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CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DA INFRA. ESTRUTURA DA REDE ELÉTRICA,
QUE ENTRESI FAZEM A BANDEIRANTE ENERGIA S.A. E UNIVERSIDADE DE TAUBATE UNITAU.
CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO

DE INFRAESTRUTURA

Pelo presente instrumento particular, de um lado, a BANDEIRANTE ENERGIA S/A, concessionária
de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, CNPJ - o n' 02.302.100/0001-06,com
sede à Rua Bandeira Paulista n' 530, Município de São Paulo, , doravante denominada
DETENTORA. e de outro a UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU, com sede na cidade de Taubaté,
estado de São Paulo, Rua Quatra de Março. n° 432 - Centro, inscrita no Cadastro Nacíonal de
Pessoa Jurídica - CNPJ sob nQ 45.176.153/0001-22,
neste ato representada por JOSÉ RUI
CAMARGO, brasileiro, divorciado, reitor, portador do RG n° 7.124.978-3e do CPF n° 913.202.98700, doravante denominada SOLICITANTE, acordam em celebrar o presente Contrato de
Compartilhamento da Infra-estrutura da rede elétrica, mediante as condições estabelecídas
nas Cláusulas seguintes:

I - OBJETO DO CONTRATO
Cláusula

1': Constitui objeto deste contrato a cessão de direito de compartilhamento, não
exclusivo, de segmentos da infra-estrutura da rede elétrica (postes) de
propriedade da DETENTORA, compreendendo 220 (duzentos e vinte) pontos de
fixação, a título oneroso, pela SOLICITANTE, em área devidamente autorizada. no
município de Taubaté. para sustentação de cabos de fibra óptica, sustentação de
cabos. suportes e demais equipamentos necessários para o desenvolvimento
exclusivo para transmitir dados de interesse restrito, quais sejam: serviço limitado
privado de interesse restrito e próprio, não sendo permitido o compartilhamentos
para qualquer outro fim.
Parágrafo Único: Os pontos de fixação ocupados pela SOLICITANTE não serão
objeto de compartilhamento simultâneo com terceiros.

11 - CONDiÇÕES GERAIS DE COMPARTILHAMENTO

Cláusula

2": O compartilhamento da infra-estrutura da rede elétrica da DETENTORA deverá
obedecer às determinações dos Poderes Públicos e os padrões adotados na
Norma Técnica ES.PN 03.09.0003, que é parte integrante deste contrato, (ANEXOI).
ou outra referência que venha a substitui-Iaou complementá-Ia.

Cláusula

3':

Cláusula
,.~_ •.•,

O compartilhamento dos segmentos da infra-estrutura da rede elétrica da
DETENTORA. nas condições estipuladas neste instrumento não implicará, de modo
algum, em servidão de uso da infra-estrutura, e tampouco, caracterizar-se-á direito
real em favor da SOLICITANTE.

40: Na execução do presente Contrato, não se estabelecerá a co-propriedade das
partes sobre qualquer peça ou material empregado, exceto na hipótese prevista
no Parágrafo Único da Cláusula 9° do presente instrumento.

Cláusula 5g: A infra-estrutura da rede elétrica de propriedade da DETENTORA poderá, também,
ser utilizada por terceiros o seu exclusivo critério, em caróter permanente ou
temporário, exceto aqueles pontos de fixação objeto deste contrato, desde que
atenda à Norma Técnica ES.PN 03,09.0003.
Cláusula 6g: Fica vedado à SOLICITANTE a cessão. a qualquer título, parcial ou total. gratuita ou
onerosa. do direito de uso dos pontos de fixação, objeto do presente ajuste. bem
como qualquer outro que eventualmente decorra dessa relação contratual.
Cláusula

7g: O atendimento a parâmetros de qualidade, seguronça e proteção ao meio
ambiente estabelecidos pelos órgãos competentes, assim como de obrigações
associadas às concessões, permissões ou autorizações outorgadas ou expedidas
pelo Poder Concedente e de boas práticas intemacionais para prestação dos
respectivos serviços, não deve ser comprometido pelo compartilhamento.

