Orçamento para projeto de SCM –
Serviço de Comunicação Multimídia
Caro Cliente,
Segue o detalhamento do nosso orçamento para Consultoria Completa de SCM.
Pode-se escolher entre as 2 opções de pagamento dos honorários da Consultoria completa
conforme a tabela abaixo:
Condição de
Valor
Resumo
Opção
pagamento
Total
Opção 01
A vista
R$1.800,00
À vista
Parcelados em 5 vezes de
Opção 02 Parcelado em 05 vezes R$2.000,00
R$ 400,00.
Obs.: Taxas da ANATEL e CREA não inclusas – ver na página 02.

Forma de pagamento: através de boleto bancário e contrato de prestação de serviço.
Serviços prestados nesta consultoria:
Serviços a ser prestados






Verificação e adequação da documentação caso não esteja de acordo com as exigências
da ANATEL.
Elaboração do Projeto Técnico, de acordo com a Resolução 614/13 da ANATEL.
Elaboração da ART, referente ao projeto técnico.
Protocolo on-line na ANATEL.
Cadastro da estação no sistema Radiação Restrita (sistema STEL).

Acompanhamento do andamento do processo até a finalização junto a ANATEL

Abaixo, segue o roteiro da tramitação do processo, assim como os custos da ANATEL e dos meus
honorários.

1) FASE I – DA AUTORIZAÇÃO
Esta é a fase de instrução do processo de Autorização junto a ANATEL. Nesta fase deve-se apresentar o
projeto técnico juntamente com a documentação da empresa.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA AUTORIZAÇÃO:
I. Habilitação jurídica (empresa constituída segundo as normas da ANATEL).
II. Qualificação técnica (empresa registrada no CREA da jurisdição).
III. Qualificação econômico-financeira (estar em boas condições financeiras).
IV. Regularidade fiscal (certidões negativas no âmbito federal, estadual e municipal).
Obs.: Nós auxiliamos na adequação dos documentos que farão parte do processo de autorização .
Após a aprovação nesta fase, a ANATEL irá emitir o boleto do PPDESS no valor de R$400,00.

Resumo das taxas da ANATEL e CREA envolvidas no processo de SCM.
Fase

Serviço a ser prestado

I
Autorização para executar o serviço de SCM (PPDESS)
Anotação de Responsabilidade técnica (ART) a ser recolhida no CREA,
referente ao projeto e ao licenciamento.
Total:

Valor
R$ 400,00
R$

81,53

R$ 481,83

OBSERVAÇÃO:




Taxas não inclusas no orçamento da Consultoria.
Considerando que a empresa já constituída segundo a legislação da ANATEL e registrada
no CREA do seu Estado e licenciada no mínimo uma estação (ponto de interconexão de
rede).
Taxa da Anatel assim que for emitida será encaminhada ao Solicitante para quitação.

Licenciamento de estações:
Caso a empresa utilize equipamentos enquadrados conforme a Resolução 680/17 da ANATEL
(equipamentos enquadrados como Radiação Restrita e meios confinados como cabos metálicos ou
fibra ótica) e não precisa mais o recolhimento da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFI),
no valor de R$1.340,80.
No caso, é feito o cadastramento no sistema das estações que se enquadrem na Resolução 680/17 da
Anatel.
Outros casos sob análise e o serviço de licenciamento a parte, conforme acordo com o cliente.

Tempo de Tramitação:
O tempo tramitação médio até o final do processo estimado em 30 dias, podendo ser menos
conforme a disponibilidade da ANATEL na análise ).

A 16 anos trabalhando com consultoria e projetos de Autorização junto a ANATEL, com
mais de 450 estações de SCM licenciadas em todo o Brasil.

Veja alguns de nossos clientes – Faça parte desta lista!

Não perca a oportunidade de ter a melhor Consultoria para a sua empresa.
Validade deste orçamento: partir de 30/10/2017 e enquanto estiver disponível em: www.engenheiroalvaro.com.br/scm.htm
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