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Á
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PRIVADOS
CONSULTA PÚBLICA Nº  241, DE 10 DE JULHO DE 2000
Proposta de Diretrizes para Implementação do Serviço Móvel
Pessoal - SMP
SAS, Quadra 6 – Ed. Ministro Sérgio Motta – 2º andar – Biblioteca
CEP 70.313.900 – Brasília  - DF
Fax: 061.312.2773

Prezados Senhores,

TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A, inscrita no
CGC/MF sob o nº  02.558.132/0001-69, com sede sito no SCS Qd. 02 –
Ed. Telebrasília Celular, 7º andar, CEP 70.319.901, Brasília/DF, e suas
Controladas, vêm, através de sua Assessoria de Regulamentação, na
pessoa do Sr.  GUILHERME DE OLIVEIRA MENDES, RG 2790/D
CREA/DF, CPF nº 120.399.001-44, em atendimento à CONSULTA
PÚBLICA referenciada,  encaminhar os comentários sobre a matéria:

Comentários à Consulta Pública Nº  241, DE 10 DE JULHO DE
2000
Assunto: Proposta de Diretrizes para Implementação do Serviço
Móvel Pessoal – SMP

Diretrizes para Implementação do Serviço Móvel Pessoal - SMP
Consulta Pública 241
Comentários

Art. 2º. Estas diretrizes levam em conta a legislação vigente aplicável, em
especial:

Comentário TCO:

Incluir também como referência o seguinte documento:



X – a Resolução no. 68 da ANATEL, da Anatel, de 20 de novembro de
1998, que aprova o Regulamento de Cobrança de Preço Público pelo
Direito de Uso de Radiofreqüências.

Esta resolução é essencial na definição do valor a ser pago no uso de
radiofreqüência que permitirá o cobrança transparente das faixas adicionais a
serem alocadas às operadoras SMC A e B.

-----+

Art. 4º. Aplicam-se, ainda, a estas diretrizes as seguintes definições:

I – Área de Registro: área geográfica contínua, definida pela Anatel, onde é
prestado o SMP, tendo o mesmo limite geográfico de uma área de tarifação do
Serviço Telefônico Fixo Comutado destinado ao uso do público em geral –
STFC; e

II – Área de Prestação: área geográfica, composta por um conjunto de áreas
de registro, delimitada no Termo de Autorização, na qual a Prestadora de SMP
está autorizada a explorar o serviço.

Comentário TCO:

A tendência mundial de crescimento no mercado de telecomunicações mostra
que o número de terminais móveis apresenta um aumento maior que o
número de terminais fixos, sendo que aproximadamente em 2.003 o número
de terminais móveis ultrapassará o número de terminais fixos.

Este ponto é um consenso entre todas as consultorias internacionais, sendo a
única variável desta afirmação a data que em ocorrerá este fato. A ANATEL, no
documento PASTE 2.000, publicou que este fato ocorrerá em 2.005, sendo
este um número conservador em relação as expectativas do mercado.

Desta forma, acreditamos que toda a Regulamentação da ANATEL deva estar
em sintonia com esta tendência mundial, refletindo a realidade dos sistemas
móveis e não mais procurar aplicar a mesma legislação do serviços fixos aos
serviços móveis, pois esta pode prejudicar a grande dinâmica que é
característica da tecnologia, dos serviços e dos usuários wireless.

Além disso, algumas considerações técnico-econômicas precisam ser definidas
e esclarecidas:

- A utilização de um grande número de áreas de registro pode implicar em
um grande número de interferências de RF entre áreas vizinhas devida a
dificuldade de confinar o sinal de RF, prejudicando o CSP nestas áreas
limítrofes;

- Em áreas de registro ligadas a uma mesma CCC (fato comum na maioria
dos sistemas móveis), uma chamada originada em áreas de registro
distintas necessariamente terá que passar por uma prestadora de LDN , e
isto implica em um custo adicional em relação a situação atual (TU-RL,
aluguel de meios, etc.);



- A utilização de áreas de registro semelhantes a do STFC prejudica a
possibilidade de planos de serviço opcionais pelas prestadoras de SMP,
como por exemplo tarifa única dentro de sua área prestação de serviço,
plano este já em oferta por diversas operadoras, sendo o maior beneficiário
o usuário;

Considerando o exposto acima, e a tendência de convergência das
telecomunicações para redes multiserviços, é nosso entendimento que a
regulamentação brasileira deva refletir esta realidade, e não ser inibidora da
criação de novos serviços e planos de serviços que possam trazer benefícios
aos usuários.

