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GRUPO DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO E  

DIGITALIZAÇÃO DE CANAIS DE TV E RTV – GIRED 

 

 

DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA ESPECIFICAÇÃO 

DOS EQUIPAMENTOS E DAS INFRAESTRUTURAS 

ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DOS NOVOS 

CANAIS DE TV E RTV 

 

Aprovado na 11ª Reunião Ordinária do GIRED, 

realizada em 22 de outubro de 2015 

 

 

I.  Definição dos equipamentos e infraestrutura essenciais ao funcionamento dos novos canais 

de TV e RTV 

 

Após a aprovação do documento “Critérios para a definição da entrada em operação ou 

realização de investimentos”, na 5ª Reunião Ordinária do GIRED, realizada no dia 29 de abril de 

2015, definindo como se dará a comprovação dos requisitos para obtenção, pelas entidades 

constantes do Anexo II-E do Edital de Licitação n.º 2/2014-SOR/SPR/CD-ANATEL (“Edital”), 

do direito ao ressarcimento, este documento tem por objetivo estabelecer os critérios para 

especificação dos equipamentos e das infraestruturas essenciais ao funcionamento dos 

novos canais de TV e RTV, no contexto do cumprimento do disposto nos itens 3, 4 e 5 do 

Anexo II-B, sempre com o objetivo de garantir, no curso do remanejamento dos canais de TV e 

RTV, condições técnicas de cobertura, capacidade e qualidade semelhantes às dos canais de 

TV e RTV originais, bem como a continuidade do serviço durante a redistribuição do 

respectivo canal. 

 

Integram, conforme o caso, o rol de equipamentos e infraestruturas do sistema de 

transmissão, incluindo sistemas reservas e peças sobressalentes em condições de funcionamento, 

que podem ser especificados pela EAD: 

 

 Transmissor 

 Antena e respectivo suporte 

 Filtros 

 Conectores e acessórios 

 Linha de transmissão rígida, cabos coaxiais e acessórios 

 Combinadores e acessórios 

 Modulador 

 Excitador 

 Torre de transmissão 
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 Abrigo dos transmissores 

 Climatização e instalações elétricas 

 

Nos termos do item 5.1 do Anexo II-B do Edital, somente serão adquiridos pela EAD os 

equipamentos e as infraestruturas necessários à substituição daqueles em que não haja 

possibilidade de reaproveitamento ou adaptação. 

 

Outros itens que não aqueles acima referidos poderão ser contemplados no ressarcimento, 

mediante entendimentos entre a EAD e o radiodifusor, assegurando-se o direito de remeter a 

questão à análise do GIRED, se assim for o caso. 

 

 

II. Fundamentos jurídicos 
 

A forma como se dará o ressarcimento está descrita nos itens 5, 5.1 e 5.2 do Anexo II-B 

do Edital, in verbis: 
 

5. O ressarcimento de que trata o item 4 e subitens será realizado exclusivamente por meio da 

aquisição e instalação, ou adaptação, quando possível, de equipamentos e infraestrutura essenciais 

ao funcionamento dos novos canais de TV e RTV atribuídos, garantindo condições técnicas de 

cobertura, capacidade e qualidade semelhantes as dos canais de TV e RTV originais, bem como a 

continuidade do serviço durante a redistribuição do respectivo canal. 

 

5.1. Apenas serão adquiridos infraestrutura e equipamentos necessários à substituição daqueles 

em que não haja possibilidade de reaproveitamento ou adaptação. 

 

5.2. A especificação dos equipamentos e infraestrutura constantes no item 5 será realizada pela 

Entidade a que se refere o item 9, ouvidos os radiodifusores a serem ressarcidos e conforme os 

critérios a serem definidos pelo Grupo de que trata o item 14. 

