INFORME Nº 162/2017/SEI/PRRE/SPR
PROCESSO Nº 53500.084866/2017-47
INTERESSADO: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA - SUE, SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E
REGULAMENTAÇÃO, SUPERINTENDÊNCIA DE OUTORGA E RECURSOS À PRESTAÇÃO,
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPETIÇÃO
1.

ASSUNTO

1.1.
Proposta de Edital de Licitação para Concessão para prestação de STFC na modalidade
local, autorização para prestação de STFC nas modalidades LDN e LDI, autorização para prestação de
SMP, autorização para prestação de SCM e autorização de uso de radiofrequências nas faixas de 800
MHz e 1.800 MHz, no setor 20 do PGO.
2.

REFERÊNCIAS

2.1.

Lei Geral de Telecomunicações - LGT - Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997;

2.2.
Regulamento de Licitação para Concessão, Permissão e Autorização de Serviço de
Telecomunicações e de Uso de Radiofrequência - Resolução nº 65, de 29 de outubro de 1998;
2.3.
Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC - Resolução nº 426, de 9 de
dezembro de 2005;
2.4.
2007;

Regulamento do Serviço Móvel Pessoal – SMP - Resolução nº 477, de 7 de agosto de

2.5.
de 2013;

Regulamento do Serviço de Comunicação Mul mídia - Resolução nº 614, de 28 de maio

2.6.
Plano Geral de Autorizações do Serviço Móvel Pessoal – PGA-SMP - Resolução nº 321,
de 27 de setembro de 2002;
2.7.
Processo nº 53500.070406/2017-31 - Procedimento de ex nção, por cassação, das
autorizações para explorar serviços de telecomunicações de interesse cole vo e uso das
radiofrequências correlatas da SERCOMTEL, instaurado pela Superintendência de Outorgas e
Recursos à Prestação - SOR;
2.8.
Processo nº 53500.070925/2017-08 - Procedimento Administra vo de Descumprimento
de Obrigações, instaurado pela Superintendência de Controle de Obrigações - SCO e que discute a
caducidade da Concessão de STFC outorgada à SERCOMTEL.
3.

ANÁLISE

DO OBJETIVO
3.1.
Nos termos do Acórdão nº 366/17, o Conselho Diretor determinou a instauração de
processo para avaliar eventual aplicação de caducidade e cassação concessão do STFC e autorizações,
respec vamente, de das pelas prestadoras que compõe o Grupo Econômico SERCOMTEL.
Considerando as consequências advindas da possibilidade de concre zação de tais cenários, o
Conselho Diretor determinou a cons tuição de Grupo especíﬁco para avaliar e propor medidas com
vista a, entre outros, a mi gar eventual risco à con nuidade da prestação dos serviços atualmente
prestados pela empresa, tal como se observa na fundamentação con da nos itens 4.94 e seguintes
do da Análise nº 199/2017/SEI/IF (SEI nº 1822205).
3.2.
Tal Grupo foi cons tuído por meio da Portaria nº 1.783, de 21 de dezembro de 2017,
nos termos do processo nº 53500.071900/2017-13, com o obje vo de "de avaliar e propor medidas
para tratar as consequências de eventual cenário de aplicação de caducidade à concessão do Serviço
Telefônico Fixo Comutado (STFC) de da pela SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES e de cassação de
suas autorizações para prestação do Serviço de Comunicação Mul mídia (SCM) e do Serviço Móvel
Pessoal (SMP)".
3.3.
Dentre os temas estabelecidos como objeto de avaliação pelo referido grupo estão: i)
iden ﬁcação atualizada e consolidada dos bens e serviços vinculados à concessão de STFC; e ii) editais
de licitação e alterações regulamentares voltadas à garan a da con nuidade do serviço. Sobre este
segundo item, a Portaria acima mencionada estabelece em seu artigo 6º:
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Art. 6º Determinar às Superintendências de Planejamento e Regulamentação (SP R), de Compe ção
(SCP) e de Outorga e Recursos à Prestação (SO R) que avaliem e elaborem o disposto no inciso II do
art. 4º desta Portaria, devendo interagir com as demais áreas, caso julguem necessário.