11I - ALTERAÇÕES NA CONFIGURAÇÃO

DA ESTRUTURADA REDE

Cláusula 8l!: Sempre que a DETENTORA necessite alterar a configuração da estrutura da rede em
segmentos compartilhados pela SOLICITANTE. comunicará a esta por escrito com
10 dias de antecedéncia
a sua decisão, informando o prazo em que a
SOLICITANTE deverá fazer a remoção ou remanejamento dos equipamentos de
sua propriedade.
Parágrafo
Primeiro: Os prazos para remoção
ou remanejamento
dos
equipamentos da SOLICITANTE, conforme citado no "caput" desta Cláusula serão
estabelecidos de acordo com as necessidades de serviço da DETENTORA,
obedecidos aqueles estabelecidos pela ANEEL-Agência Nacional de Energia
Elétrica e ARSESP
- Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de
São Paulo.
Parágrafo Segundo: Havendo necessidade de alteração na configuração da
estrutura da rede da DETENTORA, por motivos de ordem técnica e/ou de
segurança, de solicitações de terceiros ou exigência dos Poderes Públicos, esses
deverão ser especificados por escrito à SOLICITANTE, ficando esta obrigada a
proceder as remoções e/ou remanejamentos dos equipamentos às suas
expensas, pelo que não fará jus a qualquer ressarcimento ou indenização.
Cláusula

9g: O SOLICITANTE deverá desocupar totalmente os segmentos de infra-estrutura da
rede elétrica, objeto do presente Contrato até o dia 30/04/2017, e deverá
informar, por escrito, à DETENTORA, com antecedência minima de 30 (trinta) dias
corridos da data prevista para término do uso. Sobre esses segmentos, a
remuneração deixará de ser devida, a partir da efetiva retirada dos cabos, que
deverá ser atestado por representantes das partes, designados para essefim.
Parágrafo Único: Se impossível a retirada dos cabos da SOLICITANTE, ou se a
mesma vier a impossibilitar a continuidade dos serviços públicos prestados pela
DETENTORA, as instalações ficarão acopladas à infra-estrutura da rede elétrica.
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Cláusula

Cláusula

lO': Caso haja determinação legal, que implique em alteração na estrutura da rede,
cada Parte ficará obrigada a arcar com os respectivos custos, visando à sua
adequação às normas legais vigentes.

119: Em casos de emergência, que afetem a continuidade dos serviços da DETENTORA
e/ou a integridade física de terceiros. fica a DETENTORA autorizada a remover os
equipamentos da SOLICITANTE, encaminhando, no prazo de 10 (dez) dias, a
fatura relativa aos serviços executados.

IV • RESPONSABILIDADE DAS PARTES

Cláusula

129: Nenhuma das partes responderá à outra pelos prejuizos advindos de caso fortuito
ou força maior, hipótese em que cada uma arcará com as despesas relativas à
reposição ou reparação de suaspróprias instalações.

Cláusula

13<1: A DETENTORA será responsável apenas pelos danos diretos que causar à
SOLICITANTE,
excluindo-se expressamente a responsabilidade por lucros
cessantes, perdas e danos devidos a usuários dos serviços da SOLICITANTE ou a
outros terceiros. incluindo multas e outras penalidades impostas pelos poderes
públicos à SOLICITANTE, bem como outros danos indiretos

Cláusula

149: Cada parte será responsável pelo zelo, manutenção e conservação de seus
próprios equipamentos, bens e instalações, sendo que a SOLICITANTE deverá
sempre informar com antecedência à DETENTORA sobre a realização de serviços
de manutenção em cabos, equipamentos ou instalações existentes que possam
comprometer a continuidade dos serviços da DETENTORA ou as condições de
segurança. Em casos de emergência, o comunicado à DETENTORA deverá ser
feito imediatamente após a manutenção efetuada e o acesso independerá de
autorização prévia.

Cláusula

15<1: A SOLICITANTE responsabilizar-se-á por qualquer dano, acidente ou prejuizo que
vier a causar, direta ou indiretamente, por si ou por terceiros a seu serviço, à
DETENTORA e/ou a terceiros. incluindo-se, mas não limitando-se às suas
instaiações e. procedendo
as respectivas indenizações, eximindo-se a
"DETENTORA" da responsabilidade por quaisquer danos. em relação ao uso ora
permitido.

Cláusula

169: Caso a DETENTORA seja obrigada a ressarcir prejuízos decorrentes de eventuais
danos causados peia SOLICITANTE ou por terceiros sob sua responsabilidade, à
continuidade dos serviços. bens e/ou instalações de terceiros, poderá exercer o
direito de regresso contra esta última. independentemente da apuração e/ou
ressarcimento de outras perdas e danos que tenham sido causados à DETENTORA.

