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LEI MUNICIPAL Nº. 942/2017. 

 
 

 
SÚMULA: “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL A CELEBRAR CONTRATO DE 
PERMISSÃO DE USO GRATUITO COM A 
EMPRESA OI S/A., E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAITA, Estado 
de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 
legais, aprovou e eu, ANTONIO DOMINGO 
RUFATTO, Prefeito de Paranaíta, sanciono a 
seguinte Lei,  

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar 
CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO GRATUITO COM A EMPRESA OI S/A., 
com sede na Rua do Lavradio, nº 71, 2º andar, Centro da cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76.535.764/0001-43, cuja 
minuta é parte integrante da presente Lei.  

  
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-

se as disposições em contrária. 
 
 
 

PREFEITURA DE PARANAITA/MT, 
Em, 15 de Março de 2017. 

 
 
 
 

ANTONIO DOMINGO RUFATTO  
Prefeito de Paranaíta/MT 
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MINUTA DA PERMISSÃO 
 

CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO 
GRATUITO QUE ENTRE SI FAZEM 
PREFEITURA MUNICÍPAL DE PARANAÍTA E OI 
S.A..  

 
 
Pelo presente Contrato de Permissão de Uso Gratuito celebrado entre as partes: 
 
PREFEITURA MUNICÍPAL DE PARANAÍTA, pessoa jurídica com sede na Rua 
Alceu Rossi, S/N, área parque central, Centro da Cidade de Paranaíta, no Estado do 
Mato Grosso, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.239.043/0001-12, representado 
neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. Antônio Domingos Rufatto, brasileiro, casado, 
portador da Cédula de Identidade nº. 322420-8 SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 
451.418.009-20, residente e domiciliado na cidade de Paranaíta (MT), em pleno 
gozo de seus direitos políticos, denominado, doravante denominadas 
“PERMITENTE” e, 
 
OI S.A. em recuperação judicial, pessoa jurídica com sede na Rua do Lavradio, 
n.º71, 2º andar, Centro da Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 76.535.764/0001-43, neste ato devidamente 
representada na forma prevista em seu Estatuto Social, doravante denominada 
“PERMISSIONÁRIA” e quando em conjunto se denominam as “Partes” 
. 
Quando em conjunto denominadas “Partes” e isoladamente “Parte” 
 
As Partes têm entre si, justo e contratado, o que segue: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. O presente Contrato tem por objeto a permissão exclusiva de uso, a título 

Gratuito, concedida pela PERMITENTE à PERMISSIONÁRIA. A 
PERMISSIONÁRIA está, automaticamente após a assinatura do presente 
termo, permitida a instalar, manter, compartilhar, operar, ampliar, consertar e 
substituir seu conjunto de equipamentos, enfim, praticar todos os atos 
necessários aos serviços de telecomunicação, comunicação e atividades 
correlatas por ela praticados. As antenas, parte integrante dos equipamentos 
da PERMISSIONÁRIA, independentemente de sua localização são 
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indissociáveis e inseparáveis, para que possam efetivamente cumprir sua 
finalidade em relação as necessidade da mesma. 
 

1.2. O presente termo tem igualmente como objeto, uma área de 38,50 metros de 
frente por 38,00 metros de profundidade, totalizando 1.463,00 m² (mil e 
quatrocentos e sessenta e três metros quadrados), localizada à Av. Vereador 
João Lopo de Souza, s/n, Paranaíta, Mato Grosso, onde será permitido pela 
PERMITENTE que a PERMISSIONÁRIA instale todos os seus equipamentos 
descritos na cláusula 1.1 acima, com a finalidade única de uso.  

 
1.3. A área delimitada pela PERMITENTE (38,50 metros de frente por 38,00 metros 
de profundidade) é necessária e suficiente para que a PERMISSIONÁRIA dê 
prosseguimento aos serviços prestados ao município de Paranaíta, uma vez que 
contempla toda a infraestrutura existente (prédio, torre, instalações da rede móvel, 
entrada de energia, entrada de rede, etc.) e dá condições para futuras ampliações. 

1.4. O terreno a ter a ocupação regularizada pela Prefeitura, para uso da 
PERMISSIONÁRIA, tem as seguintes confrontações: à frente, com a Avenida 
Vereador João Lopo de Souza; ao fundo faz divisa com as futuras instalações do 
Centro de Convivência da Terceira Idade; à esquerda faz divisa com as instalações 
do Conselho Tutelar; á direita faz divisa com o acesso e estacionamento do Centro 
de Convivência da Terceira Idade. 

