TCR Nº 95/2020
TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE POR USO/OCUPAÇÃO DE FAIXA DE
DOMÍNIO DE RODOVIA SOB CIRCUNSCRIÇÃO OU JURISDIÇÃO DO DER/MG
1. COMPROMISSO
A MAX WIFI TELECOM EIRELI, CNPJ nº 11.966.874/0001-14, estabelecida Avenida Cesário Alvim nº
712 A, Bairro Centro, na cidade de Uberlândia/MG, CEP 68.400-098, 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
DER/MG, o presente Termo, comprometendo-se a:
a) Implantar e manter, na faixa de domínio da rodovia LMG626, trecho FINAL PAVIMENTAÇÃO
CAMPO VERDE – ENTR BR251 (P/ MONTES CLAROS), Município de Fruta de Leite, ocupação
longitudinal e transversal aérea de cabo de fibra óptica, longitudinal do km 98+000m ao km
105+600m, do km 106+800m ao km 126+200m (LD) e transversal no km 98+000m, de acordo com o
projeto nº 202002046, devidamente aprovado através do processo nº 8364-2301-2020.
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
DER/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 DER/MG das providências tomadas para atender às exigências dos mesmos;
g) no caso de encerramento de suas atividades, restituir ao DER/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 DER/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 URG 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 DER/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 maio de 2020.

WESLEY FERNANDES DA SILVA
CPF: 015.349.276-70
RG: 13.814.163 SSP/MG
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CONTRATO DE PERMISSÃO ESPECIAL DE USO DA
FAIXA DE DOMÍNIO
PERMISSOR: DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT,
REPRESENTADO
PELO
SUPERINTENDENTE
REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ.
PERMISSIONÁRIA:
OPCAOTELECOM
TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REPRESENTADA POR
SEU RESPONSÁVEL LEGAL.
PERMISSÃO: UTILIZAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO
DA RODOVIA FEDERAL BR-163/PR, OCUPAÇÃO
LONGITUDINAL E TRANSVERSL ENTRE O KM
197+430 E O KM 197+760, CONFORME DETALHADO
EM OBJETO, PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES EM FIBRA ÓPTICA POR VIA
AÉREA.

1) DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES
1.1) PERMISSOR - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT, criado pela Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, e Decreto nº 8.489,
de 10 de julho de 2015, com sede em Brasília/DF – Setor de Autarquias Norte, Edifício Núcleo
dos Transportes, Quadra 3, lote A, CEP 70.040-902, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
04.892.707/0001-00, doravante simplesmente denominado DNIT ou PERMISSOR, neste ato
representado pelo Superintendente Regional no Estado do Paraná Sr. JOSÉ DA SILVA
TIAGO, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro civil, portador da Carteira de identidade
nº 448344 SSP/MT e CPF/MF nº 089.172.641-15, conforme incisos I e II do artigo 6º da Portaria
nº 1.567 - DG/DNIT, de 24/08/2017, publicada no DOU de 25/08/2017.
1.2) PERMISSIONÁRIA – OPCAO TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, com
sede na Avenida Tucunduva, 1070, Centro – CEP 85.930-000, Município de Nova Santa Rosa,
no Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.236.051/0001-30, doravante denominada
PERMISSIONÁRIA, neste ato representada pelo Sr. EDER ZAMIGNAN, brasileiro, casado,
empresário, portador da cédula de identidade nº 8.093.113-1 - SESP/PR, e do CPF/MF nº
008.026.129-97, com poderes bastantes, conforme documentos constantes nos processo
administrativo nº 50609.000627/2018-27.
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2) DO FUNDAMENTO LEGAL – Alínea “d”, artigo 1º do Decreto Lei nº 512, de 21/03/1969;
artigo 103 do Código Civil Brasileiro; artigo 6º, incisos I e II, da Portaria nº 1.567 - DG/DNIT,
de 24/08/2017, publicada no DOU de 25/08/2017; artigo 12 da Lei nº 9.784, de 29/01/1999;
parágrafo 2º do artigo 24 da Estrutura regimental do DNIT, aprovada pelo decreto nº 8.489, de
10/07/2015, publicado no DOU de 13/07/2015; inciso III e parágrafo único do artigo 178 do
Regimento Interno do DNIT, anexo à Resolução nº 26 – CA/DNIT, de 05/05/2016; artigo 2º,
inciso IV, da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000; Resolução nº 11 - CA/DNIT, de
27/03/2008, publicada no DOU de 11/04/2008; Portaria nº 524 – DG/DNIT, de 19/05/2008,
publicada no DOU de 20/05/2008; Portaria nº 529 – DG/DNIT, de 21/05/2008, publicada no
DOU de 23/05/2008; inciso VIII do artigo 82 e parágrafo 1º e inciso IV do artigo 89 da Lei nº
10.233, de 05/05/2001; e lavratura devidamente autorizada no despacho do Sr. Superintendente
Regional no Estado do Paraná, datado de 10/07/2018, conforme documento 1356457 do
Processo Administrativo SEI 50609.000627/2018-27.
3) DA FINALIDADE - A presente Permissão Especial de Uso tem por finalidade permitir o uso
da faixa de domínio da Rodovia Federal BR-163/PR, descrito na CLÁUSULA PRIMEIRA - DO
OBJETO, mediante cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente instrumento tem por objetivo a
PERMISSÃO ESPECIAL DE USO da faixa de domínio, da Rodovia Federal BR-163/PR,
trecho: FIM DA ÁREA URBANA DE BARRACÃO - ENTR BR-272(B); subtrecho: PNV 2015
- 163BPR0095, ENTR BR-277 (P/CASCAVEL) - ENTR BR-467(A) (P/CASCAVEL), 1)
ocupação longitudinal do km 197+430 ao km 197+760, lado direito, em zona rural, com
extensão de 421,00 m (quatrocentos e vinte e um metros), perfazendo uma área de 210,50 m²
(duzentos e dez vírgula cinquenta metros quadrados); 2) ocupação transversal no km 197+760,
em zona rural, com extensão de 63,00 m (sessenta e três metros), perfazendo uma área de
31,50m² (trinta e um vírgula cinquenta metros quadrados) e; 3) ocupação longitudinal do km
197+430 ao km 197+760, lado esquerdo, em zona rural, com extensão de 446,00 m
(quatrocentos e quarenta e seis metros), perfazendo uma área de 223,00 m² (duzentos e vinte e
três metros quadrados); totalizando assim, uma ocupação longitudinal e transversal de 930,00 m
(novecentos e trinta metros) e, uma área de ocupação de 465,00 m² (quatrocentos e sessenta e
cinco metros quadrados), com a exclusiva finalidade da sua utilização, pela
PERMISSIONÁRIA, para a ocupação pela rede de telecomunicações em fibra óptica por via
aérea, em postes existentes, para a prestação de serviços de telecomunicações, de acordo com o
projeto específico e previsão na CLÁUSULA SEXTA, conforme resumo no quadro a seguir:
Item
1
2
3

BR/PR

163

KM início

KM fim

197+430
197+760
197+760
197+430
197+760

Lado

Tipo de
Ocupação

Extensão
(m)