Sendo assim, propomos que a ANATEL considere na definição das áreas de
registro  as características dos sistemas móveis, e não estabeleça como
parâmetro as áreas de tarifação do STFC, o que tornaria a utilização do CSP
muito complexo e não beneficiaria o usuário.

Entendemos ainda, que a configuração mais otimizada para as áreas de
registro deveriam ser  as próprias Unidades da Federação ou, na pior das
hipóteses, as áreas equivalentes às áreas de numeração fechada já em uso no
Brasil. Isso simplificaria muito os procedimentos para o usuário.

Também deve ser considerado que grande parte dos usuários das Operadoras
já são pré pagos e que a proliferação de áreas trará conseqüências imediatas e
desagradáveis aos mesmos, com diferenciação constante de tarifas e quase
perda total do controle de suas ligações.

Além disso, por definição, a numeração é um recurso limitado e deve ser
utilizada de forma racional e otimizada. A criação de muitas e pequenas áreas
de registro trará conseqüências pesadas neste recurso de numeração.

Consideramos este ponto crucial para todo o sistema SMP e sugerimos que
este ponto seja objeto de estudos e de uma consulta pública exclusiva. Desta
forma a nossa proposta de texto para o artigo 4 é:

Art. 4º. Aplicam-se, ainda, a estas diretrizes as seguintes definições:

I – Área de Registro: área geográfica contínua  onde é  prestado o
SMP, tendo o mesmo limite de uma Unidade da Federação ; e

II – Área de Prestação: área geográfica, composta por um conjunto de
áreas de registro, delimitada no Termo de Autorização, na qual a
Prestadora de SMP está autorizada a explorar o serviço.

------+

Art. 5º. O SMP é caracterizado por possibilitar a comunicação entre estações
de uma mesma Área de Registro do SMP ou acesso a redes de
telecomunicações de interesse coletivo.

§1º A comunicação originada em uma Área de Registro do SMP e destinada a
ponto localizado fora desta constitui STFC na modalidade Longa Distância
Nacional ou Internacional.



§2º O usuário do SMP, no exercício do seu direito de escolha, deve selecionar
a prestadora de STFC de sua preferência para encaminhamento de chamadas
de Longa Distância a cada chamada por ele originada.

Comentário TCO:

Acreditamos que o usuário deve ter a opção de escolher a prestadora de longa
distância que irá utilizar, através do CSP, por chamada ou através de um
contrato prévio.

No entanto, os critérios utilizados e principalmente as áreas de registro
utilizadas não devem ser os mesmos da rede fixa, pois a mobilidade inerente
ao sistema implica em um série de características que tornam muito complexo
o modelo sugerido pela ANATEL, entre os quais podemos destacar:

- a ocorrência de hand-off entre áreas de registro diferentes:
- A chamada seria interrompida para realização do CSP?
- Como ficaria a cobrança de uma chamada iniciada em uma área de

registro que foi estendida por n áreas de registros distintas?

- seleção de prestadora por assinante em roaming
- Uma vez que para chamar o assinante em roaming, não é necessário

saber previamente sua localização, e que este é que paga as despesas
do deslocamento, como ficaria o CSP nesta situação?

Concordamos que isso é necessário e permite a liberdade plena de escolha por
parte do usuário mas cria barreiras à criatividade de oferecimento de planos
alternativos  de serviços que podem ser desenvolvidos pelas Prestadoras..

Nossa sugestão é que o apresentado no parágrafo citado seja respeitado mas
que haja a flexibilidade para o usuário fazer uma pré-seleção , por exemplo,
sem a necessidade de, a todo momento selecionar a prestadora de longa
distância.

Com isso, de forma simplificada, o usuário poderia continuar a teclar uma
quantidade menor de dígitos e teria todas as suas chamadas realizadas através
de sua prestadora escolhida, mas sem a necessidade de teclar seu código por
chamada.

Consideramos isso importante pois trabalharíamos na satisfação dos clientes,
simplificando suas ligações e nos preparando para integração com serviços
mais avançados de rede inteligente até se atingir a portabilidade de números.

