
1

TEXTO ORIGINAL:

4.3.1. A Autorização para prestação de SMP a empresa que, diretamente
ou por sua controladora, controlada ou coligada, seja concessionária de
STFC, somente produzirá efeitos após o cumprimento das obrigações de
universalização e expansão nos termos previstos no art. 10, § 2° do PGO.

PROPOSTA:

Inserir item 4.3.1.1 com a seguinte redação:
“4.3.1.1. Na hipótese de inadimplemento da concessionária de STFC,
relativo às suas obrigações de universalização e expansão nos termos
previstos no art. 10, § 2° do PGO, aplicar-se-á o disposto nos itens 10.5 e
10.6 deste Edital.”

JUSTIFICATIVA:

Caso a concessionária de STFC deixe de cumprir suas obrigações de
universalização e expansão nos termos previstos na parte final do art.
10, § 2° do PGO, isto é, até 31 de dezembro de 2003, deveria a Anatel
impor-lhe, para além das sanções cominadas no respectivo contrato de
concessão, sanção consistente na perda do direito de operar autorização
do SMP (e de uso de radiofreqüência associada ao SMP), promovendo em
conseqüência a aplicação dos itens 10.5 e 10.6 do Edital ou, ainda, uma
nova licitação para aquela específica autorização.

A proposta se justifica pelo fato de não se poder premiar a inadimplência
da concessionária de STFC concedendo-lhe o direito de operar
autorização do SMP. Segundo este raciocínio e a própria lógica do PGO, a
sanção deve estender-se também à empresa controladora, controlada ou
afiliada da concessionária de STFC.
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TEXTO ORIGINAL:

4.3.2. A autorização de uso de radiofreqüência à empresa que,
diretamente ou por sua controladora, controlada ou coligada, seja
concessionária de STFC, só será outorgada quando da comprovação pela
Anatel do cumprimento das metas referidas no item 4.3.1. acima.

PROPOSTA:

Inserir item 4.3.2.1 com a seguinte redação:
“4.3.2.1. Na hipótese de inadimplemento da concessionária de STFC,
relativo às suas obrigações de universalização e expansão nos termos
previstos no art. 10, § 2° do PGO, aplicar-se-á o disposto nos itens 10.5 e
10.6 deste Edital.”

JUSTIFICATIVA:

Caso a concessionária de STFC deixe de cumprir suas obrigações de
universalização e expansão nos termos previstos na parte final do art.
10, § 2° do PGO, isto é, até 31 de dezembro de 2003, deveria a Anatel
impor-lhe, para além das sanções cominadas no respectivo contrato de
concessão, sanção consistente na perda do direito de operar autorização
do SMP (e de uso de radiofreqüência associada ao SMP), promovendo em
conseqüência a aplicação dos itens 10.5 e 10.6 do Edital ou, ainda, uma
nova licitação para aquela específica autorização.

A proposta se justifica pelo fato de não se poder premiar a inadimplência
da concessionária de STFC concedendo-lhe o direito de operar
autorização do SMP. Segundo este raciocínio e a própria lógica do PGO, a
sanção deve estender-se também à empresa controladora, controlada ou
afiliada da concessionária de STFC.
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TEXTO ORIGINAL:

4.3.7 Não será admitida alteração na composição de consórcios entre a
data da apresentação da Declaração de que trata o item 4.3.4 e a data da
assinatura do Termo de Autorização.

PROPOSTA:

“4.3.7 Salvo na hipótese do item 6.3.3., não será admitida alteração na
composição de consórcios entre a data da apresentação da Declaração de
que trata o item 4.3.4 e a data da assinatura do Termo de Autorização.”

JUSTIFICATIVA:

Na Análise n. 076/99 – GCTC, que tratou da reorganização societária da
ALGAR TELECOM LESTE S.A., com substituição da operadora técnica, o
Conselho Diretor da Anatel aprovou o ingresso de novo operador técnico,
que havia participado de consórcio declarado habilitado na mesma
licitação, na condição de operador técnico do consórcio BRASCON.

Para tanto, valeu-se a decisão da interpretação vinculante sobre as
regras do Edital de Licitação n. 001/96 – SFC/MC do Serviço Móvel
Celular, que dizia o seguinte:
“Resposta 231/97 - A transferência da Concessão ou do controle societário
somente poderá ocorrer após 60 meses do início da operação comercial
(Art. 39 do Regulamento do SMC), mantendo todas as cláusulas do
contrato de concessão em vigor, inclusive o mínimo de 51%, em
conformidade com seu inciso II. O sócio que tenha contribuído para a
habilitação poderá retirar-se, desde que sejam mantidas todas as
exigências de qualificação técnica, de qualificação econômico-
financeira, de habilitação jurídica e de regularidade fiscal da
Concessionária, conforme seu inciso I.”

Deste modo, entende-se que o Edital do SMP poderia, em harmonia com
seu item 6.3.3., contemplar regra permitindo a substituição de membro do
consórcio no período mencionado no seu item 4.3.7.
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TEXTO ORIGINAL:

8.15.1 O retardamento das etapas relativas a uma Região não prejudicará
o prosseguimento da licitação, nas etapas subseqüentes, para as demais
Regiões.

PROPOSTA:

“8.15.1. O retardamento das etapas relativas a uma Região não
prejudicará o prosseguimento da licitação, nas etapas subseqüentes, para
as demais Regiões, nem as datas previstas para o início das operações do
SMP.”

JUSTIFICATIVA:

Parece faltar clareza ao item 8.15.1, tal como originalmente proposto, eis
que o mencionado item aparentemente não se refere às datas de início de
operação do SMP previstas para cada uma das subfaixas.
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TEXTO ORIGINAL:

Inserção de novo item.

PROPOSTA:

Inserção do item 12.1.2, com a seguinte redação:
“12.1.2 O disposto no item anterior aplica-se às hipóteses previstas nos
itens 4.3.1.1. e 4.3.1.2. deste Edital.”

JUSTIFICATIVA:

Conciliar o disposto nos itens 4.3.1.1. e 4.3.1.2., cuja inserção dentre as
regras do Edital é proposta por meio destes comentários, com as previsões
contidas nos itens 10.5 e 12.1 do Edital.