Área
(m²)

LD
LE

Longitudinal
Transversal

421,00
63,00
446,00

210,50
31,50
223,00

930,00

465,00

Longitudinal

TOTAL
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A implantação em novos trechos de rodovias, que não os
especificados na CLAÚSULA PRIMEIRA, deverá ser objeto de novo Contrato a ser firmado
entre a PERMISSIONÁRIA e o PERMISSOR, atendidas todas as exigências técnicas e legais do
PERMISSOR.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Novas implantações nos trechos especificados na CLÁUSULA
PRIMEIRA, sem prévia e expressa autorização do PERMISSOR, através de Termo Aditivo ao
presente, constituirá infração contratual.
PARÁGRAFO TERCEIRO - É vedado qualquer compartilhamento com outras empresas, sem
a prévia autorização do PERMISSOR, sob pena de rescisão contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA OCUPAÇÃO DE ÁREAS - As áreas ocupadas pela
PERMISSIONÁRIA que demandem a realização de outras construções serão objeto de projeto
específico a ser aprovado pelo PERMISSOR, sujeitas à remuneração própria, e formalizadas
através de Contrato próprio.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESTITUIÇÃO - A PERMISSIONÁRIA se compromete a
restituir ao PERMISSOR, a faixa de domínio, em estado normal de uso, e em condições de
utilização, a partir da data da rescisão ou extinção do presente Contrato, como previsto em sua
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A PERMISSIONÁRIA, quando ocorrer o encerramento do
Contrato, compromete-se a retirar os bens de seu uso exclusivo, instalados em dependências do
PERMISSOR.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A restituição de que trata esta Cláusula será formalizada mediante
Termo de Recebimento, após realizada vistoria da faixa de domínio, o que será feito em conjunto
pelo PERMISSOR e pela PERMISSIONÁRIA.

CLÁUSULA QUARTA - DA CONSERVAÇÃO - A PERMISSIONÁRIA obriga-se a manter
a faixa de domínio, no estado em que a recebeu, bem como a usá-la, exclusivamente, para os fins
estabelecidos na CLÁUSULA PRIMEIRA deste Contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - É vedado à PERMISSIONÁRIA fazer qualquer alteração ou
modificação na estrutura da faixa de domínio, sem a prévia e expressa autorização do
PERMISSOR, sob pena de ser obrigada a restabelecer as condições anteriores, por sua exclusiva
responsabilidade.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - O presente Contrato de Permissão Especial de Uso da Faixa de
Domínio tornar-se-á nulo independentemente de ato especial, sem direito a PERMISSIONÁRIA
a qualquer indenização, inclusive por benfeitorias realizadas, se a faixa de domínio, no todo ou
em parte, vier a ser dada destinação diversa da prevista na CLÁUSULA PRIMEIRA.

CLÁUSULA QUINTA - DO CUMPRIMENTO DE NORMAS - Ficam o PERMISSOR e a
PERMISSIONÁRIA, obrigados a cumprir as normas legais administrativas, inclusive técnicas,
em vigor ou que venham a ser editadas, independentemente das acordadas neste Contrato, desde
que informadas previamente pelo PERMISSOR quando se tratar de atos internos.
CLÁUSULA SEXTA – MODIFICAÇÃO DE PROJETO – A PERMISSIONÁRIA obriga-se
à execução dos projetos de implantação de rede de cabo óptico aprovados, e, no caso da
alteração de projeto, a submeter ao PERMISSOR, previamente à execução dos serviços.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As despesas de manutenção, alterações em projeto e construção
das instalações da rede de cabo óptico serão integralmente assumidas pela PERMISSIONÁRIA.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O projeto específico acima citado fará parte integrante, também,
da presente Permissão Especial de Uso da Faixa de Domínio.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES - Quando se fizer necessária a alteração do
projeto, sua implantação e operação, por força de serviços e/ou obras rodoviárias que impliquem
ou não na extensão ou alteração, provisória ou definitiva da faixa de domínio constitutiva da
rodovia federal, objeto da presente Permissão Especial de Uso, o PERMISSOR comunicará à
PERMISSIONÁRIA, por escrito, com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias, da
necessidade de execução destes serviços e/ou obras rodoviárias, para que a PERMISSIONÁRIA
possa adequar, às suas expensas, os projetos e as modificações nas edificações, às execuções de
tais alterações, de forma a garantir a continuidade do seu funcionamento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Esta cláusula não se aplica nos casos de emergência, ou de
calamidade pública.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os custos decorrentes das alterações dos projetos e execuções das
modificações e restaurações dos sistemas citados acima serão integralmente assumidos pela
PERMISSIONÁRIA.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando se fizer necessária a alteração no traçado da rodovia
federal, duplicação ou serviços de qualquer natureza que possam vir a afetar as instalações da
rede de cabo óptico na faixa de domínio, o PERMISSOR deverá atuar junto aos órgãos públicos
e empreiteiros de forma a manter rígido controle na execução das obras que possam acarretar
danos às referidas instalações.
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CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES - A PERMISSIONÁRIA
responsabilizar-se-á pelo ressarcimento de danos diretos devidamente comprovados, causados à
faixa de domínio da rodovia federal e às instalações complementares existentes, objeto da
presente Permissão Especial de Uso, bem como aos usuários e aos funcionários e prepostos do
PERMISSOR, quando causados pelos serviços de implantação, conservação, recuperação ou
modificação de seu sistema, ainda que sem dolo ou culpa do agente, exceto os casos fortuitos ou
de força maior previsto na legislação em vigor.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Como forma de regular as responsabilidades decorrentes de
eventuais danos à faixa de domínio, a PERMISSIONÁRIA poderá a seu critério, requerer com
antecedência de 07 (sete) dias úteis, a presença de representantes do PERMISSOR para vistoriar
a faixa de domínio, certificando-se do estado em que essa se encontra.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Dos resultados dessas vistorias serão gerados relatórios de
vistorias que serão anexados aos Relatórios de Situação, conforme CLÁUSULA SEXTA.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A PERMISSIONÁRIA responsabiliza-se civilmente pelos danos
diretos devidamente comprovados a terceiros, por dolo ou culpa do pessoal ou de seu preposto,
na faixa de domínio da rodovia federal, objeto da presente Permissão Especial de Uso, quando
causado pelos serviços de instalação, conservação, recuperação ou modificação de seu sistema
de cabo óptico.