Também julgamos pertinente, para o bem dos usuários, que a escolha de
prestadora se dê apenas para chamadas interestaduais, que seria uma regra
clara, compreensível e de fácil assimilação para os mesmos na realização de
suas chamadas.



Desta forma, sugerimos que o texto desse parágrafo seja:

§2º O usuário do SMP, no exercício do seu direito de escolha, deve
selecionar a prestadora de STFC de sua preferência para
encaminhamento de chamadas de Longa Distância Interestaduais e
Internacionais a cada chamada por ele originada ou através de uma
pré-seleção realizada junto a sua prestadora de SMP.

Além disso, a seleção de prestadora está criando uma situação
inesperada em que os business plan das atuais operadoras SMC estão
sofrendo imprevisto impacto enquanto as operadoras atuais do STFC
estão tendo uma grata surpresa em sua operação e em seus business
plan.

-----+

Art. 11. O espectro de radiofreqüências destinado à prestação do SMP fica
subdividido nas seguintes subfaixas:

I – Subfaixa “A”:

(I.1) Transmissão da Estação Móvel: 824 MHz a 835 MHz  e 845 MHz a 846,5
MHz
Transmissão da Estação Radiobase: 869 MHz a 880 MHz  e 890 MHz a 891,5
MHz
(I.2) Transmissão da Estação Móvel: 1900 MHz a 1905 MHz
Transmissão da Estação Radiobase: 1980 MHz a 1985 MHz

II – Subfaixa “B”:
(II.1) Transmissão da Estação Móvel: 835 MHz a 845 MHz e 846,5 MHz a 849
MHz
Transmissão da Estação Radiobase: 880 MHz a 890 MHz e 891,5 MHz a 894
MHz
(II.2) Transmissão da Estação Móvel:  1905 MHz a 1910 MHz
Transmissão da Estação Radiobase:  1985 MHz a 1990 MHz

Comentário TCO:

Para os sistemas em operação, a evolução para sistemas 2.5 ou 3 G pode ser
algo bastante penoso e oneroso. Entre outras implicações, isso pode significar
perda de competitividade com novas prestadores que estarão entrando em
operação em um espectro todo livre e deverão trazer novidades ao mercado.

A questão de espectro adquire grande importância já que um tratamento
equânime e não discriminatório deve ser dado aos atuais prestadores pois
representam  quase 20 milhões de brasileiros.

Neste aspecto, julgamos que os 5 MHz alocados na consulta não estarão
permitindo uma sinergia razoável para os sistemas atuais e os 20 milhões de



usuários das atuais Operadoras poderão ter prejuízo em suas opções, e
apresentamos duas considerações a respeito:

A definição das extensões de banda (1.900 – 1.905 e 1.905 – 1.910 MHz) para
as Operadoras das bandas A e B dentro do bloco C do PCS americano traz
alguns inconvenientes sérios para operacionalização e que podem encarecer os
terminais a serem disponibilizados no Brasil.

Os aparelhos terminais dual band hoje disponíveis para TDMA ou CDMA já
estão sintonizados para as banda A e B do SMC e os blocos A, B, C, D, E e F do
PCS americano e não há como distinguir fragmentos de freqüência dentro de
um bloco único.

Em assim sendo, e continuando com essas alocações, os aparelhos que
viessem a ser comercializados no Brasil seriam exclusivos para o mercado
local, necessitando ser reconfigurados em software  o que encareceria os
mesmos.

Toda a sinergia dos aparelhos comercializados pelo mundo para estes sistemas
seria desprezada pois não poderiam ser trazidos diretamente para o Brasil.
Como consideramos que o menor custo para os usuários seja uma das
premissas para os usuários do Brasil, fazemos nossa sugestão:

Que as bandas de extensão para as Operadoras das bandas A e B sejam
definidas coincidentes com os blocos E e F do PCS americano, ou seja,
1.885 – 1.890 e 1.890 – 1.895 MHz e retorno nas faixas de 1.965 –
1.970 MHz e 1.970 – 1.975 MHz, respectivamente.

Além disso, seria importante disponibilizar uma faixa adicional também em
1.800 MHz para que as prestadoras estivessem em melhores condições de
competição. Para isso, propomos as faixas de 1.775 – 1.785 e 1.870 – 1.880
MHz sejam alocadas para as atuais prestadoras das bandas A e B.

