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Selecione uma opção:           Novo   Adicionar ao Existente   
Modificação  

  

POR FAVOR RETORNAR ESTE FORMULÁRIO PARA:  (DE PREFERÊNCIA 
POR EMAIL) 

PTB Site #:  

Phoenix Tower do Brasil   PTB Nome do Site:  

Rua do Rocio, 220, 
1° Andar 

E-Mail:  
 

Data de Recebimento: 
Datas de Revisão: 

 

 

São Paulo, SP 04530-001 Office: +551133652828 Aprovação de Mkt:  

Attn:  Marketing Fax: +551133652829   

INFORMAÇÕES DA OPERADORA /  CLIENTE  

Nome da Operadora:  Nome de Contato:  

Nome do Site - Operadora:  Número de 
Contato: 

 

Número do Site - Operadora:  Fax:  

Razão Social da Operadora: 
 
Cidade e Estado de Registro: 
Tipo de Empresa (SA, Ltda,etc)    
(se aplicável)       

 Endereço:  

 

 

 

Endereço para Notificações:  E-mail:  

                  Com cópias para :  E-mail Adicional:  

Endereço para faturamento:  Outros:  

Contato – Nome, Cargo, 
Número de Telefone 

 Telefone NOC#  

INFORMAÇÕES ADICIONAIS - OPERADORA 

Gestor de Contrato pelo cliente:  

Responsável por RF  Nome e 
Telefone: 

 

Responsável por Construção  
Nome e Telefone:  

 

Contato de Emergência:  

INFORMAÇÃO DO SITE 

Latitude:     Tipo de Estrutura Existente:  

Longitude:     Altura da Estrutura:  

Endereço do 
Site: 

 

Antenas e Cabos Existentes (todos equipamentos atualmente instalados na estrutura) 

Setores 
 
 (1, 2, 3 etc.  – se aplicável) 

      

Tipo de Equipamento 
(Panel, Omni, RRU, TMA, 
RET, MW Dish etc.) 

      

Estado de Instalação 
(Existente, Proposto etc.) 

      

 Rad Center (m)       

Suporte de antenast (m)       

Suporte de antena (tipo)       

Quantidade de Antenas       

Fabricante da Antena       

Número do Modelo do 
Equipamento 

      

Peso (por antenna)       

LatAm-Sales@phoenixintnl.com  
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NoYes

NoYes

Dimensão da Antena       

Quantidade & Diâmetro dos 
Cabos Coaxiais POR 
ANTENA   (m) 

      

Tipo de cabo de transmissão 
– coaxial, fibra optica, etc… 

      

Dimensão do cabo de 
transmissão – Diâmetro do 
cabo. 

      

Direção / Azimuth (Graus a 
partir do Norte Verdadeiro) 

      

Tilt Mecânico (Graus)       

Frequência TX        

Frequência RX        

ERP (watts)       

Tipo de Tecnologia (i.e. 3G, 
LTE, CMDA etc)  

      

 
 

Serão instalados RRU’s atras das Antenas                                            
 
 
Se a resposta for Não, por favor explicar:  

 
 

 
 
Fibra?:                                               Quem é o  
                                                           Provedor?  

 
 

NOTA IMPORTANTE – Todas as linhas de equipamentos são obrigadas a serem instaladas no interior da torre quando o espaço permitir . As 
Operadoras serão cobradas um adicional de  por mês, de acordo com seus respectivos contratos, se linhas de equipamentos forem 
instalados fora da faixa contratada. PTI deve aprovar qualquer instalação fora da faixa contratada. 

 
Requerimento do Espaço em Solo 

 

Área total Requerida  (L x C x Mt.)                                                   Gerador:   Diesel     Propane   Natural Gas                                                               
Base de Concreto(L X W.):   

Gabinete – BTS – Base de concreto  Fabricante do Gabinete  

Shelter  - Base de Concreto  Fabricante do Shelter  

REQUERIMENTO DE ENTRADA AC 

Voltage:  Total Amperagem:  
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