CLÁUSULA NONA - DA REMUNERAÇÃO - A PERMISSIONÁRIA pagará ao
PERMISSOR, pela ocupação a que se refere à CLÁUSULA PRIMEIRA, a importância anual do
de R$ 3.093,11 (três mil, noventa e três reais e onze centavos) correspondente à área ocupada em
zona rural de 465,00m² (quatrocentos e sessenta e cinco metros quadrados), com base nos Preços
Públicos de uso da faixa de domínio publicados pelo DNIT, referência julho/2017, no valor de
R$ 6,65184/m², a ser paga em parcela única até 30 (trinta) dias após a publicação do extrato
deste instrumento no DOU, repetindo-se os pagamentos da parcela nos anos subsequentes, a cada
12 (doze) meses contados após a publicação do extrato do Contrato, com valores atualizados nos
períodos anuais subsequentes pelo preço público fornecido pela CGPLAN/DNIT, que serão
recolhidas aos cofres do PERMISSOR, em conta específica, previamente informada.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACESSO - Será permitido o acesso dos empregados e prepostos
da PERMISSIONÁRIA, devidamente identificados, aos locais de construção da rede de cabo
óptico, ao longo do trecho da rodovia federal, para inspeção, conservação, reparação ou
execução de modificações ou alterações, desde que não provoque interrupção no tráfego e no
trânsito rodoviário.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Havendo absoluta necessidade dessa medida, para executá-la, a
PERMISSIONÁRIA fica obrigada a solicitar permissão prévia ao PERMISSOR, providenciando
às suas expensas, a sinalização especial que se fizer necessária e ampla notificação ao público,
utilizando inclusive, se for o caso, os meios de comunicação adequados.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese de a PERMISSIONÁRIA terceirizar qualquer dos
serviços referentes à instalação, conservação e a manutenção do sistema implantado, deverá
fazê-lo por empresas especializadas, com formalização obrigatória e prévia ao PERMISSOR.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - O PERMISSOR
compromete-se a colocar à disposição da PERMISSIONÁRIA, quando existente, a
documentação técnica do projeto do trecho da rodovia federal a ter sua faixa de domínio
ocupada, necessária à elaboração de projeto específico.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A PERMISSIONÁRIA compromete-se a comunicar,
formalmente, ao PERMISSOR, a data de término das obras/serviços.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A PERMISSIONÁRIA encaminhará, no prazo máximo de 120
(cento e vinte) dias, após a conclusão das obras/serviços, o projeto final (“as built”), em meio
digital (CAD) executável.
PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de não cumprimento, pela PERMISSIONÁRIA, do
prazo fixado no parágrafo anterior, será aplicada a multa diária de R$ 55,00 (cinqüenta e cinco
reais).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SEGURANÇA DO SISTEMA - O PERMISSOR
não se responsabilizará por danos causados à rede de cabo óptico e demais instalações físicas da
PERMISSIONÁRIA. No entanto, utilizará supletivamente a sua estrutura organizacional, bem
como atuará junto ao órgão ou instituição competente, no sentido de obter o apoio da Polícia
Rodoviária Federal, objetivando a integridade do sistema implantado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SINALIZAÇÃO - A PERMISSIONÁRIA obrigase a instalar, no trecho da rodovia federal objeto da presente Permissão Especial de Uso da Faixa
de Domínio, placas informativas a respeito do sistema em instalação, atendidas as exigências
técnicas e legais, de acordo com modelo padrão a ser fornecido pelo PERMISSOR.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS BENFEITORIAS - Fica entendido que a realização
de quaisquer benfeitorias na faixa de domínio, por conta da PERMISSIONÁRIA, ainda que com
a permissão prévia do PERMISSOR, não dará nenhum direito à primeira, a indenização das
mesmas, ficando as referidas benfeitorias fazendo parte integrante da faixa de domínio objeto da
Permissão, por ocasião de suas restituições ao PERMISSOR.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO PRAZO, DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
1) DO PRAZO - O presente Contrato terá a duração de 05 (cinco) anos consecutivos, e poderá
ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, desde que haja interesse das partes.
2) DA VIGÊNCIA - Será considerada como data inicial para vigência do presente Contrato, a
data da sua assinatura.
3) DA EFICÁCIA - O presente Contrato terá eficácia a partir da data de sua publicação, em
extrato, no Diário Oficial de União.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caberá a PERMISSIONÁRIA o recolhimento junto a Tesouraria
do PERMISSOR, do valor correspondente à publicação deste Contrato, em extrato, no DOU, ou
publicá-lo.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Durante a vigência do Contrato as partes se reservam ao direito de
aditar o mesmo, visando suprir possíveis omissões e/ou aperfeiçoá-lo, por acordo entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA CONCESSÃO OU TRANSFERÊNCIA - Na hipótese
do PERMISSOR, no decorrer da vigência do presente Contrato, vier a ceder ou transferir a
terceiros a concessão da exploração da faixa de domínio referida na CLÁUSULA PRIMEIRA,
deverão permanecer assegurados à PERMISSIONÁRIA todos os direitos e condições ajustados
neste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO - A presente Permissão poderá ser
rescindida pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas ou condições e obrigações
pactuadas, pela superveniência de norma legal ou fato administrativo que a torne formal ou
materialmente inexeqüível, ou ainda, por ato unilateral das partes, mediante aviso prévio, por
escrito, daquele que se desinteressar, com a antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos de prazo, durante o qual deverá ser restituída a faixa de domínio, observado o
disposto na CLÁUSULA TERCEIRA deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS - Integram este
Contrato de Permissão Especial de Uso da Faixa de Domínio, os documentos aplicáveis, a seguir
discriminados, de cujo inteiro teor as partes contratantes declaram ter pleno conhecimento:
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Manual de Sinalização de Obras e Emergências, aprovado pela Resolução nº 177/95, do
Conselho Administrativo do DNER, convalidado pela Portaria nº 166/2002 - DG/DNIT,
publicada no Suplemento do Boletim Administrativo nº 013-A, de 01 à 05/07/2002;



Manual de Procedimentos para a Permissão Especial de Uso das faixas de Domínio de
Rodovias Federais e Outros Bens Públicos sob jurisdição do Departamento Nacional de
infra-estrutura de Transports-DNIT



Instrução de Serviço nº 03/96 - DG/DNER, de 17/05/1996, autorizada pelo item XII do
art. 1º da Portaria nº 250 - GESTOR/DNIT, de 08/05/2003, publicada no DOU de
19/05/2003;



Instrução Complementar à Instrução de Serviço nº 03/96 – DG/DNER, de 16/02/2000,
autorizada pelo item XIII do art. 1º da Portaria nº 250/03 - GESTOR/DNIT, de
08/05/2003, publicada no DOU de 19/05/2003;



Resolução nº 11/08 – CA/DNIT, de 27/03/2008, publicada no DOU de 11/04/2008;



Instrução de Serviço nº 08/08 - DG/DNIT, de 19/05/2008, publicada em 20/05/2008;



Portaria nº 524/08 – DG/DNIT, de 19/05/2008, publicada no DOU de 20/05/2008;



Lei nº 13.116/2015, Normas gerais sobre compartilhamento da infraestrutura de
telecomunicações.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – A PERMISSIONÁRIA responderá permanentemente pela
solidez e segurança da obra, no que diz respeito aos materiais utilizados e em relação ao solo,
responsabilidade esta que não se limita ao período de 05 (cinco) anos, a partir da data do término
da mesma, como prevê o artigo 618 da Lei Federal nº 10.406, de 10/01/2002 - Código Civil
Brasileiro.