Uma análise mais apurada do espectro em 1.800 e 1.900 MHz mostrará que
muita faixa foi alocada para WLL e poderia ser reavaliado pela ANATEL sua real
necessidade e aplicação.

-----+

Art. 12. O direito de uso de radiofreqüência associado ao SMP será outorgado
pelo prazo de 15 (quinze) anos, prorrogável uma única vez por igual período,
observadas as seguintes condições:

I – o uso da radiofreqüência se dará em caráter primário e restrito à respectiva
Área de Prestação;

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

III – o compartilhamento da radiofreqüência poderá ser autorizado pela Anatel
se não implicar em interferência prejudicial nem impuser limitação à prestação
do SMP.



Comentário TCO:

Inicialmente, para manter a coerência com a Resolução 068 de 20.11.98,
sugerimos que texto deste artigo seja:

Art. 12. O direito de uso de radiofreqüência associado ao SMP será
outorgado pelo prazo de 20 (vinte) anos, prorrogável uma única vez
por igual período, observadas as seguintes condições:

Contiunando, sendo a autorização de uso de radiofrequência dada à prestadora
de SMP em toda área de prestação de serviço, e sendo este uso em caráter
primário, as prestadoras de SMP planejam suas redes sem considerar
interferências ou ocupações do espectro.

É interesse da ANATEL e das prestadoras de SMP que a área de cobertura
deste serviço se expanda a cada ano, com o objetivo de atendimento de sua
área de atuação.

Devido as características dos serviços de comunicações móveis baseados em
técnicas celulares, a resintonia de freqüências é muito comum nas expansões
da rede, fato este que implica numa realocação dos canais de RF utilizados
dentro do espectro destinado a prestadora do SMP.

Sendo assim, acreditamos que  a prestadora de SMP deva ser consultada
quando da intenção de compartilhamento de frequências, pois uma frequência
que não está sendo utilizada em determinado momento pode já ter sido
considerada no planejamento de curto ou de longo prazo da empresa para
expansão de sua rede, bem como sua utilização prevista em outras localidades
que inviabilizaria o compartilhamento da radiofrequência.

Desta forma , nossa proposta é acrescentar no inciso III uma consulta prévia e
concordância da Prestadora de SMP :

III – o compartilhamento da radiofreqüência poderá ser autorizado
pela Anatel se não implicar em interferência prejudicial, não impuser
limitação à prestação do SMP e desde que haja prévia concordância do
autorizado do SMP nas áreas de compartilhamento.

-----+

Art. 13. Os preços dos serviços serão livres, devendo ser justos, equânimes e
não discriminatórios, podendo variar em função de características técnicas, de
custos específicos e de utilidades ofertadas aos usuários.

§1º  As prestadoras cujos instrumentos de concessão ou autorização tenham
previsto valores remuneratórios máximos a serem cobrados dos usuários, bem
como os respectivos critérios de reajuste, continuarão obrigadas a obedecer
tais limites, nos termos do art.129 da LGT.

Comentário TCO:

Sugerimos a inclusão do seguinte parágrafo 2º:



§2º Os valores remuneratórios máximos serão reajustados para a data
da migração, sendo a partir daí automaticamente adotados, bem como
esta data passará a ser considerada como data base para os reajustes
posteriores.

Esta consulta pública se limita às diretrizes para o SMP nos aspectos de áreas,
freqüências, etc, mas sem entrar em detalhes dos serviços / tecnologias que
possam ser implementados por cada um dos Operadores de SMP.

Entendemos que a ANATEL através da Resolução 227 de 21.06.00 definiu
faixas em 1.900 MHz para novos operadores de terceira geração mas de forma
alguma impede que os atuais operadores possam também utilizar suas faixas
de freqüência para alcançar os sistemas de terceira geração.

Entendemos que qualquer tipo de serviço ou tecnologia possam ser utilizados,
inclusive em alinhamento a sistemas de terceira geração quando não serviços
dessa nova geração.

Com isso, achamos oportuno que isso fique claro no regulamento do SMP e
sugerimos a inclusão de um novo parágrafo ao Art. 13 com a seguinte
redação.