Cláusula

179: Nos casos de interrupções. acidentes. falhas e/ou quaisquer desarranjos porventura
ocorridos em qualquer circuito elétrico. de telecomunicações ou de outros
usuários dos segmentos da infra-estrutura da rede elétrica da DETENTORA, ou
ainda da SOLICITANTE. cada empresa deverá recuperar o seu sistema, às
expensas próprias, com livre acesso às respectivas faixas de ocupação, nos
segmentos da infra-estrutura da rede elétrica envolvidos.
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V. FATURAMENTO E PAGAMENTO

Cláusula 18Jl: O valor da remuneração mensal, será de RS 1.291,40 ( mil e duzentos e noventa e
um reais e quarenta centavos) pelo compartilhamento que corresponde a
fixação de até 220 pontos, será cobrado RS 5,87 (cinco reais e oitenta e sete
centavos) por ponto de fixação, que ultrapassar a 220, praticado pela
DETENTORA para vigência de 01/05/2016 a 30/04/2017.
Cláusula 199: Os tributos e taxas federais, estaduais e municipais, bem como os emolumentos ou
quaisquer contribuições que venham a incidir sobre os serviços de que trata o
presente Contrato, com exceção do PISe COFINS, correrão, exclusivamente, por
conta da SOLICITANTE, ainda que lançados contra a DETENTORA, a quem, nesses
casos, assistiráo direito de reembolso junto à SOLICITANTE.
Cláusula

209: As faturas serão discriminadas em duas parcelas, sendo uma referente ao
compartilhamento da infra-estrutura, e a outra, relativa às despesas necessárias
às modificações feitas nas instalações da DETENTORA, para possibilitar o uso da
infra-estrutura, se houver. As faturas poderão ser emitidas separadamente, a
critério da DETENTORA, destacando-se os tributos respectivos, se for o caso.

Cláusula

219: A fatura mensal será emitida sempre no inicio do periodo, equivalente ao
faturamento deste e reajustada conforme o disposto no Parágrafo Segundo da
Cláusula 21",
Parágrafa Primeiro: As faturas deverão ser quitadas até 30 dias do faturamento,
Parágrafo Segundo: As divergências, eventualmente havidas, a maior ou menor,
não serão objeto de adiamento do faturamento e do seu pagamento, sendo os
respectivos ajustes processados no faturamento seguinte,
Parágrafo Terceiro: A impontualidade de pagamento imporá à SOLICITANTE o
pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) sobre o débito,
acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, exigivel judicial ou
extrajudicialmente,
Parágrafo Quarto: No caso da SOLICITANTE permanecer em débito por mais de
30 (trinta) dias, após a devida notificação, além de incorrer nas penalidades
previstas no Parágrafo anterior, o Contrato poderá ser rescindido de pleno direito
pela DETENTORA, independente da propositura de ação competente para a
cobrança do débito e demais encargos, sendo retirado da rede as fibra óptica
dos postes,

VI • PRAZO DE VIGÊNCIA

Cláusula 229: O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura, perdurando até
30/04/2017.
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VII - RESCISÃO/MULTAS

Cláusula 239: O presente contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:
a) por acordo das partes;
b) por iniciativa da DETENTORA ou da SOLICITANTE, no caso de descumprimento
da obrigação contratual pela outra parte:
c) por inadimplência ou violação de quaisquer cláusulas ou condições deste
contrato:
d) pela talência da SOLICITANTE:
e) por imposição legal
Parágrafo
Primeiro: Na hipótese de ser verificada a impossibilidade de
continuidade do objeto contratado, por imposição legal, o presente Contrato
será rescindido de pleno direito, não fazendo jus a SOLICITANTE nem a
DETENTORA, a qualquer tipo de ressarcimento ou indenização decorrente da
extinção contratual.
Parágrafo Segundo: No caso de rescisão contratual seró respeitado o aviso prévio
de 30 (trinta) dias corridos a contar da data de recebimento da notificação
respectiva.
Cláusula

24<>: Para verificação de possiveis ocupações indevidas e/ou excedentes, a
DETENTORA, por meio próprio ou de empresa especificamente contratada para
tal fim, poderá efetuar a qualquer tempo o recadastramento dos segmentos da
infra-estrutura ocupados pela SOLICITANTE, sendo que, no caso de serem
constatadas ocupações irregulares, as despesas do recadastramento serão
faturadas contra a SOLICITANTE para pagamento em 30 dias, além da cobrança
retroativa do valor da remuneração pelo uso da infra-estrutura da rede elétrica
excedente, ao inicio de vigência do contrato com multa de 100%sobre o valor
apurado e, ainda, o pagamento de todas as despesas, decorrentes da
adequação do sistema de distribuição de energia elétrica, sem perda do direito
de rescisão por descumprimento das obrigações contratuais, a critério da
DETENTORA.

Cláusula

25g: No caso de não cumprimento do disposto nas Cláusulas 2", 7', 8',11' e 14' deste
instrumento, será aplicada à SOLICITANTE uma multa igual a 3 (três) vezes o valor
da anuidade, com os devidos reajustes, para cada transgressão, sem perda do
direito de rescisão por descumprimento das obrigações contratuais.

