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CT ________ 

 

Rio de Janeiro, ____________ 

 
À 
[nome da prestadora] 

Sr. ______________ 

[endereço] 

 

 

Referência: Oferta de Capacidade Excedente 

 

Prezado Senhor, 

 

A TIM sagrou-se vencedora de Oferta Pública de Compartilhamento de Infraestrutura 

promovida pela LT AMAZONAS, associação das concessionárias do serviço público de 

Transmissão de Energia LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., 

LINHAS DE MACAPÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. e MANAUS 

TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

 

O Contrato de Cessão de Uso de Infraestrutura de Fibra Óptica entre a LT 

AMAZONAS (“Cedente”) e a TIM (“Cessionária) encontra-se em processo de analise e 

assinatura e cujo objeto compreende, dentre outras obrigações, a cessão, por parte da 

Cedente à Cessionária, do direito ao uso de infraestrutura disponibilizada em 

determinadas linhas de transmissão. 

 

Sobre tal infraestrutura, a TIM implantará o cabo de OPGW cujo direito de instalação 

também integrava a Oferta Pública. Após projeção das suas necessidades, a TIM apurou 

excedente de parte da capacidade a ser instalada, passível de compartilhamento. 

 

Considerando que o compartilhamento é medida que resulta, para as partes envolvidas, 

na otimização de recursos, com a conseqüente redução de custos operacionais, a TIM 

entende que pode ser do interesse desta prestadora a realização de investimentos 

conjuntos para a construção e posterior compartilhamento da capacidade excedente a ser 

instalada sobre a infraestrutura da LT Amazonas. 

 

Nesse sentido, a TIM convida esta prestadora para, tendo interesse no tema, participar 

de reunião sobre o assunto, no dia e local abaixo especificados, na qual serão 

apresentadas: 

(i) informações detalhadas sobre o projeto e a capacidade excedente; 

(ii) as condições do compartilhamento e  

(iii) proposta financeira elaborada a partir de estimativa dos custos de instalação do 

cabo e das fibras, assim como os investimentos relacionados, em condições 

justas e razoáveis. 

 

Data: ____________ 

Local: ____________ 
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Finalmente, pautando-se pelas habituais práticas de transparência e não discriminação, a 

TIM informa que a presente correspondência encontra-se publicada também no seu site 

na Internet, estando o presente convite, portanto, à disposição de qualquer prestadora de 

serviço de telecomunicações de interesse coletivo que queira avaliar sua participação na 

presente iniciativa. 

 

Atenciosamente, 

 