 

Sobre o processo de redistribuição de canais, a atribuição conferida ao Grupo de 

Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV – GIRED 

está presente no item 15, inciso V, do Anexo II-B do Edital, in verbis: 

 
15. São atribuições do GIRED, dentre outras listadas neste Edital: [...] 

V. Aprovação do cronograma operacional de atividades da EAD, que deverá respeitar os prazos 

definidos pelo Ministério das Comunicações por meio das Portarias nº 477, de 20 de junho de 2014 e 

nº 481, de 9 de julho de 2014, expedidas em observância ao artigo 10 do Decreto nº 5.820, de 

29/06/2006, alterado pelo Decreto nº 8.061, de 29/07/2013; 

 

As competências da Entidade Administradora do Processo de Redistribuição e 

Digitalização de Canais de TV e RTV – EAD, no que tange ao processo de redistribuição de 

canais, encontram-se no item 12, incisos III, IV e VI, VII, VIII e X, in verbis: 
 

12. A EAD deve executar as seguintes atividades, dentre outras definidas pelo Grupo de que trata o 

item 14: [...] 

 

III. Executar o processo de redistribuição de canais de TV e RTV, conforme itens 4 e 5, respeitando 

os prazos para desligamento das transmissões analógicas de TV definidos pelo Ministério das 

Comunicações por meio das Portarias nº 477, de 20 de junho de 2014, e nº 481, de 9 de julho de 

2014, expedidas em observância ao artigo 10 do Decreto nº 5.820, de 29/6/2006, alterado pelo 

Decreto nº 8.061, de 29/7/2013. 
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IV. Elaborar, junto aos fornecedores, às equipes de instalação e logística e às empresas de 

radiodifusão a serem ressarcidas, para análise e aprovação do GIRED, os cronogramas operacionais 

de migração para os novos canais de TV e RTV atribuídos, respeitando os prazos definidos pelo 

Ministério das Comunicações por meio das Portarias nº 477, de 20 de junho de 2014, e nº 481, de 9 

de julho de 2014, expedidas em observância ao artigo 10 do Decreto nº 5.820, de 29/6/2006, alterado 

pelo Decreto nº 8.061, de 29/7/2013. 

 

[...] 

 

VI. Observadas as orientações do Grupo de que trata o item 14, especificar, adquirir e instalar 

equipamentos e infraestrutura de radiodifusão que garantam condições técnicas de cobertura, 

capacidade e qualidade semelhantes as dos equipamentos de radiodifusão já utilizados pelos 

radiodifusores objeto do ressarcimento, bem como a continuidade do serviço durante a redistribuição 

do respectivo canal, e transferir, após a instalação, a propriedade desses bens aos respectivos 

Radiodifusores. 

 

VII. Acompanhar, durante o processo de redistribuição de canais de TV e RTV, as condições técnicas 

de cobertura, capacidadede e qualidade das transmissões de TV Digital. 

 

VIII. Promover, em seu âmbito ou mediante a contratação de terceiros, capacitação dos recursos 

humanos, quando necessário, para garantir a correta operação dos novos equipamentos adquiridos 

ou adaptados. 

 

[...] 

 

X. Interagir com a indústria visando assegurar a disponibilização, em todo o território nacional, dos 

filtros, dos Conversores de TV Digital Terrestres e demais equipamentos destinados à mitigação de 

interferências prejudiciais e também dos equipamentos e infraestrutura de radiodifusão necessários 

ao ressarcimento de que trata o item 4 e subitens para execução destas atividades nos prazos 

estabelecidos. 

 

 

III. Procedimentos a serem observados para a especificação dos equipamentos e das 

infraestruturas essenciais de que trata o item 5.2 do Anexo II-B do Edital 

 

Confirmado, nos termos do Edital e dos critérios definidos pelo GIRED, o direito do 

radiodifusor ao ressarcimento dos custos decorrentes da redistribuição de canais de TV e RTV,1 

a EAD dará continuidade ao processo de remanejamento, a partir da especificação dos 

equipamentos e infraestruturas a serem nele contemplados. 

 

Na especificação dos equipamentos e das infraestruturas que integram o processo de 

remanejamento, a EAD deverá observar o disposto no item 5 do Anexo II-B do Edital. 

