
 

 

PROPOSTA DE ASSESSORIA 

 

Parabéns pela escolha de trabalhar com Provedor SCM. O País sem dúvida carece de 

empresas responsáveis com a qualidade no atendimento e no fornecimento de serviços 

de Internet.  

Agora mais do que nunca o pais e o mundo reconhece a força e importância dos 

provedores locais. Por isso a WM ISP está aqui, oferecendo os serviços de assessoria 

que vão fazer sua empresa dar um enorme salto rumo ao crescimento. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Ao contrário do que muitas empresas pensam, as obrigações com a ANATEL não 

terminam com a emissão da licença. Existem exigências e obrigações legais que devem 

ser cumpridas periodicamente. E esse é o nosso trabalho, adaptar sua empresa às 

exigências da ANATEL e dos Conselhos Federais de fiscalização (CFT e CREA), 

auxiliando na realização dessas tarefas. 

 

 

2. MAS, POR ONDE COMEÇAR? 

Se esta é uma de suas perguntas nós vamos te responder! 

 

 Quanto a abertura da empresa: Você deve procurar um CONTADOR da sua região 

que dará entrada na Junta Comercial local para a abertura de sua empresa. Os valores 

dos serviços de contabilidade variam para cada região. Sua empresa passará a ter 

um CNPJ podendo ser: ME, EIRELI ou LTDA, etc. 

Para registro da sua empresa na ANATEL e no Conselho Federal é necessário que a 

mesma possua um CNPJ com CNAE de SCM (CNAE é o ramo de atividade da empresa). 

 

 

 Obs.: A empresa não pode ser MEI (Microempreendedor Individual). 

 

 

 



 
a) CNAE que deve constar no CNPJ 

 

 CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  

61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM – (obrigatório para 

provedor). 

  

 CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  

61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações - (opcional). 

 

 

3 – Licença na ANATEL – o provedor tem a possibilidade de escolher entre dois 

tipos: 

 

a) Dispensa de Outorga SCM - Credenciamento 

A ANATEL desobriga que provedores com menos de 5000 (Cinco Mil) clientes, tenham 

que emitir a Outorga SCM. Porém a empresa precisa solicitar a Dispensa de Outorga - 

(CREDENCIAMENTO) e se registrar no Conselho Federal.  

Valor: R$ 300,00 (Trezentos Reais) à vista, valor único não há taxas nem anuidade, após 

a confirmação do pagamento o Credenciamento é emitido em até 24 hrs. 

 

b) Outorga SCM 

Não há limitação de clientes. 

Valor: R$ 700,00(Setecentos Reais) à vista ou 2x de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), 

além de uma taxa de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais) cobrada pela ANATEL e outra 

de R$ 86,00 (Oitenta e Seis Reais) cobrada pelo CREA. 

 

É necessário que a empresa tenha o Registro no Conselho Federal e um Responsável 

Técnico. O processo tem 30 dias para a conclusão. 

 

 

c) Pós Credenciamento 

Trata-se de declarações mensais feita no sistema da ANATEL (DICI e SFUST); 

Notificações da Anatel, CFT ou CREA, PADO, entre outros serviços. 

Valor: a partir de 100,00 (Cem Reais) mensais. 

 



 

 

 

4 – REGISTRO NO CONSELHO FEDERAL – CFT ou CREA 

 

Os Provedores de Internet são classificados como EMPRESAS ESPECIAIS, por isso 

necessitam de registro no Conselho de Fiscalização Profissional que regulamenta sua 

atividade bem como um Responsável Técnico, por isso devem possuir registro no CFT ou 

CREA. 

 

O Responsável Técnico deve ser um profissional Técnico em TELECOMUNICAÇÕES, 

ELETRÔNICA, Eletrônica ou Informática com Registro válido no CFT. Ou Engenheiro 

de Telecomunicações ou Eletricista com Registro válido no CREA. 

 

Temos um grupo de Técnicos em Telecomunicações habilitados para assinar como 

Responsável Técnico por provedores em qualquer lugar do país. Valor: R$ 300,00 

(Trezentos Reais) mensais. 

 

 

Para registro da empresa no CFT são geradas três taxas: 

 

 TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (TRT): R$ 55,26 – taxa única; 

 TAXA DE REGISTRO DA EMPRESA: R$ 274,58 – taxa única; 

 TAXA DE ANUIDADE DO CFT: varia de acordo com o Capital social da empresa, 

mas é a partir de R$ 297,96 – taxa anual. 

 

 

5. FORMAS DE PAGAMENTO. 

 O pagamento é feito mensalmente, através de boleto bancário e enviado por e-

mail com até 10 dias de antecedência do vencimento. O pagamento mensal terá 

início com 30 (trinta) dias após assinatura do contrato. 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO. 

 CNPJ com o CNAE de SCM; 

 Requerimento de Empresário ou Contrato Social da empresa; 

 RG e CPF do Responsável Legal pela Empresa ou Sócios; 

 Telefone e e-mail de contato; 

 Data para enviar o boleto mensalmente referente à assessoria; 

 Quantidade de clientes. 

 

 

Tudo é feito de forma online, assim os documentos podem ser enviados via e-mail ou 

WhatsApp que agiliza o processo. Os boletos referentes as taxas da ANATEL e CFT, se 

forem pagos nas agências da caixa Econômica federal ou Casas Lotéricas compensam 

mais rápido, agilizando o processo de registro.   

 

Desde já agradecemos pela atenção e nos colocamos a disposição para qualquer Duvidas 

ou esclarecimentos. 

 
  