§3º Os serviços e os planos de serviços a serem disponibilizados serão
definidos pelas Prestadoras SMP em atendimento a seu mercado e não
se limitam aos serviços apresentados na Norma 23/96 de 04.11.96 e
na Resolução 226 de 15.06.00.

-----+

Art.15 . A remuneração pelo uso das redes será pactuada entre as
prestadoras, observado o disposto no art. 152 da LGT e na regulamentação.

Comentário TCO:

Sugerimos a seguinte redação para o Parágrafo Único deste artigo:

O somatório das remunerações pelo uso das redes envolvidas em uma
comunicação deve ser menor ou igual do preço público cobrado
efetivamente do usuário pela Operadora do serviço SMP,
considerando-se os descontos oferecidos pela prestadora.

-----+

Art. 18. As redes de telecomunicações e plataformas associadas ao SMP
devem fazer uso de tecnologias e sistemas cujas estruturas de sincronismo,
sinalização, numeração, comutação e encaminhamento, entre outras, possam
prover convergência com rede de STFC, observado o disposto na
regulamentação.

Parágrafo único. Será estabelecido cronograma para a implementação do
disposto no caput em relação às prestadoras de SMC que adaptarem seus
instrumentos de concessão e autorização, na forma do art. 30.



Comentário TCO:

Nosso entendimento é que este artigo se refere apenas aos aspectos de
interconexão e especificamente a comutação de circuitos de voz e
regulamentos pertinentes.

Isso porque acreditamos que, por exemplo, a rede de roaming não possa estar
contemplada pelas resoluções desse artigo. A atual rede de roaming
implantada, elogiada em todo o mundo pela praticidade e abrangência, está
estruturada de forma a disponibilizar serviços de forma nacional o mais
rapidamente possível.

Com isso, uma nova tecnologia com um diferente padrão tecnológico deve
arcar com o ônus de interligação com essa rede de roaming, se desejar ter seu
serviço estendido às demais operadoras que se interconectam através dessa
rede.

Além disso, deve ser melhor definido o significado da palavra convergência e
o porquê do STFC vir a ter preferência nesse caso. Como já citado
anteriormente, em todo mundo já se prevê que em poucos anos o número de
acessos móveis será superior ao número de acessos fixos, e não parece que tal
tendência seja inverídica.  No Japão isso já aconteceu.

Sugerimos a seguinte redação para o este artigo:

Art. 18 A interconexão entre redes de telecomunicações e plataformas
associadas ao SMP deve fazer uso de tecnologias e sistemas cujas
estruturas de sincronismo, sinalização, numeração comutação e
encaminhamento, entre outras, com a rede de STFC, observado o
disposto na regulamentação.

§1º Será estabelecido cronograma para a implementação do disposto no caput
em relação às prestadoras de SMC que adaptarem seus instrumentos de
concessão e autorização, na forma do art. 30.

Parágrafo Único º A interligação entre outras redes, que não para fins
de interconexão, deve ser negociado entre as Prestadoras de SMC e
SMP.

----+

Art. 19. É obrigatório que a rede da prestadora de SMP possibilite o
atendimento de seus usuários, inclusive visitantes, nas localidades atendidas
por ela, em sua Área de Prestação.

Comentário TCO:

É nosso entendimento que a intenção da ANATEL neste artigo é garantir aos
usuários de SMP de uma determinada prestadora que estes tenham acesso ao
serviço dentro de toda a área de prestação de sua prestadora.



Sendo assim, propomos a retirada do termo inclusive visitante, pois este não
aumenta a definição de usuário, e inclusive torna o texto um pouco complexo
em relação a origem deste assinante visitante (outra prestadora ou própria
prestadora).

A inclusão deste termo neste artigo é desnecessária pois o assinante visitante
da própria prestadora já estaria coberto pela definição de usuário da
prestadora e o assinante visitante de outra prestadora estaria englobado no
artigo 20. A nossa sugestão para o texto final é:

Art. 19. É obrigatório que a rede da prestadora de SMP possibilite o
atendimento de seus usuários, nas localidades atendidas por ela, em
sua Área de Prestação, respeitado o padrão tecnológico adotado.

-----+

Art. 21. A Anatel promoverá licitação para expedição de autorizações de SMP,
observado o disposto nestas diretrizes.