  

Para que a EAD dê início à análise das adaptações e/ou substituições necessárias para a 

redistribuição de canais de TV e RTV a que se refere o item 3 do Anexo II-B do Edital, o 

radiodifusor deverá fornecer toda a documentação de que dispõe, preferencialmente em meio 

digital, contendo a descrição atual das características técnicas e condições de instalação de cada 

estação a ser remanejada, em até 30 dias corridos após a solicitação feita pela EAD. A 

documentação deverá conter as seguintes informações: 

 

                                                           
1 Em se tratando de radiodifusor cujos investimentos em equipamentos e infraestruturas, nos termos do Edital, não 

foram comprovados na forma definida pelo GIRED, a EAD dará conhecimento do fato à ANATEL e ao Ministério 

das Comunicações, para adoção das providências cabíveis.  
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 Projeto técnico de instalação da estação, a ser alterado em função do remanejamento, 

apresentado à Anatel ou ao Ministério das Comunicações; 

 

 Informações detalhadas do(s) transmissor(es) adquirido(s) ou instalado(s) na estação 

a ser alterada em função do remanejamento; 

 

 Croquis e diagramas da estação com indicação de espaço disponível para novos 

equipamentos; 

 

 Características detalhadas da ocupação da torre de transmissão e capacidade de carga 

atualmente disponível na torre para instalação de nova antena, caso esta seja 

necessária; 

 

 Capacidade do sistema de energia elétrica; 

 

 Capacidade do ar condicionado; 

 

 Laudo de vistoria, emitido pelo radiodifusor; 

 

 Cobertura atual da estação; 

 

 Relato de condições particulares consideradas importantes à EAD para o processo de 

adaptação de equipamentos e, quando for o caso, de substituição de equipamentos; 

 

 Declaração assinada pelo representante legal da entidade (radiodifusor), atestando, de 

boa-fé e sob as penas da lei, que todos os equipamentos e infraestruturas a serem 

objeto do ressarcimento atendem às condições estabelecidas na regulamentação 

vigente. 

 

Informações faltantes ou adicionais poderão ser solicitadas pela EAD, quando necessário, 

inclusive por levantamento “in loco”, se for o caso, desde que previamente agendado com o 

radiodifusor. 

 

Na hipótese de envio de pessoal técnico qualificado às instalações da estação, para coleta 

de informações pela EAD, esta deverá agendar a visita com o radiodifusor. 

 

Na hipótese de o radiodifusor com direito ao ressarcimento, listado no Anexo II-E do 

Edital, não apresentar à EAD a documentação a que se referem os parágrafos anteriores ou, 

ainda, não franquear acesso do pessoal da EAD às suas instalações, desde que previamente 

comunicado sobre a visita com antecedência razoável, a EAD comunicará ao GIRED a inércia 

ou mora do radiodifusor.  

 

De posse dos documentos e informações fornecidos pelo radiodifusor, a EAD fará a 

análise técnica preliminar de todos os módulos do sistema de transmissão e da infraestrutura da 

estação. Em seguida, a EAD especificará, ouvido o radiodifusor, quais itens serão adaptados (por 

adaptação ou ressintonia) e quais serão substituídos diante da impossibilidade de 

reaproveitamento ou adaptação, nos termos do item 5.1 do Anexo II-B do Edital. Por 
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oportunidade da especificação a que se refere este parágrafo, a EAD informará, ainda, os 

procedimentos e cronogramas a serem adotados na transição. 

 

Na elaboração da proposta de especificação dos equipamentos e infraestruturas 

essenciais, nos termos do item 5 do Anexo II-B do Edital, a EAD deverá ouvir o radiodifusor 

consignatário do canal. A EAD, então, apresentará sua proposta ao radiodifusor, que, no prazo de 

30 (trinta) dias , deverá responder com eventuais comentários ou aceitação (assinatura do 

requerimento de aprovação do projeto técnico), sendo certo que a ausência de resposta à EAD 

será entendida como aceitação da proposta. Em caso de divergência, a questão poderá ser 

submetida por quaisquer das partes ao GIRED, para decisão. Para isso, a EAD preparará um 

relatório sobre a questão controversa, para discussão no GT-Rm, de maneira a subsidiar a 

tomada de decisão por parte do GIRED. 

 

Poderão ser consideradas especificações técnicas de equipamentos diferentes dos 

originais, como por exemplo, o compartilhamento de antenas de transmissão, desde que em 

comum acordo com o(s) radiodifusor(es) envolvido(s). 

 

IV. Premissas para a alteração das características técnicas da estação e o remanejamento dos 

equipamentos de radiodifusão.  
 

No processo de remanejamento de canais, a EAD deve garantir que os equipamentos e as 

infraestruturas a serem reaproveitados, adaptados ou adquiridos e, consequentemente, instalados, 

possuam condições técnicas de cobertura, capacidade e qualidade semelhantes àqueles utilizados 

nos canais de TV e RTV originais.  

