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IRG-317/2000                              Porto Alegre, 7 de Agosto de 2000 
 
Ilmo. Sr. 
SANTOS JOSÉ GOUVÊA  
SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS PRIVADOS 
DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL 
BRASILIA - DF 
 

 
 

Ref.:  Consulta Pública 241 
 
Prezado Senhor: 
 

Encaminhamos em anexo contribuição à Consulta Pública 

nº 241 de 17 de julho de 2000, desta Companhia Riograndense de 

Telecomunicações  - CRT 

    

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

    Isidoro Barros Lopes 
Superintendência de Regulamentação 

 
 
 
 
     

Susimari de Assis Brasil 
Superintendência de Consultoria Geral 
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Capítulo V – Da Elaboração do Edital Licitatório do SMP 
 
Redação Atual 
 
Art. 23  
A autorização para prestação de SMP à 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 prazos previstos no artigo 10°, § 2° do 
PGO. 
 
Art. 23  § 1° 
 
A outorga de autorização do uso de radiofreqüências só será expedida 
quando da comprovação do cumprimento das metas referidas no 
caput. 
 
Art. 23  § 2° 
 
Para observar o disposto no § 4° do art. 21 desta Diretriz e o art. 10° § 2° 
do PGO, a participação na disputa para a subfaixa  “C”  só será  
admitida para empresa licitante ou consorciada que não seja 
diretamente ou por sua controladora, controlada ou coligada 
concessionária de STFC 
 
Redação Proposta 
 
Art. 23  
A autorização para prestação de SMP à 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 prazos previstos no artigo 10°, § 2° do 
PGO. 
 
Art. 23  § 1° 
 
A outorga de autorização do uso de radiofreqüências só será expedida 
quando da comprovação do cumprimento das metas referidas no 
caput. 
 
Art. 23  § 2° 
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Para observar o disposto no § 4° do art. 21 desta Diretriz e o art. 10° § 2° 
do PGO, a participação na disputa para a subfaixa  “C”  somente 
admitida para empresa licitante ou consorciada que não seja 
diretamente ou por sua controladora, controlada ou coligada 
concessionária de STFC. 
 
Art. 23  § 3° 
 
No caso em que ocorrer atraso na Licitação de que trata o art. 21 desta 
Diretriz, será admitida como empresa licitante, consorciada que seja 
diretamente ou por sua controladora, controlada ou coligada 
concessionária de STFC, desde que tenha a mesma cumprido as 
obrigações de universalização/ expansão nos prazos estabelecidos no 
art. 10 ° § 2° do PGO.  
  
 
Justificativa 
 
A experiência obtida pela Agência Reguladora com a Licitação das 
Empresas Espelhos, que postergou, por mais de uma vez o início da 
operação das mesmas, demonstrou a possibilidade de ocorrerem 
atrasos em Licitações desta natureza.  Em assim acontecendo, as 
concessionárias do STFC, mesmo tendo cumprido as metas de 
universalização, condição para participação nas disputas das subfaixas 
subseqüentes, ficariam alijadas do certameda subfaixa “C”, quebrando 
o princípio da isonomia entre as empresas, base do modelo das 
telecomunicações brasileiras. 
 
Além disso, acarretariam prejuízos ao sistema concorrencial, trazendo 
postergações no desencadeamento de novas Licitações para as 
bandas “D” e “E”, posteriores, uma vez que o início das etapas das 
mesmas, somente ocorrerá com a homologação do Termo de 
Autorização da banda “C”, conforme preconizado no art. 28, § 2°, da 
Diretriz, ora em tela.  
 
Particularmente, as “Incumbents” da Região II já foram prejudicadas, 
quando da Licitação das Espelhos, pois o início de operação dessas 
últimas, promoveu o atraso do uso de radiofreqüências WLL. Tal evento 
pode proporcionar dificuldades no atingimento das metas de 
universalização, dos contratos de concessão.  
 
 
 