3.4.
Neste sen do, o presente processo visa dar encaminhamento ao estabelecido no inciso
II do artigo 4º da Portaria nº 1.783, em linha com o determinado pelo Conselho Diretor da Anatel.
3.5.
Assim, busca-se encaminhar ao Conselho Diretor, ouvida antes a Procuradoria Federal
Especializada junto à Anatel, minuta de Consulta Pública sobre proposta de Edital de Licitação para
Concessão para prestação de STFC na modalidade local, autorização para prestação de STFC nas
modalidades LDN e LDI, autorização para prestação de SMP, autorização para prestação de SCM e
autorização de uso de radiofrequências nas faixas de 800 MHz e 1.800 MHz, no setor 20 do PGO.
3.6.
A construção do referido Edital visa garan r a con nuidade dos serviços de
telecomunicações ofertados atualmente pelo grupo SERCOMTEL (SERCOMTEL S.A.
TELECOMUNICAÇÕES e SERCOMTEL PARTICIPAÇÕES S.A.) naquela área, considerando a existência de
dois processos administra vos em curso na Agência, a saber: (i) 53500.070925/2017-08,
Procedimento Administra vo de Descumprimento de Obrigações, instaurado pela Superintendência
de Controle de Obrigações - SCO e que discute a caducidade da Concessão de STFC outorgada àquele
grupo; e (ii) 53500.070406/2017-31, procedimento de ex nção, por cassação, das autorizações para
explorar serviços de telecomunicações de interesse cole vo e uso das radiofrequências correlatas,
instaurado pela Superintendência de Outorgas e Recursos à Prestação - SOR.
DAS PREMISSAS PARA A CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA DE EDITAL
3.7.
Antes de passar aos aspectos da construção do Edital propriamente dita, é importante
destacar algumas premissas segundo as quais a minuta ora em debate foi elaborada.
3.8.
A minuta tem como base o texto u lizado pela Anatel nos úl mos Editais conduzidos
para autorização de uso de faixas de radiofrequências. Assim, esta versão traz alteração às minutas
anteriores apenas com relação aos aspectos especíﬁcos que serão tratados nos itens a seguir do
presente Informe.
3.9.
Além disso, como já dito, a presente proposta parte do princípio de que os bens e
direitos a serem licitados (posse dos bens reversíveis e autorização de uso das radiofrequências do
grupo SERCOMTEL) estão disponíveis, considerando que outros dois processos especíﬁcos em curso na
Agência já estão discu ndo tais questões: (i) 53500.070925/2017-08, Procedimento Administra vo de
Descumprimento de Obrigações, instaurado pela Superintendência de Controle de Obrigações - SCO e
que discute a caducidade da Concessão de STFC outorgada àquele grupo; e (ii) 53500.070406/201731, procedimento de ex nção, por cassação, das autorizações para explorar serviços de
telecomunicações de interesse cole vo e uso das radiofrequências correlatas, instaurado pela
Superintendência de Outorgas e Recursos à Prestação - SOR.
3.10.
Outro aspecto importante de ser debatido é a definição dos bens reversíveis cujo direito
de uso será objeto da presente proposta de certame e cujo rol constará anexo ao Edital. O tema, após
discussões conduzidas pelas áreas técnicas para o presente caso, foi levado ao Conselho Diretor em
reunião técnica. Assim, a proposta aqui constante u liza-se das diretrizes ob das naquela reunião.
Este ponto será melhor apresentado no item a seguir, sobre os objetos da licitação.
3.11.
Por ﬁm, outra premissa essencial diz respeito à con nuidade dos serviços ofertados não
apenas em regime público, mas também em regime privado, pois, como se vê na ﬁgura abaixo, o
grupo SERCOMTEL detém signiﬁca vomarket share no setor 20 da Região II do PGO não apenas no
STFC, mas também no SCM.
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3.12.
Par ndo então de tais premissas, passa-se à apresentação dos aspectos especíﬁcos da
presente proposta de Edital, quais sejam: (i) objetos da Licitação; e (ii) compromissos a serem
imputados ao(s) vencedor(es).

DOS OBJETOS DA LICITAÇÃO
3.13.