 

Para tanto, a EAD deverá elaborar um projeto técnico de alteração do respectivo projeto 

de instalação de equipamentos ou de alteração de características técnicas da estação, 

submetendo-o à análise do radiodifusor consignatário do canal. A partir do mencionado projeto 

técnico, a EAD deverá elaborar, também, um projeto executivo para a instalação dos 

equipamentos e/ou infraestruturas para o novo canal. 

 

O projeto executivo a ser elaborado pela EAD, a partir de dados obtidos junto ao 

radiodifusor consignatário do canal ou em diligências realizadas pela própria Entidade, incluirá 

informações relacionadas (i) a dados técnicos, atuais, de cada uma das emissoras constantes no 

cadastro do sistema interativo da ANATEL; (ii) a eventuais visitas técnicas à estação 

transmissora de radiodifusão; (iii) a análises e predições de mancha de cobertura e dos níveis de 

sinais das regiões de interesse; (iv) a possíveis pontos críticos de recepção (áreas de sombra); (v) 

à descrição de equipamentos de transmissão e do conjunto irradiante; e (vi) à consolidação de 

estudos teóricos de predição. 

 

O remanejamento, cuja logística deve, como regra, nos termos do inciso VI do item 12 do 

Anexo II-B do Edital, garantir a continuidade da transmissão dos sinais do canal redistribuído, 

poderá incluir as seguintes providências: 

 

 Instalação de uma antena auxiliar provisória, para os casos em que as antenas atuais se 

encontrem instaladas no ponto da torre em que será instalada a antena definitiva, 

minimizando riscos de interrupção da transmissão ou de alteração do centro de fase e 

diagrama irradiação;  
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 Instalação de um sistema irradiante ou um sistema de transmissão auxiliar provisório, nos 

casos de impossibilidade de uso da infraestrutura da estação; 

 

 Readequação elétrica, caso haja necessidade devido a novo layout para comportar a 

transição, bem como de refrigeração durante o período de startup e operação em paralelo 

dos equipamentos; 

 

 Reforço da torre, cuja avaliação de infraestruturas verticais deverá observar o disposto no 

Anexo deste documento;  

 

 Disponibilização de abrigo provisório para o transmissor, caso o espaço físico da sala de 

transmissores da estação não comporte a adição de equipamento necessário à adaptação 

da instalação.  
 

 Quando forem necessários apenas ajustes ou a substituição parcial de equipamentos: 

 

 O radiodifusor facilitará o acesso da EAD a documentos e informações, 

preferencialmente providos pelo fabricante do equipamento, que indiquem os itens e 

ajustes necessários para proceder à alteração de frequência, observado o disposto no 

inciso X do item 12 do Anexo II-B do Edital; e 

 

 As peças e os serviços para a adaptação do equipamento deverão ser fornecidos nos 

exatos termos do item 5 do Anexo II-B do Edital, e, sempre que cabível, pelo fabricante 

do equipamento ou por empresa expressamente indicada por ele. Nos casos em que o 

fornecimento de peças e serviços não seja realizado pelo fabricante ou por empresa por 

ele indicada, a EAD deverá atestar que os itens atendem ao requisito da compatibilidade 

técnica, possuindo condições de funcionamento e qualidade semelhantes. 

 

 

Quando for necessária a substituição total dos equipamentos de transmissão, a EAD 

contratará fornecedores que garantam que os equipamentos oferecidos tenham qualidade 

semelhante ao equipamento original e que sejam homologados pela Anatel, nos contornos da 

obrigação editalícia, dando prioridade, ao mesmo fabricante/modelo do equipamento original. 

 

Após a instalação dos novos equipamentos, deverá ser realizado teste de aceite para 

verificação do correto funcionamento do sistema e a qualidade da operação, por meio de um 

checklist de parâmetros técnicos como, por exemplo, potência de retorno, VSWR máxima, 

máscaras de transmissão, MER, entre outros.  