1.5. Para os fins específicos deste contrato, denomina-se “site” o conjunto da área 
total objeto do mesmo, devidamente detalhada na cláusula 1.3 acima, com as 
instalações e equipamentos devidamente descritos na cláusula 1.1 acima.) 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ANEXOS 

2.1 Integram o presente Contrato, como se nele estivessem transcritos, os seguintes 
Anexos: 

ANEXO 1 
-  

Descrição da área  

ANEXO 2 
-  

 Croqui 

2.2 Em caso de divergências entre os Anexos e o presente Contrato, prevalecerá o 
estipulado previamente pelas partes no presente Contrato. 
 
2.3 O conteúdo e a forma dos Anexos serão mantidos atualizados por acordo entre 
as Partes, observado o disposto neste Contrato. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO ENCARGO 
 
3.1. A PERMISSIONÁRIA poderá ceder ou sub-rogar os direitos e obrigações 
decorrentes do presente Contrato. 
 
3.2. Efetivada a cessão ou sub-rogação, todas as obrigações e responsabilidades 
decorrentes do presente contrato serão transferidas ao CESSIONÁRIO, ficando a 
PERMISSIONÁRIA isenta das obrigações dele decorrentes, salvo aquelas 
originadas de fatos ocorridos anteriormente à cessão.   
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES COMUNS DAS PARTES 

4.1. Comunicar formalmente à outra Parte, em até 24 (vinte e quatro) horas contadas 
da efetiva constatação, quaisquer anormalidades ou alterações relevantes 
detectadas nos  equipamentos da PERMISSIONÁRIA, que possam afetar a outra 
Parte; 
 
4.2.Corrigir, num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas da constatação do fato 
e às suas expensas, quaisquer interferências que eventualmente os seus 
equipamentos ou atividades causem à outra Parte ou a quaisquer terceiros, no 
âmbito do objeto do presente Contrato. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA PERMISSIONÁRIA 

 
5.1.Dar ao site objeto desta permissão de uso a destinação prevista neste 
instrumento. 
 
5.2. Projetar e executar alterações na instalação dos seus equipamentos , às suas 
expensas, de acordo com critérios e especificações necessários para a melhor 
prestação de seus serviços de telecomunicação, comunicação e atividades 
correlatas, a seu exclusivo critério. 
 
5.3.Manter o imóvel site, durante a vigência desta permissão de uso, no mesmo 
estado de limpeza e conservação em que lhe foi entregue, ressalvado o desgaste 
natural e a deterioração normal de uso. 
 
5.4.Não instalar no imóvel site objeto da permissão de uso qualquer equipamento 
capaz de pôr em risco o a segurança pública. 
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5.5. Executar, às suas expensas, obras ou serviços necessários à instalação de 
seus equipamentos. 

5.6. Arcar com as despesas decorrentes da obtenção, bem como a responsabilidade 
de requerimento junto aos órgãos competentes, das licenças, alvarás, certificações e 
quaisquer outros documentos necessários à execução e à legalização das obras ou 
serviços necessários para instalação de sua infra-estrutura de rede externa no site. 

5.7.  Exigir de seu pessoal, seja empregados, designados ou contratados, para 
adentrar nas instalações da PERMITENTE, que portem identificação visível. 
 
5.8. Assegurar à PERMITENTE, por si ou por seus representantes, devidamente 
credenciados, o direito de vistoriar, quando a mesma julgar necessário, em conjunto 
com representantes da PERMISSIONÁRIA, obras, serviços e instalações realizadas, 
ou em realização, vinculados à instalação de seus equipamentos, a fim de permitir a 
verificação do cumprimento das obrigações assumidas pela PERMISSIONÁRIA, por 
força deste Contrato. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA PERMITENTE 

 
6.1. Fornecer, quando solicitado pela PERMISSIONÁRIA, no prazo de até 05 (cinco) 
dias da solicitação, respeitando-se, quando em prazo inferior, o prazo legal dos 
Órgãos competentes, as informações e documentos necessários à obtenção de 
licenças, alvarás e quaisquer outros documentos exigidos pela legislação pertinente. 
 
6.2.Garantir o uso e a exploração do imóvel site pela PERMISSIONÁRIA, em caráter 
de exclusividade para o fim de instalação de infra estrutura de rede de 
telecomunicação, comunicação e atividades correlatas, não o disponibilizando, bem 
como qualquer outra área do Imóvel, a terceiros. 
 