O objeto da licitação foi estruturado em lotes, conforme tabela abaixo:
Concessão de STFC Local, até a data de 31 de dezembro de 2025, sem direito a prorrogação, no
setor 20 da Região II do PGO

Lote I-A

Direito de uso dos bens listados no ANEXO I, pelo prazo da concessão, prorrogável por igual
período
Autorização para prestação do STFC LDN e LDI, por prazo indeterminado, com possibilidade de
utilização do Código de Seleção de Prestadora (CSP) nº 43
Autorização para prestação de SCM, por prazo indeterminado

Lote I-B

Lote II

Autorização para uso de radiofrequências, nas subfaixas FDD de 824-835 MHz, 845-846,5 MHz,
869-880 MHz, 890-891,5 MHz, 1.725-1.735 MHz e 1.820-1.830 MHz, por 15 anos, prorrogável por
igual período, no setor 20 da Região II do PGO
Autorização para uso de radiofrequências, nas subfaixas FDD de 1.765-1.770 MHz, 1770-1775
MHz, 1.860-1.865 MHz e 1.865-1870 MHz, por 15 anos, prorrogável por igual período, na Área de
Registro nº 43, exceto setor 20 da Região II do PGO
Objetos, em conjunto, dos Lotes I-A e I-B
Autorização para uso de radiofrequências, nas subfaixas FDD de 824-835 MHz, 845-846,5 MHz,
869-880 MHz, 890-891,5 MHz, 1.725-1.735 MHz e 1.820-1.830 MHz, por 15 anos, prorrogável por
igual período, no setor 20 da Região II do PGO

Lote III

Autorização para uso de radiofrequências, nas subfaixas FDD de 1.765-1.770 MHz, 1770-1775
MHz, 1.860-1.865 MHz e 1.865-1870 MHz, por 15 anos, prorrogável por igual período, na Área de
Registro nº 43, exceto setor 20 da Região II do PGO
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Autorização para prestação de SCM, por prazo indeterminado
Autorização para prestação do STFC Local, LDN e LDI, por prazo indeterminado, com possibilidade
de utilização do Código de Seleção de Prestadora (CSP) nº 43
3.14.
Sobre a disponibilidade dos Lotes indicados na tabela acima, tem-se que: (i) o Lote I-B
somente estará disponível se houver proponente vencedora para o Lote I-A; (ii) o Lote II somente
estará disponível se não houver proponente vencedora para o Lote I-A; e (iii) o Lote III somente estará
disponível se não houver proponente vencedora para os Lote I-A e II.
3.15.
Quanto ao prazo da concessão de STFC Local, entende-se adequado alinhá-lo ao termo
ﬁnal do contrato hoje existente com a SERCOMTEL, 31 de dezembro de 2025, no sen do de assegurar
a continuidade do serviço no cenário de extinção da concessão vigente.
3.16.
A esse respeito, ainda que a lei autorize o estabelecimento de concessão de serviço de
telecomunicações por prazo maior, veriﬁca-se que tal fato acarretaria descasamento do termo ﬁnal
da outorga que se pretende conferir com aquele das demais concessões, o que pode ensejar prejuízos
à isonomia de tratamento a ser conferido às concessões em 2025, bem como ao atendimento da
política pública em vigor naquele momento.
3.17.
Portanto, ao deﬁnir que a concessão ora prevista se ex nguirá na mesma data das
demais, a Agência atua em linha com o interesse público, deixando a deﬁnição do cenário completo
das concessões para o mesmo momento.
3.18.
No que se refere às faixas de radiofrequências, devem ser respeitados os limites
(spectrum caps) previstos na regulamentação, aplicando-se atualmente aqueles constantes do
Regulamento sobre Condições de Uso de Radiofrequências nas Faixas de 800 MHz, 900 MHz, 1.800
MHz, 1.900 MHz e 2.100 MHz, aprovado pela Resolução nº 454, de 11 de dezembro de 2006.
3.19.
Neste cenário, cumpre salientar que a área técnica avaliou, à luz dos spectrum
caps atualmente previstos, quais dos atuais prestadores de SMP que poderiam par cipar deste
certame (além, é claro, de novos proponente que, por óbvio, não teriam restrições decorrentes
do spectrum cap). A ﬁgura abaixo resume a quan dade de espectro de do por cada um dos agentes
atualmente no setor 20 do PGO e também no restante da Área de Registro nº 43, bem como os totais
que poderiam ser adquiridos à luz da regulamentação atual.

3.20.
Como se vê, nem todos os agentes já atuantes naquela área poderiam par cipar do
certame, uma vez que teriam restrições frente ao spectrum cap atual.
3.21.