 

Nos casos em que houver a substituição de antena transmissora de estações de Classe A 

ou Especial e, em que o radiodifusor tenha realizado e apresentado medições prévias de sua 

cobertura, a EAD deverá realizar medições para verificar a manutenção de cobertura do sinal e 

identificar eventuais problemas na instalação ou diagrama de irradiação da antena:  

 

 Os procedimentos e parâmetros de medição e os critérios de comparação deverão ser 

definidos entre a EAD e o radiodifusor;  

 

 Deverá ser apresentado relatório comparando os resultados obtidos em ambas as 
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medições; 

 

 Em caso de divergência significativa entre as medições que afete a área de cobertura 

original da estação, a EAD deverá adotar as medidas necessárias para o restabelecimento 

da área de cobertura original. 

 

 

Tanto os novos equipamentos quanto as peças para adaptação dos equipamentos 

existentes deverão ter as mesmas condições e prazos restantes de garantia e de manutenção dos 

equipamentos originais, desde que documentalmente comprovados. 

 

Nos casos em que os equipamentos e peças a serem substituídos não estejam mais dentro 

do prazo de garantia, ou estejam com prazos restantes inferiores a 12 meses, a garantia fornecida 

para os novos equipamentos e peças deverá ser de no mínimo 12 meses. 

 

Sempre que concluída a adaptação/instalação de equipamentos e infraestruturas para o 

remanejamento de um determinado canal e, logo, finda a obrigação da EAD, nos termos do item 

5 do Anexo II-B, para com um determinado radiodifusor, a EAD oficiará ao GIRED e à 

ANATEL, para as providências cabíveis. 

 

A entrega à ANATEL da alteração do projeto de instalação ou do projeto de alteração de 

características técnicas da estação, assinado pelo representante legal da entidade (radiodifusor), 

assim como o acompanhamento junto aos órgãos envolvidos, deverá ser realizada pela EAD. A 

EAD deverá atender a eventuais exigências técnicas formuladas pelos órgãos reguladores até a 

aprovação do projeto, sempre em tempo hábil para o atendimento do cronograma do 

remanejamento definido pelo GIRED.   

 

Concluído o remanejamento, a EAD providenciará toda a documentação técnica 

necessária para o licenciamento da estação nas novas características. 

 

  

 

*** 
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Anexo  
 

a. Objeto 

 

Este Anexo tem por objeto orientar as etapas de avaliação de infraestruturas verticais no contexto 

do cumprimento do disposto nos itens 3, 4 e 5 do Anexo II-B do Edital de Licitação n.º 2/2014-

SOR/SPR/CD-ANATEL (“Edital”). 

 

b. Critérios para avaliação de infraestruturas verticais 

 

i. A propriedade da torre é do Radiodifusor: 

 

 Radiodifusor apresentou o laudo de carregamento e o projeto da torre contemplando a 

situação atual de carregamento da torre. Após cálculo efetuado por profissional 

devidamente habilitado, visando a adição de nova antena à torre (temporária ou 

definitiva), às expensas da EAD, e apresentados ao Radiodifusor, para o devido 

conhecimento, haverá a possibilidade dos seguintes cenários: 

 

o Cenário 1: projeto da EAD contempla aumento de carga de vento na torre 

dentro da capacidade da mesma, para instalação de antena auxiliar temporária 

ou definitiva. Nessa hipótese, será desnecessário o reforço da torre. 

 

o Cenário 2: projeto da EAD contempla aumento de carga de vento na torre, 

superior à capacidade da mesma, para instalação de antena auxiliar temporária 

ou definitiva. Nessa hipótese, os seguintes subcenários deverão ser 

considerados: 

 

 Cenário 2.A: havendo disponibilidade de carregamento na torre, 

mediante a possibilidade de readequação da sua carga, de comum 

acordo com o Radiodifusor, para suporte de nova carga de antena 

auxiliar temporária ou definitiva, será desnecessário o reforço da 

torre. 

 

 Cenário 2.B: não havendo disponibilidade de carregamento na torre, 

mesmo mediante a possibilidade de readequação da sua carga, de 

comum acordo com o Radiodifusor,  para suporte de nova carga de 

antena auxiliar temporária ou definitiva, a EAD contratará o projeto 

e executará o reforço da infraestrutura vertical. 