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO - As partes elegem o Foro da Justiça
Federal da Subseção Judiciária de Curitiba – Seção Judiciária do Paraná, conforme § 2º do
Artigo 55 da Lei nº. 8.666/93, para dirimir todas as questões e dúvidas oriundas deste
instrumento. Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo.
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E, por assim estarem acordes, as partes firmam o presente Contrato em três vias de igual teor,
por seus representantes, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

Curitiba/PR,

/

/ 2.018.

_______________________________
JOSÉ DA SILVA TIAGO
Superintendente Regional/DNIT-PR

_______________________________
EDER SAMIGNAN
OPCAOTELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

TESTEMUNHAS:

__________________________________
SIAPE nº

_________________________________
SIAPE nº
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RESUMO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
PROCESSO Nº. 50609.000627/2018-27
1) PERMISSOR: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, representado
pelo seu Superintendente Regional no Estado do Paraná.
2) PERMISSIONÁRIA: OPCAOTELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, representada pelo Sr. EDER
ZAMIGNAN.
3) INSTRUMENTO: Contrato de Permissão Especial de Uso SR-PR-0581/2018.
4) RESUMO DO OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo a PERMISSÃO ESPECIAL DE USO da
faixa de domínio, da Rodovia Federal BR-163/PR, trecho: FIM DA ÁREA URBANA DE BARRACÃO - ENTR
BR-272(B); subtrecho: PNV 2015 - 163BPR0095, ENTR BR-277 (P/CASCAVEL) - ENTR BR-467(A)
(P/CASCAVEL), 1) ocupação longitudinal do km 197+430 ao km 197+760, lado direito, em zona rural, com
extensão de 421,00 m (quatrocentos e vinte e um metros), perfazendo uma área de 210,50 m² (duzentos e dez
vírgula cinquenta metros quadrados); 2) ocupação transversal no km 197+760, em zona rural, com extensão de
63,00 m (sessenta e três metros), perfazendo uma área de 31,50m² (trinta e um vírgula cinquenta metros quadrados)
e; 3) ocupação longitudinal do km 197+430 ao km 197+760, lado esquerdo, em zona rural, com extensão de 446,00
m (quatrocentos e quarenta e seis metros), perfazendo uma área de 223,00 m² (duzentos e vinte e três metros
quadrados); totalizando assim, uma ocupação longitudinal e transversal de 930,00 m (novecentos e trinta metros) e,
uma área de ocupação de 465,00 m² (quatrocentos e sessenta e cinco metros quadrados), com a exclusiva finalidade
da sua utilização, pela PERMISSIONÁRIA, para a ocupação pela rede de telecomunicações em fibra óptica por via
aérea, em postes existentes, para a prestação de serviços de telecomunicações, de acordo com o projeto específico e
previsão na CLÁUSULA SEXTA.
5) DO FUNDAMENTO LEGAL: Alínea “d”, artigo 1º do Decreto Lei nº 512, de 21/03/1969; artigo 103 do
Código Civil Brasileiro; artigo 6º, incisos I e II, da Portaria nº 1.567 - DG/DNIT, de 24/08/2017, publicada no DOU
de 25/08/2017; artigo 12 da Lei nº 9.784, de 29/01/1999; parágrafo 2º do artigo 24 da Estrutura regimental do DNIT,
aprovada pelo decreto nº 8.489, de 10/07/2015, publicado no DOU de 13/07/2015; inciso III e parágrafo único do
artigo 178 do Regimento Interno do DNIT, anexo à Resolução nº 26 – CA/DNIT, de 05/05/2016; artigo 2º, inciso
IV, da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000; Resolução nº 11 - CA/DNIT, de 27/03/2008, publicada no DOU de
11/04/2008; Portaria nº 524 – DG/DNIT, de 19/05/2008, publicada no DOU de 20/05/2008; Portaria nº 529 –
DG/DNIT, de 21/05/2008, publicada no DOU de 23/05/2008; inciso VIII do artigo 82 e parágrafo 1º e inciso IV do
artigo 89 da Lei nº 10.233, de 05/05/2001; e lavratura devidamente autorizada no despacho do Sr. Superintendente
Regional no Estado do Paraná, datado de 10/07/2018, conforme documento 1356457 do Processo Administrativo
SEI 50609.000627/2018-27.
6) VALOR DA REMUNERAÇÃO ANUAL: A PERMISSIONÁRIA pagará ao PERMISSOR, pela ocupação a
que se refere à CLÁUSULA PRIMEIRA, a importância anual do de R$ 3.093,11 (três mil, noventa e três reais e
onze centavos) correspondente à área ocupada em zona rural de 465,00m² (quatrocentos e sessenta e cinco metros
quadrados), com base nos Preços Públicos de uso da faixa de domínio publicados pelo DNIT, referência julho/2017,
no valor de R$ 6,65184/m², a ser paga em parcela única até 30 (trinta) dias após a publicação do extrato deste
instrumento no DOU, repetindo-se os pagamentos da parcela nos anos subsequentes, a cada 12 (doze) meses
contados após a publicação do extrato do Contrato, com valores atualizados nos períodos anuais subsequentes pelo
preço público fornecido pela CGPLAN/DNIT, que serão recolhidas aos cofres do PERMISSOR, em conta
específica, previamente informada.
7) PRAZO: 5 (cinco) anos consecutivos. A vigência será contada a partir da assinatura do contrato e a eficácia será
contada a partir da data de publicação do contrato em extrato no DOU.
8) DATA DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO:
/
/
.
9) UNIDADE FISCALIZADORA: Superintendência Regional no Estado do Paraná
10) DATA DA PUBLICAÇÃO DOU:
/
/
.
EMITIDO EM DATA DE:
/
/
.