Cláusula

26g: Serão repassadas à SOLICITANTE, as multas impostas pelo Poder Concedente à
DETENTORA, decorrentes da violação dos índices de qualidade de serviço, bem
como
outras por desligamentos exclusivamente e comprovadamente
provocados pela execução das suas obras. independente
das demais
penalidades definidas no presente contrato.

VIII- DISPOSiÇÕES GERAIS

Cláusula 27"-: A SOLICITANTE declara possuiras autorizações e/ou licenças exigidas pelo Poder
Concedente, relativas às telecomunicações.

•

Cláusula 28<l: As partes concordam
contrato.

em estudar prontamente eventuais aditamentos ao presente

Cláusula 29g: Os documentos de cobrança, bem como as comunicações de uma parte à outra
ou as recebidas de terceiros e que sejam de mútuo interesse, deverão ser feitas
por escrito e entregues pessoalmente, ou pelo correio através de A.R. - Aviso de
Recebimento, no escritório designado pelas partes para tal fim, de modo a poder
comprovar-se devidamente, a data de entrega ou do recebimento.
Parágrafo Primeiro: Fica desde já estabelecido
que as correspondências
mencionadas nesta Cláusula, serão encaminhadas à SOLICITANTE, aos cuidados
do Sra. MARCIA REGINA ROSA (SETOR DE COMPRAS), para o endereço Av. Nove
de Julho, n° 246 - Centra - CEP 12020-200da SOLICITANTE.
Parágrafo Segundo: A alteração de quaisquer dos dados acima poderá ser feita
mediante o envio de simples correspondência à DETENTORA, com A.R. - Aviso de
Recebimento e será considerada eficaz no prazo de 15(quinze) dias em que se
der tal comunicação.
Cláusula

3()l!:

Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo, para a solução de quaisquer litigios e
ações decorrentes deste instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro
por mais privilegiado que seja.

•

E, par acharem assim justas e contratodas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de
igual teor e validade, na presença de 02 (duas) testemunhas nomeadas e assinadas,

São José dos Campos,

29

de _~A_b.~r~í_l

de 2 O16

.

Pela DETENTORA:

o

. Nome:
Nome:
Cargo:

DilfJfI". L. 1*.Jloraüi
Gftlorl Ope'lClonll

CPF; 100.266.208.7'
"G; lt.252.54W

Pela SOLICITANTE:

Nome:
Cargo:

Pr

Jose Rui Camargo

Nome:
Cargo:

R

TESTEMUNHA

Nome:
Cargo:

Jéss~c Oliveira Santos
Auxiliar Administrativo

Nome:
Cargo:
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1. F6.JMO
Esta especificação técnica oontém as oondições técnicas necessárias para a ocupação dos postes por cabos e
equipamentos de teleoomunicações e demais ocupantes observados os a!'\Jedos de segurança, oonfiabilidade e
oontinuidade dos serviÇXlsbásioosaos dientes.

2. HlsróRIcoDIl.s~sjES
Data

Fevisão

06109/2012

00

S3çõesatingidas/o.scrição

Fesponsáveis
8aboração:

Bnissão inidal.

Ei:lson Yakabi

RMsão: Simuel Trotta
Aprovação: Ei:JsonHdeki Takauti
-/-1--

01

Fevisão: GJsl:avo ~xac> Mendonça.,
Marcelo Poltronieri, CàrfosAguiar
Aprovação:

- Atualização
-Indusão

sebastião J S:u1tolin

do Template;

da EI:lP-EsceIsa na abrangência

- .Adicionado definiçõesde
dorumento;

termosutiliz;;dos

do dorumento;
no

~Acres::entado item 7.6.1 - relação de dorumentos
serem enviados junto ao projeto;
- ,6aescentado

item 7.7 - referente

a

a fiscalização.

3. OB..EIlVO
Esta especificação técnica tem oomo objetivo estabelecer prooedimentostécnioos básioos para oompartilhamento
de postes da rede elétrica das oonoessionárias do G"upo EDPno Brasil, visando á instalação de redes de
prestadores de serviÇXlsde teleoomunicaçóes e demaisO:upantes
sendo parte integrante do Qmtrato Cl:Jmerdal
firmado entre as partes.
Foi elaborada visando regulamentar os prooedimentos técnioos para o oompartilharnento de postes das redes de
distribuição de energia elétrica oom as redes de teleoomunicaçóes e demais ocupantes, em oonsonânda oom
R3rolução nO581 de 29/10/02 da ANffi e as Diretrizesda R3rolução Cl:Jnjunta nO 1 de 24/11/99, atravésda qual a
ANER, aANAlB..e a ANPaprovaram o ~ulamento
Cl:Jnjunto para Cl:Jmpartilhamento de Infraestrutura entre os
~toresde Energia 8étrica, Teleoomunicaçóese Petróleo eoom a NBR15214.

