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Homologação de equipamentos para o radioamador
(Declaração de Conformidade para uso próprio)

A LABRE-SP está prestando o Serviço de Homologação aos seus associados adimplentes com as suas
obrigações, Cadastrando o associado no Sistema MOSAICO da ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicação e fazendo todo o processo para homologar os equipamentos do radioamador (Transceptor
e Amplificador Linear) sem nenhum custo para o associado (O associado pagará somente a taxa
cobrada pela Anatel que hoje é de R$ 200,00).
* O que vem a ser a Prestação de Serviço?
- É o processo feito por um grupo de voluntários e associados da entidade, que inclui o cadastramento do solicitante da homologação no Sistema MOSAICO bem como a inclusão dos dados técnicos,
anexos de documentos e geração do boleto de cobrança pela Anatel, no valor de R$ 200,00 por equipamento, que venha a ser homologado por Declaração de Conformidade para uso próprio até a data
limite de 30 de novembro de 2018, podendo ou não, ser prorrogada esta data.
* Para os radioamadores que não forem sócios da LABRE-SP, o grupo poderá executar o seviço mediante o pagamento de uma taxa, a ser acordada entre as partes, ficando a LABRE SP, totalmente
isenta do procedimento.
* O radioamador que solicitar a homologação terá o prazo de um mês para efetuar o pagamento
no Banco do Brasil após a geração do boleto. Após esse prazo, se o boleto não for pago, o Sistema
MOSAICO cancelará o pedido de homologação.
* A LABRE SP não se responsabilizará pelo não pagamento da taxa de homologação (R$ 200,00), que
deverá ser pago até a data do vencimento pelo solicitante da homologação.
* Será feito o cadastro no Sistema MOSAICO somente dos equipamentos que possuam a Certificação
Americana FCC ID (FCC Grant é a certificação).
* O FCC Grant poderá ser baixado no site: https://www.fcc.gov/oet/ea/fccid
* Se o equipamento possuir a Certificação Européia (CE) ou outra certificação reconhecida pela
ANATEL, só iniciaremos o processo somente se nos for fornecido essa certificação.
* A LABRE SP, não irá pesquisar e ou procurar as certificações da Comunidade Europeia.
Documentos necessários para a homologação:
01 - RG em formato .pdf.
02 - CPF em formato .pdf.
03 - Endereço completo.
04 - E-mail do solicitante (o mesmo cadastrado na Anatel).
05 - Telefone para contato com DDD.
06 - Declaração de autorização de vínculo assinada (Documento que autoriza outra pessoa a fazer
a homologação junto a Anatel, vide anexo 1).
07 - Fotografias nítidas do rádio: frente, traseira, lateral direita, lateral esquerda, painel superior,
painel inferior e etiqueta do fabricante (número de série e FCC ID, vide anexo 2).
08 – Fotografia da simulação do local onde será fixado o selo da Anatel (vide anexo 3).
09 – Manual do equipamento a ser homologado em .pdf (O tamanho do arquivo não pode ser superior a 10 Mb, se for superior a 10 Mb, precisa dividi-lo pois o sistema Mosaico aceita somente arquivos
de no máximo 10 Mb.
10 – Certificação de conformidade aceita pela Anatel (FCC Grant, CE, vide anexo 4).
11 – Formulário preenchido pelo solicitante da homologação (Anexo 5)
Observação:
- Todos os documentos pessoais que nos forem enviados serão deletados após a conclusão do processo de homologação.
- Solicitamos em caráter de urgência que seja criada uma conta de e-mail institucional para facilitar o andamento das solicitações de homologações pelos nossos associados (homologacao@labresp.org.br).

LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RÁDIO EMISSÃO
Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, 345-A, Tatuapé
03071-080 - São Paulo - SP - Tel.: (11) 2093-9888 / 2294-1047
e-mail: labresp@labre-sp.org.br

SÃO PAULO - SP

- Em alguns rádios que constam na etiqueta do fabricante, o símbolo da Certificação Europeia (CE),
alguns funcionários da Anatel que analisam o processo têm solicitado a Certificação Europeia (CE)
mesmo anexando o FCC GRANT (Depende do funcionário que está analisando o seu processo).
- O solicitante da homologação tem a obrigação e o dever de manter as características originais de
fábrica de seu equipamento, sob pena de sofrer as sanções da Resolução 242 de 30 de Novembro de
2000, a qual regulamenta a Certificação e Homologação de Produtos para Telecomunicações.
- Em uma eventual vistoria da estação por um agente fiscalizador da Anatel, se for constatado
que o rádio está “aberto” (transmitindo fora da faixa especificada para o radioamador, salvo se esta
característica for original de fábrica ou tenha a potência do equipamento aumentada acima do convencional) a homologação poderá ser cancelada e o rádio poderá ser lacrado ou apreendido.
Nós não nos responsabilizamos pelas informações prestadas, sendo o solicitante da homologação
responsável por todos os dados informados no preenchimento do formulário eletrônico bem como nos
documentos anexados ao processo de homologação.
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2:
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5:

Declaração de autorização de vínculo;
Fotografias nítidas do rádio;
Fotografia da simulação do local onde será fixado o selo da Anatel
Declaração de Conformidade aceita pela Anatel (FCC Grant)
Formulário para preenchimento dos dados do solicitante.

Anexo 1

Cidade, Data de 2018
À ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações
Assunto: Declaração de autorização de vinculo
Prezados Senhores, Solicito a liberação de acesso da pessoa abaixo mencionada, afim de que a
mesma possa fazer o Requerimentos de Homologação por Declaração de Conformidade dos meus
equipamentos junto ao sistema Anatel (Mosaico ou SCH) cujos dados também seguem abaixo informados: Dados do Requerente da Homologação: Nome: nome do requerente
CPF: CPF do requerente
Endereço: Endereço do requerente
CEP: CEP do requerente Cidade - UF
Email: email@do requerente.com
Fone: Fone do requerente
Pessoa para Contato:
Nome: Nome do contato
CPF: CPF do contato
E-mail: email@docontato.com
Fone: fone do contato
Pessoa Autorizada: mesmo nome do contato – mesmo CPF do contato
Atenciosamente,
____________________________
Nome do requerente
CPF: do requerente
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Anexo 2

YAESU FT-DX3000
PAINEL FRONTAL

PAINEL TRASEIRO

SÃO PAULO - SP

PAINEL SUPERIOR

LATERAL DIREITA
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LATERAL ESQUERDA

VISTA DO SELO DE IDENTIFICAÇÃO
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Anexo 3

LOCAL ONDE FICARÁ FIXADO O SELO ANATEL

Anexo 4

CERTIFICAÇÃO AMERICANA (FCC GRANT)

Anexo 5
INFORMAÇÕES PARA HOMOLOGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOAMADOR
POR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE PARA ASSOCIADOS DA LABRE-SP