____________________________________________
JOSÉ DA SILVA TIAGO
Superintendente Regional DNIT/PR
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Extrato do Contrato SR-PR-0581/2018
PERMISSOR: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, representado
pelo seu Superintendente Regional no Estado do Paraná.
PERMISSIONÁRIA: OPCAOTELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, representada pelo Sr. EDER
ZAMIGNAN.
INSTRUMENTO: Contrato de Permissão Especial de Uso SR-PR-0581/2018.
RESUMO DO OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo a PERMISSÃO ESPECIAL DE USO da faixa
de domínio, da Rodovia Federal BR-163/PR, trecho: FIM DA ÁREA URBANA DE BARRACÃO - ENTR BR272(B); subtrecho: PNV 2015 - 163BPR0095, ENTR BR-277 (P/CASCAVEL) - ENTR BR-467(A)
(P/CASCAVEL), 1) ocupação longitudinal do km 197+430 ao km 197+760, lado direito, em zona rural, com
extensão de 421,00 m (quatrocentos e vinte e um metros), perfazendo uma área de 210,50 m² (duzentos e dez
vírgula cinquenta metros quadrados); 2) ocupação transversal no km 197+760, em zona rural, com extensão de
63,00 m (sessenta e três metros), perfazendo uma área de 31,50m² (trinta e um vírgula cinquenta metros quadrados)
e; 3) ocupação longitudinal do km 197+430 ao km 197+760, lado esquerdo, em zona rural, com extensão de 446,00
m (quatrocentos e quarenta e seis metros), perfazendo uma área de 223,00 m² (duzentos e vinte e três metros
quadrados); totalizando assim, uma ocupação longitudinal e transversal de 930,00 m (novecentos e trinta metros) e,
uma área de ocupação de 465,00 m² (quatrocentos e sessenta e cinco metros quadrados), com a exclusiva finalidade
da sua utilização, pela PERMISSIONÁRIA, para a ocupação pela rede de telecomunicações em fibra óptica por via
aérea, em postes existentes, para a prestação de serviços de telecomunicações, de acordo com o projeto específico e
previsão na CLÁUSULA SEXTA.
FUNDAMENTO LEGAL: Alínea “d”, artigo 1º do Decreto Lei nº 512, de 21/03/1969; artigo 103 do Código Civil
Brasileiro; artigo 6º, incisos I e II, da Portaria nº 1.567 - DG/DNIT, de 24/08/2017, publicada no DOU de
25/08/2017; artigo 12 da Lei nº 9.784, de 29/01/1999; parágrafo 2º do artigo 24 da Estrutura regimental do DNIT,
aprovada pelo decreto nº 8.489, de 10/07/2015, publicado no DOU de 13/07/2015; inciso III e parágrafo único do
artigo 178 do Regimento Interno do DNIT, anexo à Resolução nº 26 – CA/DNIT, de 05/05/2016; artigo 2º, inciso
IV, da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000; Resolução nº 11 - CA/DNIT, de 27/03/2008, publicada no DOU de
11/04/2008; Portaria nº 524 – DG/DNIT, de 19/05/2008, publicada no DOU de 20/05/2008; Portaria nº 529 –
DG/DNIT, de 21/05/2008, publicada no DOU de 23/05/2008; inciso VIII do artigo 82 e parágrafo 1º e inciso IV do
artigo 89 da Lei nº 10.233, de 05/05/2001; e lavratura devidamente autorizada no despacho do Sr. Superintendente
Regional no Estado do Paraná, datado de 10/07/2018, conforme documento 1356457 do Processo Administrativo
SEI 50609.000627/2018-27.
VALOR DA REMUNERAÇÃO ANUAL: A PERMISSIONÁRIA pagará ao PERMISSOR, pela ocupação a que
se refere à CLÁUSULA PRIMEIRA, a importância anual do de R$ 3.093,11 (três mil, noventa e três reais e onze
centavos) correspondente à área ocupada em zona rural de 465,00m² (quatrocentos e sessenta e cinco metros
quadrados), com base nos Preços Públicos de uso da faixa de domínio publicados pelo DNIT, referência julho/2017,
no valor de R$ 6,65184/m², a ser paga em parcela única até 30 (trinta) dias após a publicação do extrato deste
instrumento no DOU, repetindo-se os pagamentos da parcela nos anos subsequentes, a cada 12 (doze) meses
contados após a publicação do extrato do Contrato, com valores atualizados nos períodos anuais subsequentes pelo
preço público fornecido pela CGPLAN/DNIT, que serão recolhidas aos cofres do PERMISSOR, em conta
específica, previamente informada.
PRAZO: 5 (cinco) anos consecutivos. A vigência será contada a partir da assinatura do contrato e a eficácia será
contada a partir da data de publicação do contrato em extrato no DOU.
DATA DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO:
/
/
.
UNIDADE FISCALIZADORA: Superintendência Regional no Estado do Paraná
DATA DA PUBLICAÇÃO DOU:
/
/
.
EMITIDO EM DATA DE:
/
/
.
____________________________________________
JOSÉ DA SILVA TIAGO
Superintendente Regional DNIT/PR
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TERMO DE PERMISSÃO PARA OCUPAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO - ASJUR 008/20
008/201
/2019
Processo nº 2165/
2165/1119 - TRA
TRA

Pelo presente Termo e para todos os fins, de um lado a Concessionária RODOVIAS INTEGRADAS
DO PARANÁ S/A,
S/A doravante designada apenas VIAPAR, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o nº 02.191.601/0001-54, sediada na Rodovia PR 317, 7.246, em
Maringá - PR, neste ato representada por seus representantes legais infra-assinados e, de outro
lado, a OPÇÃOTELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA doravante designada apenas
OPÇÃOTELECOM,
OPÇÃOTELECOM, inscrita no CNPJ 05.236.051/0001-30, com sede na Av. Tucunduva, nº.
1070, Centro, no Município de Nova Santa Rosa, no Estado do Paraná, CEP 85.930-000, neste
ato representada por seus representantes legais infra-assinados.
Sendo ambas a seguir também denominadas quando em conjunto “Partes” e individualmente
“Parte”.
Considerando:
a) Que a VIAPAR firmou, em 14/11/97, o Contrato de Concessão nº 072/97 com o Estado do
Paraná, por intermédio do Departamento de Estradas de Rodagem - DER/PR
DER/PR, tendo como
interveniente a União Federal, através do Ministério dos Transportes e do Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes (DNIT), pelo prazo de 24 (vinte e quatro) anos, para exploração
das Rodovias que compõem o Lote 2 do Anel de Integração.
b) Que, por força do referido Contrato de Concessão, a VIAPAR tem como deveres, dentre
outros: o de zelar pela integridade dos bens vinculados à concessão (incluindo a faixa de domínio
das rodovias concedidas); o de adotar todas as providências necessárias, inclusive judiciais, à
garantia do patrimônio das rodovias, inclusive as faixas 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 uso ou ocupação não autorizada desses bens e, ainda, o de gerenciar, após
prévia anuência do DER/PR,
DER/PR as permissões de passagem de redes ou instalações de serviços
públicos nas rodovias concedidas.
c) Que a VIAPAR, nos precisos termos do Contrato de Concessão, é a única responsável pela
prestação dos serviços concedidos nas rodovias em questão.
d) Que a VIAPAR por força da Lei nº 8.987/95, Lei Complementar Estadual nº 076/95 e do
Contrato de Concessão, está autorizada a explorar, nas rodovias concedidas, as suas faixas
marginais, acessos ou áreas de serviço e lazer.
e) Que a OPÇÃO tem interesse em utilizar, a título precário, área da Faixa de Domínio da
rodovia PR – 317 Km 107+450m ao Km 139+595, com 14 (quatorze) ocupações, no
município de Floresta/PR até o município de Eng. Beltrão, para execução de obras de
travessia aérea transversal e longitudinal, área esta que, por força do Contrato de Concessão
nº 072/97, encontra-se sob a administração e exploração da VIAPAR.
1
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Acordam o que segue:
I – OBJETO
1.1

O presente Termo tem por objeto regular a ocupação pela OPÇÃO,
OPÇÃO a título precário e
mediante a permissão da VIAPAR,
VIAPAR de parte da Faixa de Domínio da rodovia PR – 317 Km
107+450m ao Km 139+595, com 14 (quatorze) ocupações, no município de
Floresta/PR até o município de Eng. Beltrão.