4. ARJCAÇÃO
Aspreocriçõesoontidas nesta espedficaçâo técnica se aplicam somente á ocupação dos postes do Detentor, em
redes de distribuição de energia elétrica oom tens'ies nominais até 34,5 kV, nas áreas urbanas e rurais, por redes
da O:upante e não se aplica a ocupação em postes ornamentais.
Esta e!'\Jedficaçâo aplica-se as empresas distribuidoras

do grupo EDP no Brasil. Abrange os macro-prooessos:

Padronização e Normas
Cl:Jnstrução/ M an utenção;
A"ojetos;
Pelecionamento oom aiente.

5 l'fr&é.JaA
Na aplicação desta ~edficaçâo

Técnica é necessário oonsultar:

NBR 15214

Pede de distribuição de energia elétrica -Cl:Jmpartilhamento
redes de teleoomunicações

NBR15688

Pedes de distribuição aérea de energia elétrica oom oondutores nus

oom
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ENGENHARIA ESSTBv1ASTÉD'.JIOJS5D

de infraestrutura
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de Infraestrutura

VlGfNOA

29/01/2013

FEoolução
Cbnjunta nO1, de
24/11/99ANEBJ
ANA1HJANP

FEgulamento Cbnjunto para Cbmpartilhamento
Energia 8étrica, Telecomunicações e Petróleo

entre os Srtoresde

FEoolução nO581,
de 29/10/02 da
ANEB.

FEgulamento Cbnjunto para Cbmpartilhamento de Infraestrutura entre os S!tores de
Energia 8étrica, Telecomunicaçõese Petróleo, aprovado pela FEoolução Cbnjunta n° 1,
de 24/11/99 ANEBJ ANA 1HJ ANP

6. DERNIÇÚES
Para os efeitos desta Especificação, devem ser adotadas as definições constantes na NBR15214 e as seguintes
Aterramento

ligação elétrica intencional e de ba;xa impedância com a terra

Càbo Mensageiro

Cbrdoalha de aço destinada a apoiar o cabo da o.:upante

CR:A

Cbnselho FEgional de Engenharia e Agronomia

Detentora

Enlpresasde distribuição do grupo EDPno Brasil

Equipamento

Dispositivo usado em redes de distribuição de energia elétrica, telefonia, 1V a
cabo, etc., com forma, dimensi5ese massa perfeitamente definidos

Ocupantes

Terceiros (empresas, autarquias e órgãos públicos) que realizam a ocupação dos
postes da Detentora com a instalação de cabos e equipamentos de comunicação.

FI:lnto de Rxação

Local no poste destinado â fixação do cabo da o.:upante

7. DES:Rlçt..O E REEPONSl\BIUDADES
7.1.

Quanto â instalação
Os projetos e construções das redes a serem implantadas pelas Ocupantes devem estar de acordo com os
valores e definições desta Especificação Técnica, da NBR 15214, NBR 15688 e dos Padrões Técnicos desta
Cbncessionária.
Asdistâncias minimas entre os condutores das redes de energia elétrica e de Iluminação Pública aos cabos
eI ou cordoalhasdas redes das o.:upantes, nas condições mais desfavoráveis (flecha máxima a 500q, serão as
seguintes:
I

Tensão máxima entre as fases

~

;:;;i Dlstânaas minlmas (m) ~ ~~

Até 600 V

0,60

de601 Va 15.000V

1,50

de 15.001 Va35.000V

1,80

As distâncias minimasdo cabo da rede da o.:upante ao
500q serão as seguintes

0010,

nas situações mais desfavoráveis (flecha máxima a

• SJbre pistas de rolamento de rodovias e ferrovias e oobre vias e cana;s navegáveis: de acordo com as
normas dos órgãos competentes;
SJbre ruase avenidas: 5,0 m;
SJbre entradas de prédios e demais locais de uso restrito a veículos: 4,5 m;
SJbe ruas e viasexdusivasa

pedestres: 3,0 m;

• SJbre locais acessiveis a transito de veículos e travessias sobre estradas particulares, na área rural: 4,5 m;
SJbre locais na área rural acessiveis a trânsito de máquinase equipamentos agrícolas: 6,0 m.
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Quanto á ocupação
Todos os projetos para ocupação de poste envolvendo as redes de telecomunicações e demais Ocupantes
devem ser obrigatoriamente, submetidos á análise e aprovação do Detentor, conforme item 7.6 que deve
emitir um termo de liberação, sem o qual não é permitido qualquer tipo de ocupação pela 8:llidtante. caro
haja necessidede de execução de serviços para possbilitar a ocupação, que resultem em substituições,
reforços, aumento de altura, estaiamento ou modificações nas instalações existentes do Detentor, estes devem
ser executados pelo Detentor, ás expensas da Ocupante, após a formalização dos serviços necessários e a
aprovação pela Ocupante.