* Qualquer radioamador associado da Labre-SP que estiver adimplente com as suas obrigações sociais poderá solicitar o auxílio da Labre-SP na homologação de seu equipamento.
* O que vem a ser este auxilio?
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- Este auxílio é o processo feito por nós que inclui o cadastramento do solicitante no Sistema MOSAICO bem como a inclusão dos dados técnicos, anexos de documentos e geração do boleto de cobrança no valor de R$ 200,00 que deverá ser pago pelo solicitante, referente ao equipamento a ser
homologado por Declaração de Conformidade para uso próprio até a data limite de 30 de novembro
de 2018.
* Para os radioamadores que não forem sócios da LABRE-SP, poderemos prestar esse auxílio mediante pagamento de uma taxa a ser definida por nós.
* O radioamador que solicitar a homologação terá o prazo de um mês para efetuar o pagamento
no Banco do Brasil após a geração do boleto. Após esse prazo, se o boleto não for pago, o Sistema
MOSAICO cancelará o pedido de homologação.
* Nós não nos responsabilizamos pelo não pagamento da taxa de homologação (R$ 200,00), que
deverá ser pago até a data do vencimento pelo solicitante da homologação.
* Faremos o cadastro no sistema MOSAICO somente dos equipamentos que possuem a certificação
americana FCC ID (FCC Grant é a certificação).
* O FCC Grant poderá ser baixado no site: https://www.fcc.gov/oet/ea/fccid
* Se o equipamento possuir a Certificação Européia (CE) ou outra certificação reconhecida pela
ANATEL, só iniciaremos o processo somente se nos for fornecido essa certificação.
* Nós não iremos procurar as certificações da Comunidade Europeia.
Documentos necessários para a homologação:
01 - RG em formato .pdf.
02 - CPF em formato .pdf.
03 - Endereço completo.
04 - E-mail do solicitante (o mesmo cadastrado na Anatel).
05 - Telefone para contato com DDD.
06 - Declaração de autorização de vínculo assinada (Documento que autoriza outra pessoa a fazer
a homologação junto a Anatel, vide anexo 1).
07 - Fotografias nítidas do rádio: frente, traseira, lateral direita, lateral esquerda, painel superior,
painel inferior e etiqueta do fabricante (número de série e FCC ID, vide anexo 2).
08 – Fotografia da simulação do local onde será fixado o selo da Anatel (vide anexo 3).
09 – Manual do equipamento a ser homologado em .pdf (O tamanho do arquivo não pode ser superior a 10 Mb, caso seja superior a 10 Mb, precisará dividi-lo pois o sistema Mosaico aceita somente
arquivos de no máximo 10 Mb.
10 – Certificação de conformidade aceita pela Anatel (FCC Grant, CE, vide anexo 4)
11 – Formulário preenchido pelo solicitante da homologação
Observação:
- Todos os documentos pessoais que nos forem enviados serão deletados após a conclusão do processo de homologação.
- Em alguns rádios que constam na etiqueta do fabricante, o símbolo da Certificação Europeia (CE),
alguns funcionários da Anatel que analisam o processo têm solicitado a Certificação Europeia (CE)
mesmo anexando o FCC GRANT (Depende do funcionário que está analisando o seu processo).
- O solicitante da homologação tem a obrigação e o dever de manter as características originais de
fábrica de seu equipamento, sob pena de vir a sofrer
as sanções da Resolução 242 de 30 de novembro de 2000, a qual regulamenta a Certificação e Homologação de Produtos para Telecomunicações.
- Em uma eventual vistoria da estação por um agente fiscalizador da Anatel, se for constatado que
o rádio está “aberto” (transmitindo fora da faixa especificada para o radioamador, ou tem a potência
do equipamento aumentada acima do convencional) a homologação poderá ser cancelada e o rádio
poderá ser lacrado ou apreendido.
Nós não nos responsabilizamos pelas informações prestadas, sendo o solicitante da homologação
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responsável por todos os dados informados no preenchimento do formulário eletrônico bem como nos
documentos anexados ao processo de homologação.

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

Nome
Endereço
Bairro
CEP
Cidade
Estado
RG
CPF
E-mail
Telefone
()
Indicativo
Equipamento
Rádio (
)
Marca
Modelo
Número de Série:
FCC ID

Amplificador (

)

Preciso do modelo do selo Anatel ( ) Sim ( ) Não
DECLARO que todas as informações preenchidas nos formulários e constantes nos arquivos
porventura anexados são verdadeiras e conferem com os originais e, ainda, confirmo que é de
minha exclusiva responsabilidade: A conformidade entre os dados informados no formulário
eletrônico e os constantes dos documentos anexados, incluindo o preenchimento dos campos
obrigatórios e anexação dos documentos essenciais e complementares; - a conservação dos
documentos em papel originais objetos de digitalização porventura anexados até que decaia
o direito da Administração de rever os atos praticados no processo, para que, caso solicitado,
sejam apresentados à Anatel para qualquer tipo de conferência; - a verificação, por meio do
recibo eletrônico de protocolo, do recebimento da petição e dos documentos transmitidos Eletronicamente.
Eu, SOLICITANTE cadastrado neste REQUERIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO, ou seu REPRESENTANTE VINCULADO para esta solicitação, DECLARO que o produto devidamente identificado neste
requerimento de homologação através do modelo e da identificação do fabricante, ATENDE aos
requisitos técnicos aplicáveis conforme lista disponível na página da Anatel na Internet, nesta
data.
Local ________________________________________________ Data _____________________
Nome: __________________________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________________