1.2

A área acima descrita, doravante denominada apenas de “área cedida”, deverá ser
ocupada pela OPÇÃO para a seguinte finalidade: a) execução de obras de travessia
aérea transversal e longitudinal, tudo de acordo com os projetos encaminhados pela
OPÇÃO contemplado na(s) planilha(s) anexada(s) ao processo.

1.3

A “área cedida” deverá ser utilizada pela OPÇÃO para as instalações de sua propriedade
(descritas no item 1.2 retro), e deverá respeitar as regras de ocupação da Faixa de
Domínio, de acordo com o que dispõem as Instruções Normativas pertinentes do DNIT e
do DERDER-PR,
PR inclusive os acessos dos proprietários de imóveis lindeiros.

II – OBRIGAÇÕES DA OPÇÃO:
OPÇÃO:
2.1

Sem prejuízo das demais obrigações estipuladas neste instrumento, a OPÇÃO,
OPÇÃO,
compromete-se a:

2.1.1

Apresentar, antes de iniciar qualquer obra ou serviço, a Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART do projeto e da execução.

2.1.2 Executar, no prazo máximo de 6 (seis) meses, contados a partir do início da vigência do
presente Termo, a implantação das instalações descritas no item 1.2, exclusivamente às
suas custas, observando sempre as normas técnicas vigentes.
2.1.3 Providenciar, às suas custas, a instalação de placas informativas a respeito da
implantação das instalações e obras, atendendo a todas as exigências técnicas e legais,
de acordo com modelo e padrão a ser fornecido pela VIAPAR.
2.1.4 Apresentar, caso seja necessária qualquer alteração futura ou modificação nas instalações
objeto deste Termo, o respectivo projeto para a prévia aprovação da VIAPAR,
VIAPAR de acordo
com as normas pertinentes, sendo que o projeto, se aprovado, passará a fazer parte
integrante do presente Termo.
2.1.5 Realizar, exclusivamente às suas custas, quaisquer obras e serviços de conservação,
manutenção, reparação e, quando autorizada pela VIAPAR,
VIAPAR modificação das suas
instalações implantadas na área cedida objeto do presente Termo.
2.1.6 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 VIAPAR,
que será concedida após solicitação da OPÇÃO nas situações em que a interrupção seja
estritamente necessária para a execução de obras ou serviços. Nesses casos, a OPÇÃO
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deverá divulgar o(s) dia(s) e horário(s) da(s) interrupção (ões), às suas expensas, para o
público em geral.
2.1.7 Arcar com as despesas de sinalização especial e provisória de obras que se fizerem
necessárias nos casos de interrupção do tráfego da rodovia, se for o caso, de acordo com
os padrões aprovados pela VIAPAR.
VIAPAR
2.1.8 Providenciar, arcando integralmente com todos os custos necessários, a remoção ou
modificação das instalações objeto deste Termo que forem necessárias, caso a VIAPAR
promova obras na rodovia e/ou na faixa de domínio da rodovia, de acordo com critério
seu, tais como duplicações, marginais, viadutos, etc.
2.1.9 Responder, por si, por seus administradores, prepostos, empregados ou prestadores de
serviços contratados, pelo ressarcimento de danos causados à faixa de domínio da
rodovia, às instalações da VIAPAR, aos usuários, a terceiros, a funcionários e/ou a
prepostos da VIAPAR,
VIAPAR decorrentes da operação das instalações objeto do presente Termo
ou da execução de eventuais obras ou serviços de construção, conservação, reparação ou
modificação, das mesmas, ainda que por dolo ou culpa do agente, sendo que, em
qualquer caso, a VIAPAR será isentada da responsabilidade civil pelo ressarcimento de
quaisquer danos causados.
2.1.10 Responder pela violação do presente instrumento ou da legislação aplicável caso a
VIAPAR,
VIAPAR em função desta violação, venha a sofrer dano de qualquer espécie ou venha a
ser penalizada pelo Poder Concedente (DER
DERDER-PR),
PR por qualquer outro órgão governamental
ou condenada judicialmente.
2.1.11 Garantir que toda a mão-de-obra empregada na obra, terceirizada ou não, apresente-se
devidamente identificada através de uniforme e crachá, ficando também sob
responsabilidade da OPÇÃO o fornecimento dos equipamentos de segurança – EPI’s
necessários.
2.1.12 Comunicar à VIAPAR, no prazo máximo de 1 (uma) hora, 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 VIAPAR qualquer tipo de
dano.
2.1.13 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 VIAPAR,
VIAPAR sob
pena de rescisão do presente Termo e de revogação da permissão ora veiculada,
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.
2.1.14 Prestar todos os esclarecimentos ou informações solicitadas pela VIAPAR ou por seus
prepostos, no tocante à “área cedida” e às instalações nela construídas.
2.1.15 Somente cercar a “área cedida” se assim for permitido pela VIAPAR.
VIAPAR
2.1.16 Paralisar imediatamente, por determinação da VIAPAR ou de qualquer autoridade
competente, qualquer atividade ou serviço que não esteja sendo executado de acordo
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com as normas técnicas ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens da
VIAPAR ou de terceiros.
2.1.17 Arcar com todos os custos das reparações que seja obrigada a fazer em conseqüência de
negligência no cumprimento de suas obrigações contratuais ou legais.
2.1.18 Obter todas as licenças necessárias à utilização da “área cedida”, inclusive as de natureza
ambiental.
2.1.19 Utilizar a “área cedida” com estrita observância das Leis ambientais e florestais vigentes e
pertinentes, responsabilizando-se, pela própria empresa e pelos seus contratados e
executores da obra, por todos e quaisquer danos eventualmente causados ao meio
ambiente, em decorrência direta ou indireta da utilização da “área cedida” e/ou das
instalações nela construídas.
2.1.20 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”,
as instalações nela construídas e os serviços executados.
2.1.21 Restituir à VIAPAR 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.
2.1.22 Comprovar o pagamento do valor pertinente a Análise de Projeto e Vistoria, no valor de
R$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais), juntamente com a assinatura do presente
Termo.
2.1.23 Pagar o Valor Anual de Ocupação prevista no item IV, nos valores e prazos estipulados.
III – OBRIGAÇÕES DA VIAPAR
3.1

Sem prejuízo das demais obrigações estipuladas neste instrumento, a VIAPAR
compromete-se a:

3.1.1 Permitir que a OPÇÃO ocupe e utilize a “área cedida”, nos termos deste instrumento,
com a implantação das instalações descritas no item 1.2, nos estritos termos do projeto
apresentado.
3.1.2 Permitir a qualquer horário o acesso dos empregados e prepostos da OPÇÃO na “área
cedida” para inspeção, manutenção, conservação e reparação das instalações lá apostas
e, quando devidamente autorizada, modificação das mesmas.
3.1.3 Fornecer a OPÇÃO todas as informações existentes necessárias para a correta utilização
da “área cedida”, informar os procedimentos e normas internas administrativas, de
segurança e de qualidade e fornecer cópia de outros documentos existentes e em posse
da VIAPAR,
VIAPAR vinculados à “área cedida”.
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IV – VALOR DE OCUPAÇÃO
4.1

Pela utilização da “área cedida”, a OPÇÃO pagará à VIAPAR um valor anual de
ocupação a título precário da faixa de domínio, a importância de R$ 11.974,64 (onze mil
e novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

4.2

O pagamento do valor anual de ocupação acima descrita, será devido a partir da data
da assinatura do presente Termo, independentemente da efetiva ocupação ou não pela
OPÇÃO,
OPÇÃO, devendo ser paga na sede da VIAPAR, por ocasião da assinatura do presente
termo.

