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Acompanhamento de Consulta Pública

Contribuição

CONSULTA PÚBLICA 241

Item
Artigo 12 – II
II – o direito de uso de radiofreqüência será condicionado à utilização eficiente e adequada da
mesma; e

Autor
Marcelo Viveiros de Moura

Contribuição
Artigo 12 – II

É necessário definir a expressão “utilização eficiente e adequada” nesse artigo das Diretrizes
para a Implementação do Serviço Móvel Pessoal – SMP.

Justificativa
A prorrogação do prazo do direito de uso de radiofrequência associado ao SMP deverá estar
sujeita a critérios objetivos e não a expressões que podem ser interpretadas e aplicadas de
maneira subjetiva.

Item
Artigo 21 - § 2º
§2º Cada empresa licitante vencedora terá direito, ainda, a:
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Marcelo Viveiros de Moura

Contribuição
Artigo 21 - § 2º

As principais condições em que o Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC poderá ser
prestado pelas prestadoras do SMP devem ser definidas nesse artigo das Diretrizes para a
Implementação do SMP. Em especial, seria importante definir as seguintes questões:

i) a possibilidade de utilização de tecnologia para redes sem fio (WLL); e

(ii) a possibilidade de as autorizações para a prestação do STFC serem transferidas a terceiros
na hipótese do prestador de SMP não se interessar por prestar o STFC diretamente.

Justificativa
As empresas licitantes precisam conhecer as principais condições em que se dará a prestação
do STFC.

Item
Artigo 25 - § 3º
§3º Uma localidade será considerada atendida quando a área de cobertura contenha, pelo
menos, 80% da área urbana.
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Autor
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Contribuição
Artigo 25 - § 3º

Deverá ser definido nesse artigo se a cobertura de 80% se refere a:

(i) área geográfica da localidade;
(ii) população da localidade.

Além disso, a expressão "localidade" deverá ser precisamente definida.

Item
Artigo 28 - § 2º
§2º O início das etapas previstas nos incisos II e III ocorrerá somente após o término da etapa
precedente, com a homologação do resultado, assinatura do Termo de Autorização e
devolução dos envelopes do vencedor relativos às demais subfaixas da mesma Região.

Autor
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Contribuição
Artigo 28 - § 2º

“Nos termos dos artigos 101 e 102 do Regulamento de Licitação para Concessão, Permissão e
Autorização de Serviço de Telecomunicações, aprovado pela Resolução ANATEL nº 65/98,
serão invertidas as fases do procedimento licitatório e os licitantes serão habilitados antes da
fase de julgamento. Após a abertura, análise e julgamento dos documentos de habilitação de
cada proponente e a divulgação da relação das proponentes habilitadas, será realizada sessão
de abertura, análise e julgamento das propostas de preço. Nessa sessão, serão abertas,
analisadas e julgadas as propostas de preço para as autorizações para a prestação do SMP
em cada uma das regiões de cada uma das subfaixas, na ordem estabelecida no caput deste
artigo.”

Justificativa

O nosso entendimento é o de que a outorga das autorizações para as Bandas C, D e E em três
momentos distintos poderá prejudicar ou mesmo inviabilizar o planejamento adequado das
empresas que desejam participar da licitação para a outorga de autorizações para a prestação
do Serviço Móvel Pessoal – SMP.

Isto porque é fundamental que as empresas tenham conhecimento do tamanho da área em
que irão prestar o serviço para que possam: (i) planejar – e dar início à construção -- das suas
redes de telecomunicações, (ii) estabelecer suas estratégias de marketing, e (iii) definir os
parceiros comerciais mais adequados às suas atividades.

De acordo com o procedimento proposto pela Consulta Pública nº 241/2000, se uma mesma
empresa apresentar propostas para as três Regiões (I, II e III) das três Sub-faixas (C, D e E) e,
por exemplo, vencer a licitação em apenas uma das Regiões da Sub-faixa “C”, essa empresa
terá que aguardar durante um período de tempo indeterminado (até a assinatura dos Termos
de Autorização) para que possa ter conhecimento do resultado das licitações das Sub-faixas
“D” e “E”.
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Ora, nessa hipótese, a empresa licitante não disporá de condições para efetuar um
planejamento apropriado enquanto não tiver conhecimento do resultado das licitações das Sub-
faixas “D” e “E”. Isto porque só após a homologação dos resultados para as Sub-faixas “D” e
“E”, restará definido se essa licitante hipotética prestará o SMP em todo o território nacional
(caso tenha adquirido com sucesso autorizações para a prestação do SMP nas Regiões I, II e
III, mesmo que em diferentes Sub-faixas) ou se apenas estará autorizada a prestar o SMP na
Região I, da Sub-faixa “C”, cuja licitação já ganhara.
Dependendo do tempo que decorrer entre o anúncio do resultado da Sub-faixa “C” e o anúncio
do resultado para as demais Sub-faixas e considerando o exíguo prazo para o início da
prestação do serviço, o concorrente hipotético nesse caso poderá ter de dimensionar sua rede
e mesmo começar a construí-la antes mesmo de saber o tamanho da área que irá atender.

Nesse sentido, sugerimos que seja determinada a inversão das fases do procedimento
licitatório, nos termos dos artigos 101 e 102 do Regulamento de Licitação para Concessão,
Permissão e Autorização de Serviço de Telecomunicações, aprovado pela Resolução ANATEL
nº 65/98.

Essa medida tornaria possível a análise dos documentos de qualificação de todas as empresas
licitantes num momento anterior à abertura das respectivas propostas de preço, fazendo com
que os envelopes contendo as propostas de preço para todas as Regiões de todas as Sub-
faixas possam ser abertos numa mesma ocasião e que todos os vencedores possam ser
anunciados na mesma data, a exemplo do ocorrido nas licitações para autorização para
prestadoras de STFC (“espelho”).