 

 Cenário 2.C: Caso a estrutura da torre apresente, após os cálculos, um 

carregamento que exceda a sua capacidade de carga de vento, 

desconsiderando-se o  suporte de nova carga de antena auxiliar 

temporária ou definitiva a ser implementada pela EAD, esta não 

procederá com a instalação de antena auxiliar, tampouco migrará 

o sistema de transmissão até que regularizada a situação pelo 

Radiodifusor. 
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Se, no prazo de até 90 dias, não houver providência por parte do 

Radiodifusor, a EAD preparará um relatório sobre o assunto para 

discussão no GT-Rm. Não havendo solução para o caso, o GT-Rm 

encaminhará ao GIRED o relatório, com suas propostas, para 

subsidiar a tomada de decisão.  

 

 

 Radiodifusor não apresentou o laudo de carregamento e o projeto da torre: 

 

o Cenário 1: projeto original da EAD não contempla aumento de carga de 

vento na torre para instalação de antena auxiliar temporária e/ou definitiva. Os 

sub cenários abaixo complementam o Cenário 1: 

 

 Cenário 1.A: na vistoria in loco, técnico constata que a torre se 

encontra em boas condições, evidenciando tal fato em relatório com 

fotos, que suprirá a exigência de laudo e de projeto da estrutura. 

 

Nessa hipótese, não haverá necessidade de reforço. 

 

 Cenário 1.B: na vistoria in loco, técnico constata que a torre se 

encontra (i) em más condições de conservação, (ii) com sinais de 

fadiga estrutural ou (iii) está sobrecarregada, em razão da quantidade 

de antenas instaladas e /ou diante da robustez da estrutura.  

 

Nessa hipótese, a EAD providenciará um laudo de vistoria com os 

problemas identificados (incluindo relatório fotográfico), 

informará o Radiodifusor a respeito do problema, e não procederá 

a instalação de antena, tampouco migrará o sistema de 

transmissão.  

 

O Radiodifusor providenciará a correção dos problemas e a 

emissão de um laudo técnico, atestando a regularização dos 

problemas encontrados e a capacidade de carga e ocupação da 

torre.  Regularizada a situação pelo Radiodifusor e apresentado o 

novo laudo, a EAD procederá a instalação de antena e a migração 

do sistema de transmissão. 

 

Se, no prazo de até 90 dias, não houver providência por parte do 

Radiodifusor, a EAD preparará um relatório sobre o assunto para 

discussão no GT-Rm. Não havendo solução para o caso, o GT-Rm 

encaminhará ao GIRED o relatório, com suas propostas, para 

subsidiar a tomada de decisão.  

 

o Cenário 2: projeto original da EAD contempla aumento de carga de vento na 

torre para instalação de antena auxiliar temporária e/ou definitiva. Nessa 

hipótese, a EAD deverá refazer os estudos para otimizar ou reduzir a 

carga de vento e, em último caso, se não houver outro recurso, deverá 

contratar o laudo de estrutura vertical e fundação. 
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 Caso o laudo informe que a torre está sobrecarregada, a EAD não 

procederá a instalação de antena auxiliar, tampouco migrará o 

sistema de transmissão até que seja regularizada a situação pelo 

Radiodifusor.  
 

Se, no prazo de até 90 dias, não houver providência por parte do 

Radiodifusor, a EAD preparará um relatório sobre o assunto para 

discussão no GT-Rm. Não havendo solução para o caso, o GT-Rm 

encaminhará ao GIRED o relatório, com suas propostas, para 

subsidiar a tomada de decisão. 

 

 Caso o laudo constate a inexistência de sobrecarga na torre, atestando 

que a estrutura comporta a carga da antena auxiliar temporária e/ou 

definitiva, não haverá necessidade de reforço. 

 

 Caso o laudo constate que embora a torre não esteja sobrecarregada, a 

estrutura não comporta carga de antena auxiliar temporária e/ou 

definitiva, a EAD deverá contratar o projeto e o reforço da 

estrutura. 

 

ii. A propriedade da torre é de terceiro: 

 

 No que cabível, a instalação de antena auxiliar temporária e/ou definitiva em 

infraestrutura pertencente a terceiro se orientará em conformidade com cenários 

descritos acima. 

 

c. Disposições finais 

 

Em qualquer das hipóteses e cenários, a EAD, em comum acordo com o Radiodifusor e/ou 

terceiros poderá proceder diferentemente do estabelecido no presente Anexo. 
 

*** 