4.3

Os pagamentos futuros terão vencimento no mesmo dia e mês dos anos subseqüentes,
devendo ser feitos também no local da sede da VIAPAR.

4.4

Em caso do não pagamento do Valor Anual de Ocupação descrita no item 4.1, incidirá
sobre a mesma correção monetária calculada conforme fórmula abaixo, se positiva, juros
moratórios pro-rata dia de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10% (dez por cento),
estes incidentes sobre o valor devidamente atualizado, sendo o presente Termo
documento hábil a instrumentalizar ação executiva para fim de cobrança, em juízo, do
valor total devido.

V = Kx (PRC x
Vm2+Cm2) x A
Sendo:
V

=

Valor anual a ser pago pelo uso da faixa de domínio (em reais)

PRC

=

Percentual de 12% a.a do capital empregado na formação da faixa de domínio.

PRC=

0,12

Vm2

=

Valor despendido para constituição do metro quadrado da faixa de domínio

Vm2

=

R$ 33,75/m2

Cm2=

Custo de obras e serviços de Manutenção na Faixa de domínio/m2

A=

Área da faixa de domínio a ser ocupada pela empresa.

K=
Dado por estado, resulta em dois indicadores econômicos e um desenvolvimento:
PIB-2004, RENDA PER CAPITA (R$) e IDH, respectivamente, para o PARANÁ se trabalha com
K=0,8.
4.5

O atraso do pagamento do Valor Anual de Ocupação descrita no item 4.1, por prazo
superior a 3 (três) meses, acarretará a rescisão imediata do presente Termo e a
consequente revogação da permissão ora veiculada, independentemente de notificação
judicial ou extrajudicial.
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V – VISTORIA FINAL
5.1

Ao final da execução das obras de implantação das instalações, a OPÇÃO deverá
comunicar à VIAPAR o fato, por escrito, apresentando, juntamente com a comunicação, o
as built da obra para que a VIAPAR proceda a vistoria final nas instalações.

5.2

Caso as instalações não estejam de acordo com o projeto apresentado pela OPÇÃO ou
com as normas pertinentes, a VIAPAR comunicará por escrito a OPÇÃO para que as
obras sejam regularizadas no prazo de até 180 dias (considerando neste prazo o tempo
necessário para aprovação do projeto e execução do mesmo pela OPÇÃO,
OPÇÃO podendo a
VIAPAR de imediato rescindir o presente Termo e revogar a permissão ora veiculada,
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, não sendo devida, pela
VIAPAR,
VIAPAR qualquer indenização pela rescisão.

VI - PRAZO
6.1

O presente Termo e a permissão ora veiculada, para a ocupação pela OPÇÃO da “área
cedida”, tem prazo de duração de 3 (três) anos, contados a partir da data em que a
VIAPAR tomar ciência (ato este a ser realizado por intermédio de ofício encaminhado pelo
DER/PR à Concessionária) da autorização do DER para a celebração do presente termo,
devendo o mesmo ser reajustado conforme estabelecido na Resolução 11 do DNIT, de 27
de Março de 2008.

6.2

O presente Termo (e a permissão nele veiculada) poderá ser renovado mediante a
assinatura de novo instrumento de termo de permissão de ocupação pelas Partes.

VII – EXTINÇÃO
7.1

O presente Termo, bem como a permissão para a ocupação a título precário da faixa de
domínio da rodovia, ora veiculada, poderá ser extinto nas seguintes hipóteses (sem
prejuízo das demais penalidades descritas neste instrumento):

7.1.1 De imediato, diante do descumprimento de qualquer das cláusulas ou condições ora
estabelecidas, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que a
infração não seja sanada no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias contados da
notificação da Parte prejudicada apontando a falha constatada;
7.1.2 Pela superveniência de norma ou fato da administração que o torne inexequível ou
impossibilite sua perfeita execução, independentemente de notificação judicial ou
extrajudicial;
7.1.3 Por caso fortuito ou motivo de força maior, independentemente de notificação judicial ou
extrajudicial;
7.1.4 Por ato unilateral da VIAPAR
VIAPAR,
AR mediante comunicação escrita à OPÇÃO com antecedência
mínima de 90 (noventa) dias, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial;

6

Rodovia PRPR-317, nº 7.246, Maringá – PR
Tel.: (44) 3033
3033033-6000 – Fax: (44) 30333033-6060 – CEP 8706587065-005
http://www.viapar.com.br

7.1.5 Por desinteresse da OPÇÃO mediante comunicação escrita à VIAPAR com antecedência
mínima de 90 (noventa) dias, sem direito à restituição de valores passados a qualquer
título, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial;
7.1.6 Por Distrato, mediante mútuo acordo entre as Partes;
7.1.7 Decretação de falência, liquidação ou homologação de plano de recuperação judicial de
qualquer das Partes, hipóteses em que este Termo será considerado rescindido na data da
decretação ou homologação, conforme o caso.
7.2

Em qualquer caso de descumprimento das cláusulas ou condições ora estabelecidas, será
devido pela Parte infratora multa de 05% (cinco) por cento o valor da Tarifa Anual
prevista no item 4.1, a qual deverá ser devidamente atualizada até a data do efetivo
pagamento, sendo o presente Termo documento hábil a instrumentalizar ação executiva
para a cobrança da multa ora estipulada.

7.3

Em qualquer caso de extinção da permissão para ocupação da faixa de domínio da
rodovia, a OPÇÃO obriga-se a promover a retirada de todas as instalações da “área
cedida”, no prazo de 15 (quinze) dias, restituindo-a à VIAPAR em perfeitas condições de
utilização, sem direito a qualquer indenização pelas benfeitorias, quaisquer que sejam,
que eventualmente tenham sido construídas na “área cedida”, autorizadas ou não pela
VIAPAR.

7.4

Todas as despesas com a desinstalação e remoção das instalações localizadas na “área
cedida” correrão única e exclusivamente por conta da OPÇÃO sendo que o presente
termo será documento hábil a instrumentalizar ação executiva para fim de cobrança, em
juízo, de quaisquer valores comprovadamente despendidos pela VIAPAR para tal fim.

VIII – CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES
8.1

A ocupação da “área cedida” se dará única e exclusivamente pela OPÇÃO que não
poderá, em hipótese alguma, ceder, ou transferir a terceiros, total ou parcialmente, o
direito precário à ocupação e utilização da “área cedida”.

8.2

A OPÇÃO não poderá tampouco permitir, sob qualquer título, que terceiros utilizem a
“área cedida”, que deverá ser utilizada única e exclusivamente pelas instalações da
OPÇÃO descritas no item 1.2 retro e no respectivo projeto.

