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Quadro Descritivo

Cláusula Comentário Sugestão
Anexo I

Regiões I, II e III
e Valores Mínimos

Tendo em vista que as subfaixas
licitadas serão as “C”, “D” e “E”,
as subfaixas “A”, “B” e “C”
mencionadas em cada região
devem ser alteradas para “C”, “D”
e “E.

Alterar a redação, contida nos valores
mínimos das Regiões I, II, e III, para:

“Valores Mínimos
  SUBFAIXA “C” R$ ______
  SUBFAIXA “D” R$ ______
  SUBFAIXA “E” R$ ______”

Anexo IV

Minuta de Termo
de Autorização de

SMP

itens 3.3 e 3.4

A versão do item 3.3 para as
subfaixas “D” e “E” e o item 3.4
estabelecem apenas o prazo
mínimo para início de operação
comercial do serviço, devendo ser
previsto também o prazo máximo,
que poderá ser uma data fixa ou
não.

Alterar a redação para:

“Cláusula 3.3 – A AUTORIZADA
somente poderá dar início à operação
comercial do serviço após 31 de
dezembro de 2001 ou seis meses após a
data prevista no Termo de Autorização
para início de operação comercial da
prestadora da Subfaixa “C” na mesma
Região, valendo o que ocorrer por
último. A AUTORIZADA obriga-se a
iniciar a prestação do serviço em até
seis meses após a ocorrência do último
dos eventos acima descritos.”

“Cláusula 3.4 – A AUTORIZADA
somente poderá dar início às operações
referentes à prestação do SMP na área
correspondente aos estados do
Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e
Maranhão após 31 de dezembro de 2001.
A AUTORIZADA obriga-se a iniciar a
prestação do serviço em até seis meses
após a ocorrência do último dos
eventos acima descritos.”
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Quadro Descritivo

Cláusula Comentário Sugestão
Anexo IV

Minuta de Termo
de Autorização de

SMP

item 3.7

Tendo em vista a importância do
tema tratado neste item e o padrão
dos Termos de Autorização
anteriormente utilizados pela
Anatel, entendemos ser
conveniente a criação de Capítulo
específico sobre transferência de
controle e de autorização.

Eliminar o item 3.7 e criar uma nova
cláusula com a seguinte redação:

“CAPÍTULO __

Da Transferência de Controle e de
Autorização

Cláusula ___ – As alterações no
controle societário da AUTORIZADA
estarão sujeitas a controle prévio pela
Anatel para fins de verificação das
condições indispensáveis à expedição e
manutenção da autorização.

§1º São condições indispensáveis à
expedição e à manutenção da
autorização, entre outras, aquelas
previstas no art. 7 o do Plano Geral de
Autorizações do SMP, no art. 10, § 2º
do PGO e no art. 133 da LGT.

§2º A transferência do Termo de
Autorização estará sujeita à aprovação
da Anatel, observadas as exigências do
§2 o do Art. 136 da LGT.”
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Cláusula Comentário Sugestão
Anexo V

Minuta de Termo
de Autorização de

STFC - LDN

item 3.1

Deve ser ressalvado que, se o
compromisso de abrangência
assumido for fixado para a Área de
Prestação de Serviço do STFC
(território nacional), a
AUTORIZADA deverá oferecer
seus serviços (STFC) para usuários
situados em localidades não
atendidas pela autorização do
SMP.

Exemplo: A Autorizada vencedora
da licitação da subfaixa “C” para a
Região III, cuja área é o Estado de
São Paulo, estaria obrigada a
oferecer STFC a usuários situados
na Cidade de Recife (Região I) que
queiram ligar para a Cidade de
Cuiabá (Região II).

Alterar a redação para:

“Cláusula 3.1 – De acordo com os
compromissos de abrangência
estabelecidos na Cláusula 4ª do Termo
de Autorização do SMP, a
AUTORIZADA se compromete a ofertar
o Serviço a todos os usuários para as
chamadas originadas na sua Área de
Prestação do SMP .”

Anexo V

Minuta de Termo
de Autorização de

STFC - LDN

item 9.9

A restrição prevista nesse item, ao
se referir a ações sem direito a
voto que representem 20% do
capital social de concessionária do
STFC, contraria o disposto no
artigo 2º da Resolução 101 da
Anatel. Vale dizer que a definição
do citado artigo refere-se a ações
com direito a voto.

Alterar a redação para:

“Cláusula 9.9 – Respeitado o disposto na
Cláusula 9.10, a AUTORIZADA, suas
controladas, controladoras ou qualquer de
seus acionistas que tenham paricipação,
direta ou indireta, igual ou superior a 5%
(cinco por cento) das ações com direito a
voto AUTORIZADA, somente poderão
possuir ações com direito a voto de
concessionárias de STFC até o limite de
20% (vinte por cento) do capital social.”