7.3.

Da rede da Ocupante
Os suportes (dnta ou outro dispositivo) para fixação das cordoalhas ou cabos das redes das Ocupantes devem
ser instaledos no poste do Detentor na faixa de 0,50 metros destinada a essas ocupações, conforme indicados
nos desen hos do anexo A
cada ponto de fixação é considerado como 1 (uma) ocupação, sendo permitida uma única ocupação por
ponto.
• É permitida, em cada poste, a instalação de no máximo 6 (seis) pontos de fixação destinados para
ocupação, mediante análise de disponibilidade pelo Detentor;

• ::e todos

os pontos de fixação já estiverem ocupados, o 8:llidtante
rota de forma a evitar nova ocupação;

• A critério do Detentor, poderá ser disponibilizado,
adidonal para nova ocupação.

deverá estudar outra alternativa de

através de alterações na estrutura existente, espaço

• As redes das Ocupantes devem ser instaladas no mesmo lado do poste por onde passa a rede secundária
de distribuição de energia elétrica do Detentor. No caso de não existir a rede secundária, devem ser
instaladas somente na face voltada para a rua. 8'n ambos os casos, ficam excetuadas as derivações para
ligações de clientes da Ocupante diretamente do poste do Detentor .
• A ocupação do poste deve ser feita de forma ordenada e uniforme, utilizando somente o espaço
reservado para o respeclivo ponto de fixação de maneira a não interferir com os demais Ocupantes
existentes, bem como permitir a entrada de eventuais novos Ocupantes,
• As redes das Ocupantes não devem ultrapassar os limites dos pontos de fixação destinados a outros
Ocupantes, mesmo que a área adjacente esteja desocupada;
As redes das Ocupantes não podem ultrapassar a faixa de ocupação e invadir áreas destinadas a outras
funções, tais como: rede secundária, iluminação pública, neutro, etc., mesmo que aquelas áreas estejam
desocupades,
• O diâmetro do conjunto de cabos espinados por ponto de fixação nâo deve ser superior a 65 mm;
• Nos casos em que a altura do ponto de fixação destinada á Ocupante não atenda às suas necessdades,
por exemplo, para travessas de avenidas, e não houver possbilidade técnica de substituição do poste
existente, este deve optar por outra alternativa, como por exemplo, travessa subterrânea.
• O número de fios telefônicos" FE' (fio Drop) instalados na posteação não deve exceder a 10 (dez) por vão,
e devem ser agrupados garantindo uniformidade e aglutinação dos fios.
Não é permitida a coinddênda de ponto de ancoragem da cordoalha ou cabo da rede da Ocupante com
fins de linha da rede de energia elétrica do Detentor e de demais Ocupantes. casos excepdonais podem
ser analisados pelo Detentor.
• A Ocupante deve identificar seus cabos a cada 3 (três) postes por onde passar a sua rede, e essa
identificação deve ser feita por meio de uma plaqueta de plãslico ou PIle acrilico, de 40 x 90 mm com
espessura de 3 mm, sendo o fundo amarelo e letras em preto com indicação do tipo de cabo e
identificação do Ocupante, conforme figura A4 da NBR 15214.
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cabos no mesmo poste em que houver emenda de outra O::upante.

da oQJpante

Osequipamentosdas redes das ÜQJpantes devem ser instalados na oordoalha, oom exceção dos armários de
distribuição, caixas terminais, fontes de alimentação, subidas.e des:idas laterais, que poderão ser fixados no
poste. Esses equipamentos devem ser instalados de modo que a face superior fique a uma distância de 0,20 m
abaixo do ponto de fixação inferior e a face inferior no mâximo a 1,80 m desse ponto. As dimensões desses
equipamentos não podem exceder a 0,60 m de largura, 0,60 m de altura e 0,45 mm de profundidade,
oonforme desenhos do anexo A
• Jmtamente oom o projeto da rede deverão ser apresentados desenhos oom os detalhes da instalação e as
caracteristicas do equipamento, que pode ser instalado no poste somente após aprovação do projeto pelo
Detentor.
• Nos postes oom equipamentos do Detentor, a saber: transformadores, religadores, seocionalizadores,
ohaves seccionadoras, ohaves fusíveis, para-raios ou outros, que são essenciais â qualidade e fornecimento
de energia elétrica, não é permitido a instalação de equipamentos da ÜQJpante.
• É vedada a instalação de quaisquer equipamentos da ÜQJpante ao longo da oordoalha ou em poste, em
local ooincidente oom equipamento existente de outra ÜQJpante .
• Osequipamentosdevem

possuir identificaç:óesoom O nome da ÜQJpante.

