprimento de qualquer das cláusulas ou condições ora
estabelecidas, se, depois de notificada previamente para no prazo de 10 dias
regularizarem a situação, a parte infratora não o fizer;
6.1.2. Pela superveniência de norma ou fato da administração que o torne
inexeqüível ou impossibilite sua perfeita execução, independentemente de
notificação judicial ou extrajudicial;
6.1.3. Por caso fortuito ou motivo de força maior, independentemente de
notificação judicial ou extrajudicial;
6.1.4. Por qualquer das partes, mediante comunicação escrita ao outro com
antecedência mínima de 90 (noventa) dias, independentemente de notificação
judicial ou extrajudicial;
6.1.5. Por desinteresse da CERTTO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP,
mediante comunicação escrita à ECOCATARATAS com antecedência mínima de
90 (noventa) dias, sem direito à restituição de valores passados a qualquer título,
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial;
6.2. Em qualquer caso de descumprimento das cláusulas ou condições ora
estabelecidas, será devido pela parte infratora multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor total do presente contrato, sendo o presente Contrato documento hábil a
instrumentalizar ação executiva para a cobrança da multa ora estipulada.
6.3. Em qualquer caso de extinção da permissão para ocupação da faixa de domínio da
rodovia, a CERTTO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, obriga-se a promover a
retirada de todas as instalações da “área cedida”, no prazo máximo de 60 dias, após
encerramento do contrato ou respectiva notificação, restituindo-a a ECOCATARATAS
em perfeitas condições de utilização, sem direito a qualquer indenização pelas
benfeitorias que eventualmente tenham sido construídas na “área cedida”, autorizadas
ou não pela ECOCATARATAS.
6.4. Todas as despesas com a desinstalação e remoção das instalações localizadas na
“área cedida” correrão única e exclusivamente por conta da CERTTO
TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, sendo que o presente Contrato será documento
hábil a instrumentalizar ação executiva para fim de cobrança, em juízo, de quaisquer
valores comprovadamente despendidos pela ECOCATARATAS para tal fim.
6.5. O presente Contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de
interpelação ou notificação, judicial ou extrajudicial, sem que assista à outra parte direito
de reclamação ou indenização, a qualquer título, nos seguintes casos:
a) Extinção da concessão para qualquer das signatárias;
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b) Cessão ou transferência deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia
e expressa anuência, por escrito da outra parte;
c) Impedimento, pela CERTTO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, de ação
fiscalizadora da ECOCATARATAS;
d) Utilização do local, pela CERTTO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, para uso
diverso do especificado neste Contrato.
7. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES:
7.1. A ocupação da “área cedida” se dará única e exclusivamente pela CERTTO
TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP que não poderá, em hipótese alguma, ceder, ou
transferir a terceiros, total ou parcialmente, o direito precário à ocupação e utilização da
“área cedida”.
7.2. A CERTTO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP não poderá tampouco permitir,
sob qualquer título, que terceiros utilizem a “área cedida” que deverá ser utilizada única
e exclusivamente pelas instalações descritas no item 1.1 e subitem 1.1.1, retro e no
respectivo projeto apresentado e homologado.
7.3. A inobservância dessas condições acarretará a rescisão imediata do presente
Contrato e a consequente revogação da permissão nele veiculada, independentemente
de notificação judicial ou extrajudicial.
7.4. A ECOCATARATAS poderá ceder total ou parcialmente os direitos oriundos deste
instrumento,
mediante
prévia
comunicação
por
escrito
da
CERTTO
TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias,
devendo ser assegurados à CERTTO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP os direitos
oriundos do presente Contrato.
8. CONDIÇÕES GERAIS:
8.1. A ocupação da faixa de domínio objeto do presente Contrato deve observar em
todos os aspectos as normas técnicas vigentes.
8.2. Quaisquer modificações futuras nas instalações objeto do presente Contrato,
descritas no item 1.1 e subitem 1.1.1, retro serão feitas pela CERTTO
TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, exclusivamente às suas custas, e dependerá de
prévia aprovação do respectivo projeto pela ECOCATARATAS e homologação do
DER/PR, que poderão impedir a execução da obra se inobservada tal exigência, sendolhe assegurado, neste caso, o direito de remover, por conta da CERTTO
TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, as instalações existentes e dar por rescindido o
presente Contrato e a permissão nele instrumentalizada.
8.3. Fica vedada a CERTTO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP a colocação de
qualquer tipo de anúncio ou propaganda institucional, ainda que apenas indicativo da
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atividade desenvolvida, sem prévia concordância da ECOCATARATAS, exceção feita à
sinalização de segurança prevista neste Contrato, respeitando as normas do DER/PR.
8.4. A ECOCATARATAS não se responsabiliza por eventuais danos às instalações
objeto do presente Contrato, descritas no item 1.1 e subitem 1.1.1, retro, no transcorrer
do prazo contratual, por comprovada culpa de terceiros, caso fortuito ou de força maior.
9. FORO:
9.1. As partes elegem o Foro da Cascavel, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas deste Contrato que não possam ser solucionadas pela via amigável,
rejeitando qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, por estarem certas e acordadas, as partes firmam o presente Contrato em 03 (três)
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.
Cascavel, 30 de março de 2020.

RODOVIA DAS CATARATAS S.A - ECOCATARATAS
Silvio Caldas
Thiago Luiz Selvo do Nascimento
Diretor Superintendente
Gerente de Administração do Contrato

CERTTO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
00.796.307/0001-40

ANUENTE- DER/PR
Gerente de Concessão e Pedagiamento
TESTEMUNHAS

______________________________
Nome: Ellen Caroline Bitencourt
RG: 10.541.042-5/PR
Gestor do Contrato

______________________________
Nome: Claudimara Alves dos Santos
RG: 10.269.167-9/PR
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