Por outro lado, fato é que, quanto maior a quan dade de agentes aptos a par cipar do
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certame, maior será a chance de sucesso no presente processo. Neste sen do, vale mencionar que
eventuais alterações porventura promovidas pelo Conselho Diretor em relação à regulamentação dos
spectrum caps deverão ser levadas em conta no momento da oferta dos lances.
3.22.
Há que se comentar também quanto a parte do objeto que se refere ao direito de uso
dos bens listados no ANEXO I do Edital e as premissas utilizadas para a definição de tal rol.
3.23.
O levantamento de tais bens está sendo feito por meio de fiscalização, que visa levantar
aqueles indispensáveis à con nuidade do serviço no regime público (Concessão do STFC no Setor 20
da Região II do PGO).
3.24.
Nesse rol de bens, há alguns que são compar lhados com a prestação de outros
serviços de telecomunicações, em regime privado, e que merecem especial atenção.
3.25.
Na proposta de revisão da regulamentação sobre bens reversíveis (processo nº
53500.056388/2017-85, item 19 da Agenda Regulatória), estes bens compar lhados estão sendo
considerados reversíveis (por serem essenciais à con nuidade do serviço em regime público) de
maneira proporcional "com base na média aritmé ca da es ma va de uso da infraestrutura
compar lhada, pelo serviço prestado no regime público, dos úl mos 3 (três) anos" (art. 19 da
proposta elaborada pela área técnica).
3.26.
Sobre a referida proposta, a Procuradoria Federal Especializada se manifestou por meio
do Parecer nº 01000/2017/PFE-ANATEL/PGF/AGU, nos seguintes termos:
116. Ao que parece, a proposta regulamentar defende que reverta à União apenas a capacidade de
uso da rede efe vamente u lizada para prestação do serviço de telecomunicações prestado em
regime público.
117. No ponto, destaca-se que a proposição evidencia discussões que precisam ser enfrentadas
pela Agência e devidamente explicitadas nos autos, a fim de municiar os envolvidos de informações
aptas a propiciar a participação no processo de elaboração da norma.
118. Em primeiro lugar,a proposta parece dar espaço a uma interpretação no sen do de que
reverteria à União apenas a posse de parte da rede da prestadora, na parte proporcional à que se
u liza para prestação da telefonia ﬁxa, remanescendo com a concessionária a propriedade de toda
a infraestrutura.
119. Observa-se, pois, que está conectada à proposição a discussão a nente à reversão da posse
ou da propriedade à União ao final da concessão.
120. No sen r desta Procuradoria, os bens integrantes da concessão são de propriedade da
concessionária, devendo reverter ao Poder Concedente no momento da ex nção da concessão,
seja em razão de seu termo ﬁnal, seja de forma antecipada. A ex nção do contrato de concessão
implicará a transmissão automá ca da posse dos bens reversíveis ao Poder Concedente, consoante
disposto no art. 102 da LGT. A transmissão da posse abrangerá toda a universalidade de fato dos
bens reversíveis, sendo que a Agência poderá avaliar se existem bens que não deverão ser
revertidos, tais como os bens inservíveis à concessão.
121. Após essa avaliação, deﬁnidos os bens que são indispensáveis à concessão, ocorrerá a
transmissão da propriedade, em deﬁni vo. Aliás, a transmissão da propriedade deﬂui da própria
redação do Decreto nº 2.338, de 07 de outubro de 1997, que aprovou o Regulamento da Agência
Nacional de Telecomunicações (vigente desde à época da assinatura do primeiro Contrato de
Concessão) que não deixa dúvidas ao estabelecer que o patrimônio da Agência é cons tuído
também pelos bens que forem revertidos ao Poder Público em razão das concessões de serviços de
telecomunicações. É importante a transcrição da mencionada norma:
(...)
122. Dessa forma, a transmissão da posse é imediata, mas ocorrerá também a transmissão da
propriedade dos bens, que reverterão ao Poder Público. Os bens que reverterem ao Poder
Concedente em decorrência das outorgas de serviços de telecomunicações irão compor o
patrimônio da Agência até que sejam transferidos para o novo prestador do serviço objeto da
concessão extinta. Isso tudo para garantir a continuidade e atualidade na prestação dos serviços de
telecomunicações.
123. Pois bem. Garan r apenas o direito de uso de parte da rede vinculada à prestação do STFC,
pode dar azo a que se discuta eventual ofensa ao art. 3º do Decreto nº 2.338/97, bem como às
próprias garantias de continuidade e atualidade do serviço, exigidas pela LGT.
(...)
125. Observa-se que o disposi vo prevê, para os casos de reversão antes do ﬁm do prazo
contratual, a possibilidade de "pagamento de indenização pelas parcelas de inves mentos a eles
vinculados, ainda não amor zados ou depreciados que tenham sido realizados com o obje vo de
garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido".
126. Esse disposi vo é suﬁciente para concluir que o direito de propriedade deve ser rever do ao
Poder Público. Se há, para determinadas hipóteses, um dever de indenizar, a jus ﬁca va para esse
dever só poderia ser a transferência do direito de propriedade, o que, nesse universo de casos em
que o inves mento ainda não se amor zou ou depreciou, implicaria uma perda para a
Concessionária. Não faz sen do considerar que o Poder Público indeniza, em razão da mera
transferência da posse dos bens.
127. Nessa perspec va, vale lembrar, ainda, que a reversibilidade dos bens é um instrumento de
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garan a da con nuidade do serviço e que, arrecadados os bens reversíveis pelo Poder Público, a
Anatel realizaria nova licitação para celebrar um nova concessão. A transferência da propriedade
para o Poder Público é relevante para que a nova licitação seja realizada sem embaraços que
envolvam o concessionário anterior, de modo que o vencedor da nova licitação possa garan r a
continuidade do serviço, independentemente de disputas judiciais do anterior concessionário.
128. A reversão apenas da posse (parcial) para o Poder Público, implicaria, no âmbito de futura
concessão, a transferência ao licitante vencedor apenas do direito de posse (parcial), de modo que
o serviço prestado em regime público (sujeito ao dever de con nuidade e a obrigações de
universalização) para ter sua infraestrutura atualizada estaria sujeito aos inves mentos do
proprietário dos bens que con nuaria a prestar serviços de telecomunicações exclusivamente em
regime privado (sem obrigações de continuidade e de universalização).
129. Tratam-se de ponderações importantes, sendo recomendável que a Agência propicie a maior
gama de informações possíveis para o debate que está para se iniciar com a submissão da proposta
à Consulta Pública.

