
Dados do Processo

 Número do Processo SEI: 53500.037008/2019-75

Dados da Entidade

 Nome da Entidade: NETBITS TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI

 Nome Fantasia: NETBITS TECNOLOGIA

 Telefone: (81) 30622875  e-mail: AONDEVOU@HOTMAIL.COM

 CNPJ: 11798361000141  Número do Fistel: 50418517355

 Tipo Orgão: Adm Privada  Tipo Taxa: Integral

Endereço Sede

 Logradouro: AVENIDA JOSE DE SOUZA RODOVALHO n. 195  Complemento: 

 Município: Jaboatão dos Guararapes  UF: PE  CEP: 54420625

Endereço Correspondência

 Logradouro: Av Miguel A de Alencar n. 195  Complemento: 

 Município: Jaboatão dos Guararapes  UF: PE  CEP: 54420625

Representante Legal

 Nome da Entidade: MARCONE CANDIDO DE ARAUJO  CPF: 03898815463

Termos e Condições

  Declarações do Serviço Prestado 

Serviço Prestado: Serviço de Comunicação Multimídia - Dispensa de Autorização

Declaro o compromisso de cumprir com as obrigações constantes do Regulamento de Gestão da Qualidade do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº
574, de 28 de outubro de 2011;

Declaro estar ciente que, atingido o limite de 5.000 (cinco mil) acessos em serviço, a prestadora tem 60 (sessenta) dias para providenciar a competente outorga para exploração
do serviço.

Declaro estar ciente da obrigação de enviar mensalmente os dados de acessos (assinantes) do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) por meio do Sistema de Coleta de
Informações (SICI) (https://sistemas.anatel.gov.br/sici/).

Declaro o compromisso de atualizar os dados cadastrais anualmente, até o dia 31 de janeiro, em sistema eletrônico próprio da Anatel.

Declaro o compromisso de atendimento das condições, requisitos e deveres estabelecidos na legislação e na regulamentação relacionados à prestação do serviço.

Declaro estar ciente que os equipamentos que fazem uso de radiação restrita devem ser informados à Agência conforme instruções disponíveis no link
http://www.anatel.gov.br/setorregulado/radiacao-restrita

Declarações de Uso do Sistema 

Declaro que a responsabilidade jurídica, administrativa e financeira pelas informações e documentos enviados através deste formulário eletrônico, e por quaisquer operações de
cadastramento remoto efetuado pelos nossos usuários autorizados no Banco de Dados Técnico e Administrativo da Anatel (BDTA), caberá exclusivamente a mim.

 Declaro a conservação dos documentos em papel originais objetos de digitalização porventura anexados até que decaia o direito da Administração de rever os atos praticados no
processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados à Anatel para qualquer tipo de conferência;

 Declaro a realização de todos os atos processuais em meio eletrônico e a consulta periódica ao MOSAICO, a fim de verificar o recebimento de intimações ou para apresentação
de informações ou documentos complementares;

 Declaro a observância dos fusos horários existentes no Brasil, para fins de contagem e cumprimento de prazo processual, tendo sempre por referência o horário oficial de Brasília.

Números de CPF das pessoas indicadas para Autocadastramento:
  03898815463

Atestado de veracidade

 As informações acima foram atestadas por MARCONE CANDIDO DE ARAUJO, portador do CPF 03898815463.
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