§1º Serão expedidas, para cada uma das regiões I, II e III, previstas no
Anexo I, até três autorizações para prestação de SMP, cujas áreas de
prestação coincidirão com as respectivas regiões;

§2º Cada empresa licitante vencedora terá direito, ainda, a:

I – uma autorização para a prestação de STFC, na modalidade Longa Distância
Nacional de qualquer âmbito, a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2002; e

II – uma autorização para a prestação de STFC, na modalidade Longa
Distância Internacional, a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2002.

§3º Não serão expedidas as autorizações previstas no parágrafo anterior para
empresa que já seja concessionária ou autorizada para prestação do mesmo
serviço, em mesma área geográfica, conforme regulamentação.

§4º As empresas licitantes que disputarem a autorização na Subfaixa “C” se
obrigam a iniciar a prestação do serviço até 30 de junho de 2001 ou seis
meses após a assinatura do Termo de Autorização, valendo o que ocorrer por
último.

Comentário TCO:

Para adequação de todo o texto, inclusive na migração das atuais Operadoras
SMC para SMP, sugerimos a seguinte alteração:

§2º Cada empresa licitante vencedora ou prestadora migradora do
SMC para SMP terá direito, ainda, a:

-----+

Art. 23. 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 prazos previstos no art. 10, §2 o do PGO.

§1º A outorga de autorização do uso de radiofreqüência só será expedida
quando da comprovação do cumprimento das metas referidas no caput.

§2º Para observar o disposto no §4º do art. 21 desta Diretriz e o art. 10 §2º
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.

Comentário TCO:

É nosso entendimento que o SMP só pode ser prestado no espectro de
freqüência e nas subfaixas estabelecidas no Artigo 11. Sendo assim as
empresas prestadoras de STFC, concessionária ou autorizada, não podem
utilizar as faixas de frequências a ela designadas para prestação do STFC
utilizando Sistemas de Acesso Fixo sem Fio, e em especial as subfaixas de
1850 MHz a 1870 MHz, 1930 MHz a 1950 MHz e 1910 MHz a 1930 MHz, para
prestação do SMP.

Desta forma, nossa proposta é que seja incluído o §3º com a seguinte
redação:

§3º As concessionárias ou autorizadas de STFC  não poderão utilizar
para prestação do SMP as faixas de frequências a elas designadas para
prestação do STFC através de Sistemas de Acesso Fixo sem Fio

-----+

Art. 26. A obtenção de autorização por empresa licitante ou consorciada que,
diretamente ou por suas controladoras, controladas ou coligadas, já seja
prestadora de SMP ou SMC em área contida na região licitada será
condicionada à:

I – assunção de compromisso de transferência do seu instrumento de
concessão ou autorização a outrem ou desvinculação societária, no prazo de
até seis meses contado a partir da data de assinatura do Termo de
Autorização; ou

II – renúncia, nas áreas geográficas coincidentes, de nova autorização de
serviço e de outorga de radiofreqüências associadas.

§1º É vedada a prestação do serviço objeto da nova autorização antes do
cumprimento do compromisso previsto no inciso I ou da renúncia prevista no
inciso II.

§2º Caso não seja concretizada a transferência prevista no inciso I, a renúncia
referida no inciso II será considerada efetiva de pleno direito.

Comentário TCO:



Este artigo versa sobre áreas comuns entre uma área de banda A ou B com
uma nova área da banda C, sendo que no Inciso II é apresentada a
necessidade de renúncia em área coincidente com área já atendida pela
Prestadora.

Poucas operadoras atuantes no país têm condições de adquirir uma nova área
de autorização sem a necessidade de renunciar a parte da nova área ou venda
da banda A ou B.

Com isso, é importante que seja definido como ocorrerá o ressarcimento pelas
áreas da banda C que forem renunciadas, pois pagou-se por uma determinada
área e na realidade não se vai utilizá-la em sua plenitude.

Não se pode conceber que se imagine uma situação de renúncia pura e simples
pois neste caso o governo, através da ANATEL, estaria vendendo duas vezes
um mesmo bem.

Imaginamos que um bom critério para a devolução seja o percentual do
somatório total dos assinantes das Bandas A e B da área renunciada dividido
pelo somatório dos assinantes da área total licitada.