6.3. Dar acesso livre e incondicional, em qualquer dia e hora, 24 (vinte e quatro) 
horas por dia, 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias por ano, ao imóvel locado para 
os profissionais e representantes da PERMISSIONÁRIA, devidamente 
identificados e credenciados, a fim de que procedam a instalação, manutenção, 
conservação e reparos nos equipamentos da PERMISSIONÁRIA. Na hipótese do 
acesso ao imóvel locado depender de passagem em propriedade do PERMITENTE, 
este se obriga, desde já, a, em qualquer tempo, não criar obstáculos de nenhuma 
espécie ao acesso ao imóvel locado pela PERMISSIONÁRIA e seus profissionais e 
representantes, sob pena de infração contratual e de responder pelos danos 
decorrentes da descontinuidade do serviço de telecomunicações prestado pela 
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PERMISSIONÁRIA.  
 

6.3.1. O PERMITENTE tem pleno conhecimento de que os serviços de 
telecomunicação, comunicação e atividades correlatas prestados pela 
PERMISSIONÁRIA são prestados em regime privado, de interesse coletivo, 
estando sujeita ao cumprimento dos compromissos de abrangência e 
qualidade na prestação do referido serviço, de forma que a PERMITENTE 
reconhece que não poderá por qualquer forma ou meio, ainda que judicial, 
impedir o acesso da PERMISSIONÁRIA ao imóvel objeto da presente 
permissão de uso, sob pena de responder pelos danos decorrentes da 
descontinuidade do serviços prestados pela PERMISSIONÁRIA. 

 
6.3.2.Em virtude do disposto na Resolução 274, emitida pela ANATEL, fica 
desde já autorizada a PERMISSIONÁRIA a compartilhar os equipamentos 
que serão instalados no imóvel, bem como a própria área locada, ficando 
assim, autorizado o acesso às pessoas representantes dos respectivos 
compartilhadores. 

 
6.4. Não arrendar, locar, ceder ou autorizar a utilização de área remanescente à 
área locada, ainda que a título gratuito, a qualquer pessoa física ou jurídica que 
exerça atividade, ou ramo de negócio, concorrente com o da PERMISSIONÁRIA, 
sob pena de responder por perdas e danos. 
 
6.5. Assegurar à PERMISSIONÁRIA as facilidades para medição e transporte de 
energia (cabos) e de linhas telefônicas (fios e cabos metálicos ou ópticos), bem 
como outros meios de interconexão dos equipamentos com suas Antenas e com 
outras redes de comunicação que sejam necessárias ao desempenho do serviço da 
PERMISSIONÁRIA.  
 
6.6. Envidar os seus melhores esforços para que a PERMISSIONÁRIA obtenha, 
junto às repartições públicas competentes, quaisquer alvarás, licenças ou 
permissões necessários ao perfeito desenvolvimento das atividades da 
PERMISSIONÁRIA no imóvel, no prazo de até 5 (cinco) dias ou no prazo mínimo 
necessário, para se obter alguma certidão ou documento oficial, a partir da 
comunicação da PERMISSIONÁRIA, fornecendo ou assinando requerimentos ou 
formulários que se façam obrigatórios para que a PERMISSIONÁRIA obtenha as 
aprovações legais necessárias.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 
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7.1. Sem prejuízo do disposto em qualquer outra cláusula, este contrato poderá ser 
rescindido pela PERMISSIONÁRIA, sem qualquer penalidade ou responsabilidade 
adicional, mediante notificação por escrito ao PERMITENTE com 30 (trinta) dias de 
prazo, nas hipóteses: (a) do imóvel (ou parte do imóvel) onde ele se situa, se 
mostrar ou se tornar, a qualquer tempo, inadequado ao uso pela 
PERMISSIONÁRIA, de acordo com os estudos, levantamentos e especificações de 
engenharia e projeto relativos às instalações ou serviços de comunicação, 
telecomunicação ou atividades correlatas da PERMISSIONÁRIA; (b) da 
PERMISSIONÁRIA entender, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, que o 
Imóvel (ou parte do Imóvel) deixou de ser apropriado para o desenvolvimento de 
suas operações, ainda que por razões econômicas; (c) do Imóvel (ou parte do 
Imóvel) onde se situa a presente permissão, vir a ser danificado, destruído ou ter se 
tornado inacessível, ou de difícil acesso, por qualquer motivo, inclusive caso fortuito 
e força maior; d) de falência ou concordata do PERMITENTE. 
 