3.27.
Cabe destacar, entretanto, que toda a proposta acima construída a respeito dos bens
compar lhados considera, como premissa, o término da Concessão em seu prazo ﬁnal original,
quando esta reversibilidade proporcional poderia se dar por meio de contratos de cessão de uso de
parte da capacidade da rede, celebrado entre aquele que de ver a posse dos bens (a Concessionária
original) e aquele que for escolhido para dar continuidade ao serviço em regime público.
3.28.
Em uma situação de ex nção da Concessão antes deste prazo, como no presente caso,
em que se discute sua caducidade ao menos sete anos antes do término original por diﬁculdades de a
Concessionária manter a rede em operação e a prestação do serviço, a situação de compar lhamento
torna-se crí ca para a con nuidade do serviço, pois se torna inviável o modelo supracitado de
contrato de cessão de uso parcial desta rede.
3.29.
Desta forma, esta área técnica entende que, para ﬁns do presente caso, ao delimitar o
rol de bens que constarão anexos ao Edital, os bens compar lhados devem compor integralmente tal
lista, sob pena de se colocar em risco a con nuidade do serviço prestado em regime público naquela
área.
3.30.
Outra questão que merece destaque é a proposta de Lote III, especiﬁcamente no que
diz respeito ao STFC na modalidade Local, que, neste caso, será outorgado em regime privado, por
meio de autorização.
3.31.
A LGT determina, em seu ar go 112, que a concessão ex nguir-se-á por advento do
termo contratual, encampação, caducidade, rescisão e anulação, sendo que a ex nção devolve à
União os direitos e deveres rela vos à prestação do serviço. Ainda, o ar go 117 estabelece que,
ex nta a concessão antes do termo contratual, a Agência poderá, sem prejuízo de outras medidas
cabíveis: "(i) ocupar, provisoriamente, bens móveis e imóveis e valer-se de pessoal empregado na
prestação dos serviços, necessários a sua con nuidade; e (ii) manter contratos ﬁrmados pela
concessionária com terceiros, com fundamento nos incisos I e II do art. 94 desta Lei, pelo prazo e nas
condições inicialmente ajustadas".
3.32.
Assim, dentro do que permite o referido ar go, a área técnica propõe que a
con nuidade do serviço seja realizada por meio de novo certame, antes mesmo da aplicação de
caducidade, para que a transição possa acontecer de maneira não disruptiva.
3.33.
Neste certame, as primeiras abordagens para tal con nuidade seriam baseadas na
outorga de Concessão de STFC, associada a outros bens e direitos (Lotes I-A e II).
3.34.
No Lote III, entretanto, a proposta é que a outorga do STFC seja em regime privado.
Esta abordagem visa ampliar a probabilidade de sucesso da licitação, resultando, consequentemente,
em menores riscos de descon nuidade do serviço. Ressalta-se, também, que esta área entende ser
possível tal situação à luz dos norma vos vigentes, em especial a LGT e o Plano Geral de Outorgas.
Debate relevante sobre essa possibilidade é tratado no bojo do projeto estratégico de Reavaliação do
Regime e Escopo dos Serviços de Telecomunicações, item 1 da Agenda Regulatória 2017-2018, no
âmbito do processo nº 53500.015702/2016-99 e 53500.056574/2017-14.
3.35.
Finalmente, há que se mencionar que os regramentos rela vos à forma de pagamento
dos valores ofertados no certame foi atualizada, no sen do de guardar consistência com os
mecanismos propostos no âmbito dos projetos estratégicos da Agência, em par cular o de revisão do
Regulamento de Cobrança de Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequências (PPDUR) e do
Regulamento de Cobrança de Preço Público pelo Direito de Exploração de Serviços de
Telecomunicações e pelo Direito de Exploração de Satélite (PPDESS). Com isso, padroniza-se a forma
de pagamento de todas as outorgas conferidas pela Anatel, incorporando-se, ao presente
procedimento licitatório, todos os benefícios identificados nos processos citados.
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DOS COMPROMISSOS
3.36.
Os compromissos de atendimento estão previstos no Anexo II da minuta de Edital
prevista e abarcam: (i) a manutenção do atendimento aos usuários do STFC, conforme previsto no
PGMU III; (ii) a manutenção do atendimento aos usuários de SCM; e (iii) a manutenção do
atendimento às localidades onde atualmente só há serviço ofertado pelo grupo SERCOMTEL.
3.37.