• Os equipamentos das ÜQJpantes, alimentados
elét rica adequada ás Normas da ABNT.

pela rede de energia elétrica, devem possuir proteção

• Obs.: As ÜQJpantes devem apresentar projetos eletroeletrônioos das fontes de alimentação, no sentido de
garantir o aspecto de proteção e o não paralelismo em caso de falta de energia.
• Devem ser evitadas relocaç:óes de postes que tenham derivações subterrâneas ou equipamentos de difícil
remoção.
7.5.

Outrasoondiç:óes
É de responsabilidade da ÜQJpante todos os aspectos técnioos envolvendo a sua instalação, tais oomo:
projeto, oonstrução, qualidade dos serviços e dos materiais empregados, a observância dos
procedimentos técnioos da instalação, bem oomo a inspeção e a manutenção periódica da sua rede.
No caso de intercalação de postes, para sustentação da rede da ÜQJpante, estes devem ser implantados
pelo Detentor e ter características idênticas aos instalados e altura que permita apoiar a rede de energia
elétrica existente ou prevista naquele vão. Na área rural em que as oondiç:óes técnicas da rede de energia
elétrica não permitam a intercalação, deve ser feito outro traçado, distante de, no mínimo, 4 (quatro)
met ros do eixo da mesma.
• Os aterramentos dos cabos e equipamentos devem ser independentes e distanciados pelo menos 25
(vinte e cinoo) metros em relação aos da rede de energia elétrica e dos outros O::upantes, se houver.
As redes e os equipamentos das ÜQJpantes devem possuir aterramentos e proteções para que oontatos
acidentais dos oondutoresde energia elétrica não transfiram tensões para as instalaç:óes dos seus dientes.
Os danos causados aos passeios e10u outras áreas para exeOJção das malhas de aterramento da
ÜQJpante, serão de sua inteira responsabilidade devendo a restauração dos mesmos fazer parte do
serviço de instalação.
• Não será de responsabilidade da Detentora quaisquer danos causados a equipamentos
advindos de acidentes e atos de vandalismo provocados por terceiros.

da ÜQJpante,

As fontes de alimentação de propriedade da ÜQJpante, instaladas ao lado das redes de energia elétrica
deverão ser dotadas de proteção automática oontra sobreoorrente, de forma a não criar perturbações no
sístema da Detentora.
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Ps caixas de derivação e demais equipamentos de estrutura metálica a serem instalados pela Ocupante no
poste da Detentora, deverão sempre ser aterrados.
o

o

o

o

É vedada a oolocação da rede da Ocupante em disposição horizontal, bem oomo a instalação de cruzetas
nos postes do Detentor.
Ps redes das Ocupantes devem estar eletricamente

iooladasentre si e dos postes do Detentor.

É de responsabilidade da Ooupante a instalação de proteção oontra interferêndas
sua rede causadas pela rede elét rica.

eletromagnéticas

em

Na eventualidade de orupação de postes por mais de uma Ocupante, o Detentor se exime de qualquer
responsabilidade oom relação a possiveis interferêndas entre os sistemas.
A qualquer momento o Detentor pode oolidtar a retirada dos materiais instalados pela Ocupante, por
motivos técnioos ou de segurança, visando preservar a integridade do sistema e dos usuários.

7.6.

Apresentação do projeto da ocupante
Ps informações apresentadas no projeto da Ocupante, taisoomo: tipo do cabo, oordoalha, esforços resultantes,
flecha máxima, etc., são de responsabilidade da Ocupante, e as alturas e distándas envolvidas na instalação
deverão atender as normas do Detentor.
O projeto de ocupação deve ser apresentado nos seguintes moldes:
R-ojeto do local em 3 (três) vias, oom indicação dos postes (existentes ou a serem acrescentados), em
escala 1:1000 ou 1:500, no sistema métrioo, oom legenda em português.
Indicação, caracteristicase
o

ponto de fixação no poste da rede a ser instalada:

Informação do esforço resultante dos cabos e equipamentos a serem instalados. em intensidade, diração,
sentido e ponto de aplicação em cada poste, nas oondições de oonstrução e de máximo esforço que as
estruturasdo Detentor devem suportar.

o

Indicação dos pontos de aterramento;

o

Indicação dos pontos de alimentação dos equipamentos;

o

o

Informações do esforço resultante total dos cabos. oordoalhas e equipamentos a instalar em intensidade,
direção, sentido e ponto de aplicação transferido a 0.20 metros do topo dos postes sujeitos a esforços;
EspedfiC8ÇÕestécnicasdosequipamentos,

em português.