7.2. Poderá, também, ser rescindido o presente contrato pela PERMISSIONÁRIA 
sem qualquer ônus e mediante aviso, por escrito, de efeito imediato, caso as 
certidões do PERMITENTE ou do Imóvel apresentem restrições que impossibilitem o 
uso manso e pacífico do Imóvel ou parte da PERMISSIONÁRIA. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO 
 
8.1. O prazo de vigência do presente contrato é de 240 (duzentos e quarenta)meses, 
iniciando-se em XXXXXXXXX e terminando em XXXXXXXX renovável 
automaticamente por 02 (dois) períodos subsequentes de 05 anos cada, 
independente de notificação ou aviso judicial ou extrajudicial. 
 
CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
9.1. Todas as notificações relativas a este Contrato somente serão válidas se 
enviadas, por escrito e acompanhadas de aviso de recebimento (a menos que outra 
forma seja expressamente estabelecida de comum acordo pelas partes), aos 
endereços: 
 

• Para o PERMITENTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA/MT 
RUA ALCEU ROSSI S/N 
CENTRO 

• CEP 78590-000 PARANAÍTA/MT 
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• Para a PERMISSIONÁRIA: 

 
OI S/A. 
Gerência de Patrimônio 
CAIXA POSTAL 50.062  
Rio de Janeiro – RJ 
CEP: 20.050-971 
Tel.: (21) 4020-0010 
 
9.2. A abstenção do exercício, por qualquer das Partes, de direito ou faculdade que 
lhes assistem por força deste Contrato, ou a concordância com o atraso no 
cumprimento das obrigações da outra Parte, não afetará aqueles direitos ou 
faculdades que poderão ser exercidos, a qualquer tempo, a critério exclusivo da 
Parte que os possui, nem alterará as condições constantes deste Contrato. 

 
9.3.Nenhuma das Partes responde por perdas e danos, em especial por danos 
emergentes e lucros cessantes, bem como não indenizará os insucessos comerciais 
da outra Parte e as reclamações de terceiros ou clientes desta, surgidas em 
decorrência de falhas havidas na operação de responsabilidade da outra Parte, 
exceto nos casos em que for comprovada ação deliberada de uma Parte para 
prejudicar a outra. 

 
9.4. Os casos fortuitos ou motivos de força maior serão excludentes de 
responsabilidade na forma do artigo 393 do Código Civil Brasileiro. 

 
9.5. As Partes responsabilizar-se-ão pelo planejamento e execução de todas as 
atividades que, por força deste Contrato e de atos normativos emanados do órgão 
regulador do setor de telecomunicações, lhe sejam afetos, de maneira a 
salvaguardar, convenientemente, o pessoal, de ambas as Partes e terceiros, contra 
acidentes, bem como evitar prejuízos a bens das Partes e/ou de terceiros. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA– DA INDEPENDÊNCIA DAS PARTES 
 
10.1. Nenhuma das Partes poderá declarar que possui qualquer autoridade para 
assumir ou criar qualquer obrigação, expressa ou implícita, em nome da outra Parte, 
nem representar a outra Parte como agente, funcionário, representante ou qualquer 
outra função. 
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10.2. Este Contrato, em nenhuma hipótese, cria relação de parceria ou de 
representação comercial entre as Partes, sendo cada uma inteiramente responsável 
por seus atos e obrigações. 
 
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DO FORO 
 
12.1 As partes elegem o foro central da comarca de Paranaíta/MT,como competente 
para dirimir qualquer dúvida ou controvérsia porventura oriunda deste instrumento e 
renunciam, expressamente, a qualquer outro, que tenham ou venham a ter, por mais 
especial que seja. 
 
Estando as partes cientes e de acordo com todos os termos do presente contrato, 
assinam este instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 
duas testemunhas abaixo indicadas. 

 
Rio de Janeiro, ____ de ____________ de 2017. 
 
PELA PERMISSIONÁRIA 
 
 

PELA PERMITENTE 
 
 

  
___________________________________ ____________________________________

_ 
Representante Legal Representante Legal 
Nome: 
Cargo: 
 

Nome: 
Cargo: 
 

___________________________________ ____________________________________
_ 

Representante Legal 
Nome: 
Cargo: 

Representante Legal 
Nome: 
Cargo: 

  
TESTEMUNHAS:  
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