Os compromissos relacionados no item (i) estão traduzidos a termo da seguinte forma:
ANEXO II (...)
1. A proponente vencedora deverá dar cumprimento às obrigações previstas no Plano Geral de
Metas para Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado Prestado no Regime Público –
PGMU, conforme Decreto nº 7.512, de 30 de junho de 2011, ou outro que venha a substituí-lo;
2. A proponente vencedora deverá manter o atendimento de todos os assinantes do STFC
atendidos dentro do Setor 20 do P GO, pela Sercomtel Telecomunicações S/A, no dia anterior a
data da publicação do extrato do Contrato de Concessão celebrado entre a Anatel e a proponente
vencedora, no Diário Oficial da União – DOU; (grifos nossos)

3.38.

Os compromissos relacionados no item (ii) estão traduzidos a termo da seguinte forma:
ANEXO II (...)
3. A proponente vencedora deverá manter, mediante qualquer serviço de telecomunicações que
esteja outorgada, o atendimento em banda larga dos usuários de SCM atendidos dentro do Setor
20 do P GO, pela Sercomtel Telecomunicações S/A, no dia anterior à data da publicação do extrato
do Contrato de Concessão previsto no item anterior. (grifos nosso)

3.39.

Os compromissos relacionados no item (iii) estão traduzidos a termo da seguinte forma:
1.1.1. A autorizada tem prazo de até 18 (dezoito) meses, contado a partir da data de publicação, no
Diário Oﬁcial da União – DO U, do extrato do Termo de Autorização para Uso de Radiofrequências,
para a entrada em operação do sistema de telecomunicações, sob pena de ex nção da autorização
de uso da radiofrequências correspondente.
(...)
ANEXO II (...)
1. A proponente vencedora deverá atender, com o Serviço Móvel Pessoal em quaisquer
radiofrequências que detenha, as localidades abaixo indicadas:
TABELA
* a tabela acima deverá ser preenchida com as localidades dentro da Área de Registro nº 43 em
que haja atendimento apenas pela Sercomtel. (grifos nossos)
** a tabela acima será preenchida antes do envio da proposta ao Conselho Diretor

3.40.
Os compromissos listados nos itens (i) e (ii) aplicam-se aos Lotes I-A, II e III. Exceção é
feita para parte dos compromissos do item (i), sobre atendimento ao PGMU, que não se aplicam ao
Lote III, por não haver Concessão do STFC no objeto de tal Lote.
3.41.

Já os compromissos listados no item (iii) aplicam-se aos Lotes I-B, II e III.