Detalhes de fixação dos equipamentos na oordoalha e sua localização;
o

Detalhes da instalação dos equipamentos nos postes: vistas frontal e lateral do poste oom indicação da
posição do equipamento e dos demais oomponentes da estrutura, indicação das dimensões do
equipamento e distãndas em relação ao 0010, rede secundária, iluminação pública e das redes dos demais
Ocupantes;
Cbnter a indicação (nome e número de ragistro) e aprovação de responsável técnioo pelo projeto,
devidamente credendado pelo atA
AR!" (Anotação de Responsabilidade Técnica) do profissional junto ao CH:A, referente ao projeto
oonstrução da rede da Ocupante;

o

elou

o-onograma de execução da obra.

Quando for de interesse do Detentor e expressamente autorizada por este, a Ocupante poderá realizar os
estudose as viabilidades técnicas para a ocupação, encaminhando para análise e aprovação do Detentor, o
projeto de substituições. reforços. aumento de altura, estaiamento ou modifiC8ÇÕesnas instalaçãesexistentes
do Detentor. Os orçamentos dos serviços necessários são elalborados pelo Detentor.
A eXea.Jção dos referidos serviços é efetuada pelo Detentor após a aprovação dos orçamentos pelo Ocupante,
por meio do pagamento dos respectivos valores orçados.
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de viabilidade deve ser apresentado nos seguintes moldes:

- Na elaboração do projeto:
o

o

Memorial de cálOJlo;
A"ojeto do local, com indicação e caracteristicas
modificaçóesou acrés:imosa serem efetuados;

Devem ser obededdasas

da rede de energia elétrica existente e das

normas de projeto do Detentor.

- Na apresentação do projeto:
o

o

o

Em área rural, deve ser apresentados planta e perfil do local;
Deve conter a indicação e aprovação de responsável técnico pela projeta, devidamente credenciada
pelo atA
O número de cópias a ser apresentado deve ser acordado entre o Detentor e a OOJpante.

Deve ser apresentada em formato, simbologia, legenda e em escalas adotadas pela Detentor.
Observação: Deve ser adotado o mesmo procedimento acima nos casos de plantas de detalhes de cruzamento
de linhas eI ou travessias robre rodovias e ferrovias, com as projetos aprovados pelos órgãos competentes
7.6.1.

DoOJmentosapresentadosjunto

ao projeto

J.mto ao projeto, devem ser apresentadas cópias dos dOOJmentos relacionados abaixo, em formato digital:

•

A"ojeto digitalizada, em formato dwg;

•

Memorial descritivo digitalizado, em formato doe ou pdf;
03rteira da (H;A da profissional, digitalizado em formato pdf;

•

Rlgistro junto ao (H;A pesroa jurídica, da empresa projetistalexeOJtora
formato pdf;

do projeto, digitalizado em

AR[ (Anotação de Rlsponsabilidade Técnica) digitalizada, em formato pdf;

•
7.7.

03rta de autorização, na qual a empresa interessada indica a empresa projetistalexeOJtora
como responsável pelo procesro ou contrato, digitalizado em formato docou pdf.

do projeto,

Rscalização
Após aprovação do projeto pelo detentor, uma via será devolvida ao oOJpante, constando um carimbo e
assinatura certificados pela concessionária, este irá comprovar que o projeto foi analisado e aprovado.
Na ex=ção do projeto, o oOJpante deverá, obrigatoriamente, portar a via do projeto aprovado e certificado,
para efeito de fiscalização. O não OJmprimento deste requisito poderá acarretar no embargo da obra.

8. ffi3lSlRlSDAQUAUDADE
Não aplicável.

9. ANEXOS
A. DEEBIlHOS
001.

Afastamentos mínimos - OOJpação com rede seOJndária

002.

Afastamentos mini mos - OOJpação com rede primária

003.

Afastamentos mínimos - OOJpação com rede primária, seOJndária e iluminação pública
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ANEXO A - Desenhos
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Notas
1. Devem ser obededdasasdistãnaasmínimas"h"
do cabo da rede da ocupante ao 0010, de acordo com o item
7.1.
2. Não havendo o condutor de controle da iluminação pública, L= 1.200mm (mínimo).
3. Quando existir rede própria de iluminação pública, devem ser obededdos os afastamentos mínimos indicados no
desenho número 003 deste padrão.
4. Desenho orientativo.
5. Dimensões em milímetros
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Notas:
1. Devem rer obedecidas as dislândas minimas "h" do cabo da rede da oaJpante ao solo, de arordo com o item
7.1.
2. Quando exislir neutro da rede primária deve ser obedecida a dislânda mini ma de 0,60 m entre a rede de
comunicação e o neutro.
3. De9anho orienlativo.
4. Dimenooesem milímetros.
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