-----+

Art. 27. O início das operações de prestadoras de SMP na área correspondente
aos estados do Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Maranhão somente dar-se-
á após 31 de dezembro de 2001.
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Todas as áreas de concessão já poderiam ter novas operadoras caso o
processo de liberação das faixas do SMP tivessem tido um andamento mais
célere. Exceção se abre para a área 8, onde novos competidores só podem
entrar no mercado a partir de 31 de dezembro de 2.001.

Com isso, deve-se ressaltar que todas as demais áreas, à exceção da área 8,
tiveram apenas duas operadoras por um período bastante grande e
curiosamente para a área 8, área esta não muito atrativa a muitos, teria já
concorrência a partir de 31.12.01.

Para que as operadoras da região pudessem melhor se estruturar, estabilizar e
obter uma participação de mercado razoável, seria importante que isso fosse
levado em consideração. Desta forma, nossa proposta é que o artigo 27 tenha
a seguinte redação:

Art. 27. O início das operações de prestadoras de SMP na área
correspondente aos estados do Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e
Maranhão somente dar-se-á após 30 de junho de 2.002.

-----+

Art. 29. Na contratação de serviços e na aquisição de equipamentos e
materiais vinculados ao serviço objeto da autorização, a Autorizada se obriga a
considerar ofertas de fornecedores independentes, inclusive os nacionais, e



basear suas decisões, com respeito às diversas ofertas apresentadas, no
cumprimento de critérios objetivos de preço, condições de entrega e
especificações técnicas estabelecidas na regulamentação pertinente.

Parágrafo único. Na contratação em questão, aplicam-se os procedimentos
do regulamento mencionado no art. 2 o , inciso VII.
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É nosso entendimento que as prestadoras devam considerar ofertas de
diversos fornecedores baseados em critérios técnicos e comerciais objetivos.
No entanto, a aquisição de equipamentos e contratação de serviços está
diretamente relacionada a estratégia da empresa de lançamento de novos
serviços e facilidades, sendo estes diferenciais em relação a concorrência.

Desta forma, estas contratações são tratadas de forma confidencial em todas
as prestadoras de telecomunicações, sendo que na maioria delas existem
termos de confidencialidade assinados com os fornecedores, e portanto não
podem ser divulgadas previamente ao público em geral, pois afetaria todo o
planejamento estratégico da empresa e pode acarretar o insucesso do
lançamento de uma nova facilidade ao usuário.

Nossa proposta é que seja retirado o Parágrafo Único, pois no Artigo 3º do
documento referenciado, há a obrigação por parte da prestadora de divulgar
em sua página da internet a intenção de proceder aquisição e informar o
objeto da contratação, bem como acreditamos que deve ser retirado  termo
estabelecidas na regulamentação pertinente do final do Artigo 29, ficando a
nova redação da seguinte forma:

Art. 29. Na contratação de serviços e na aquisição de equipamentos e
materiais vinculados ao serviço objeto da autorização, a Autorizada se
obriga a considerar ofertas de fornecedores independentes, inclusive
os nacionais, e basear suas decisões, com respeito às diversas ofertas
apresentadas, no cumprimento de critérios objetivos de preço,
condições de entrega e especificações técnicas .

-----+

Art. 31. A autorização e conseqüente utilização da faixa de radiofreqüência
decorrente da expansão de que tratam os incisos I.2 e II.2 do art. 11 estão
condicionadas à assinatura do Termo de Autorização de SMP nos termos do
artigo anterior.

Parágrafo único. A outorga de radiofreqüência relativa à expansão será feita
a título oneroso, nos termos do art. 48 §1.º inciso IV da LGT.
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Considerando que quando da licitação das licenças da Banda B e do leilão de
privatização das Empresas Celulares da Banda A, foram pagos valores
referentes a atratividade do serviço, determinado pela ANATEL através do
preço mínimo, é nosso entendimento que o preço a ser cobrado se refira



somente ao direito de uso pelas radiofrequências. Desta forma propomos a
seguinte alteração do Parágrafo Único:

Parágrafo Único. O direito de uso das radiofrequências que tratam os
incisos I.2 e II.2 do art. 11 será oneroso, nos termos  do Regulamento
de Cobrança de Preço Público pelo Direito de Uso Radiofreqüências
aprovado pela Resolução Nº 068, de 20 de Novembro de1998.

-----+

Atenciosamente,

Guilherme de Oliveira Mendes
Assessor de Regulamentação da TCO
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