8.3

A inobservância dessas condições acarretará a rescisão imediata do presente Termo e a
consequente revogação da permissão nele veiculada, independentemente de notificação
judicial ou extrajudicial.

8.4

A VIAPAR poderá ceder total ou parcialmente os direitos oriundos deste instrumento,
mediante prévia comunicação por escrito à OPÇÃO com antecedência mínima de 30
(trinta) dias, devendo ser assegurados à OPÇÃO as mesmas condições contratuais do
presente Termo.
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IX - AUTORIZAÇÃO
9.1

A concessão da autorização fica condicionada à anuência do Poder Concedente – DER –
PR, ao presente Termo e ao projeto técnico que poderá ser realizada junto ao processo
administrativo.

9.2

Quando da assinatura do presente Termo, tendo sido pagas todos os valores devidos e
após a anuência do Poder Concedente – DER - PR, a VIAPAR emitirá, de acordo com as
Instruções Normativas pertinentes do DNIT e do DERDER-PR,
PR a respectiva autorização para
implantação da obra, por escrito, que deverá ser de porte obrigatório pelo responsável
pelas obras das instalações objeto do presente Termo.

9.3

Caso o responsável pela obra não esteja portando a autorização durante a execução da
mesma, os serviços serão imediatamente paralisados, até que o documento seja
apresentado aos empregados da VIAPAR para conferência.

X - CONDIÇÕES GERAIS
10.1

A ocupação da Faixa de Domínio objeto do presente Termo deve observar, em todos os
aspectos, as normas técnicas vigentes.

10.2

Qualquer modificação futura nas instalações objeto do presente Termo, descritas no item
1.2, será feita pela OPÇÃO exclusivamente às suas custas, e dependerá de prévia
aprovação do respectivo projeto pela VIAPAR,
VIAPAR que poderá impedir a execução da obra se
inobservada tal exigência, sendo-lhe assegurado, neste caso, o direito de remover, por
conta da OPÇÃO as instalações irregularmente existentes e dar por rescindido o presente
Termo e a permissão nele instrumentalizada.

10.3

Quaisquer modificações ou remoções nas instalações objeto do presente Termo, descritas
no item 1.2, que se fizerem necessárias em decorrência de obras executadas pela VIAPAR,
VIAPAR
a seu critério, tais como duplicações, marginais, viadutos etc., deverão ser feitas pela
OPÇÃO exclusivamente às suas custas, e não implicam em pagamento, pela VIAPAR,
VIAPAR de
qualquer indenização, seja a que título for.

10.4

As notificações, comunicações ou informações entre as Partes deverão ser feitas por
escrito e dirigidas aos representantes abaixo indicados, sendo:
RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A
Sr.: Vinicius Milhan Hipólito
End: Rodovia PR 317, 7246,
Maringá – PR
CEP: 87.065-005
E-mail: vinicius.hipolito@viapar.com.br
Fone: (44) 3033-6000
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OPÇÃOTELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Sr. Eloi Ari Piana Junior
Av. Tucunduva, nº. 1070, Centro
Nova Santa Rosa - Paraná
CEP 85.930-000
10.5

Nenhuma Parte poderá fazer qualquer declaração envolvendo o nome da outra, nem de
qualquer forma utilizar o nome ou marca da outra, para qualquer fim, salvo mediante
prévia e expressa autorização da Parte titular.

10.6

As Partes, por si e por seus empregados, prepostos e/ou sub-contratados envolvidos na
execução deste Contrato se comprometem a manter absoluto sigilo e confidencialidade
sobre este Contrato e sobre todas e quaisquer Informações Confidenciais, sendo-lhes
expressamente vedado ceder, transferir, divulgar, a qualquer título, por qualquer forma ou
meio, salvo anuência expressa e por escrito da outra Parte, este Contrato e/ou as
Informações Confidenciais, sob pena de responder pelas perdas e danos a que direta e
comprovadamente der causa em decorrência do descumprimento de tal vedação.

XI – FORO
11.1

As Partes elegem o foro da Comarca da Parte Demandada para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas deste Termo, que não possam ser solucionadas pela via amigável, renunciando
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem certas e acordadas, as Partes firmam o presente Termo em três vias de igual teor e
forma, na presença de duas testemunhas.
Maringá, 13 de março de 2019.

RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A - VIAPAR

OPÇÃOTELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
TESTEMUNHAS:

_____________________________
________________________________
_______
Nome:
RG:
CPF:
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_______________________________
_______________________________
Nome:
RG:
CPF:
_________________________________________
Gestor do Contrato
Vinicius Milhan Hipolito
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LICENÇA PARA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO Nº 184/2020

Solicitação: 271/2020
Protocolo: 16.601.127-2
Permissionário: VSX NETWORKS EIRELI
Rodovias: PR-461
Localização: km 16+117 m ao km 18+239 m
Trecho: MARINGÁ (B) - ENTR. PR-218 (ÂNGULO) (A)
Tipo de Elemento: Fibra óptica
Prazo de Execução: 06 (seis) meses – 180 (cento e oitenta) dias
Gerente de Operações Rodoviárias: Darlan de Paiva Santana

Pela presente Licença para Implantação do Empreendimento, fica
autorizado o Permissionário iniciar os serviços.
O prazo de execução para implantação, de acordo com o subitem 8.7 do
Anexo I do Decreto n° 140/2015, deve ser contado a partir de 24/08/2020.

Maringá, 01 de outubro de 2020.

(assinado eletronicamente)

Octavio José Silveira da Rocha
Superintendente da S. R. Noroeste – DER/PR

Av. Monteiro Lobato, 885 | - Zona 08 | Maringá – PR | Fone: 3261 - 8100 | CEP: 87050-280

54
21

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA OCUPAÇÃO TRANSVERSAL OU
LONGITUDINAL DA FAIXA DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS N° 184/2020

Solicitação: 271/2020
Protocolo: 16.601.127-2
Permissionário: VSX NETWORKS EIRELI
Rodovias: PR-461
Localização: km 16+117 m ao km 18+239 m
Trecho: MARINGÁ (B) - ENTR. PR-218 (ÂNGULO) (A)
Tipo de Elemento: Fibra óptica

VSX NETWORKS EIRELI pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ 11.543.332/0001-39 neste ato representado por JULIANO SANDRO DO
NASCIMENTO, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 054.849.699-48 e RG nº
8.913.217-7 SESP-PR, mediante este instrumento, declara responsabilizar-se pelo fiel
cumprimento do conteúdo do Anexo I – Regulamento para ocupação transversal ou
longitudinal da faixa de domínio das rodovias do Decreto nº 140 de 13 de janeiro de
2015.

Maringá, 01 de outubro de 2020.

____________________________________________
JULIANO SANDRO DO NASCIMENTO
CPF nº 054.849.699-48
RG nº 8.913.217-7 SESP-PR

Av. Monteiro Lobato, 885 | - Zona 08 | Maringá – PR | Fone: 3261 - 8100 | CEP: 87050-280

Inserido ao protocolo 16.601.127-2 por: Otávio Vizini Saraiva em: 01/10/2020 14:18.