DA CONSULTA INTERNA
3.42.

Sobre a Consulta Interna, o Regimento Interno da Anatel assim dispõe:
Art. 60. A Consulta Interna tem por ﬁnalidade submeter minuta de ato norma vo, documento ou
matéria de interesse relevante, a críticas e sugestões dos servidores da Agência.
§ 1º A Consulta Interna será realizada previamente ao encaminhamento da proposta de Consulta
Pública ao Conselho Diretor, com prazo ﬁxado pela autoridade competente, devendo ser juntada
aos autos do processo a que se refere.
§ 2º A Consulta Interna poderá, jus ﬁcadamente, ser dispensada quando a sua realização impedir
ou retardar a deliberação de matéria urgente.
§ 3º A Consulta Interna poderá ser realizada independentemente de realização de Consulta Pública.
§ 4º As crí cas e as sugestões encaminhadas e devidamente jus ﬁcadas deverão ser consolidadas
em documento próprio, anexado aos autos do processo administra vo, contendo as razões para
sua adoção ou rejeição. (grifos nossos)

3.43.
Como se vê, é possível dispensar a Consulta Interna caso esta possa impedir ou retarda
a deliberação de matéria urgente. Tal situação é o que se vê no presente caso, considerando o
premente risco de descon nuidade dos serviços ofertados pelo supracitado grupo naquela área. Por
este mo vo, esta área técnica entendeu por bem dispensar a realização de Consulta Interna. Isto,
entretanto, não limitou a discussão, que ocorreu entre todas as áreas envolvidas no tema, incluindo o
Conselho Diretor, por meio de realização de reunião técnica.
DO RELATÓRIO DE ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO - AIR
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3.44.

Sobre a Análise de Impacto Regulatório, o Regimento Interno assim dispõe:
Art. 62. Os atos de caráter norma vo da Agência serão expedidos por meio de Resoluções, de
competência exclusiva do Conselho Diretor, observado o disposto nos arts. 59 e 60, rela vos aos
procedimentos de Consultas Pública e Interna, respectivamente.
Parágrafo único. Os atos de caráter norma vo a que se refere o caput, salvo em situações
expressamente jus ﬁcadas, deverão ser precedidos de Análise de Impacto Regulatório. (grifos
nossos)

3.45.
Nesses termos, note-se que os editais de licitação não cons tuem atos de caráter
norma vo, à luz do Regimento Interno, uma vez que não são expedidos por meio de Resoluções do
Conselho Diretor. Assim, não se aplica a eles a obrigatoriedade de realização de Análise de Impacto
Regulatório.
3.46.
No presente caso, ainda que as questões envolvidas não tenham sido estruturadas no
formato de relatório de AIR comumente u lizado por esta área técnica, tais questões foram
devidamente avaliadas e esta análise consolidada no presente Informe, que contém todos os
elementos motivadores da proposta ora em debate.
4.

DOCUMENTOS RELACIONADOS/ANEXOS

4.1.

Minuta de Consulta Pública (SEI nº 2251800).

4.2.

Minuta de Edital (SEI nº 2251916).

5.

CONCLUSÃO

5.1.
Diante dos fatos, propõe-se o encaminhamento, ao Conselho Diretor, ouvida antes a
Procuradoria Federal Especializada junto à Anatel, de minuta de Consulta Pública sobre proposta de
Edital de Licitação para Concessão para prestação de STFC na modalidade local, autorização para
prestação de STFC nas modalidades LDN e LDI, autorização para prestação de SMP, autorização para
prestação de SCM e autorização de uso de radiofrequências nas faixas de 800 MHz e 1.800 MHz, no
setor 20 do PGO.
Documento assinado eletronicamente por Nilo Pasquali, Superintendente de Planejamento e
Regulamentação, em 22/12/2017, às 14:15, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.
Documento assinado eletronicamente por Abraão Balbino e Silva, Superintendente de
Competição, em 22/12/2017, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.
Documento assinado eletronicamente por Priscila Honório Evangelista, Gerente de
Acompanhamento Econômico da Prestação, em 22/12/2017, às 15:54, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.
Documento assinado eletronicamente por Tiago Sousa Prado, Coordenador de Processo, em
22/12/2017, às 15:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II,
da Portaria nº 912/2017 da Anatel.
Documento assinado eletronicamente por Yroá Robledo Ferreira, Superintendente de Outorga
e Recursos à Prestação, Substituto(a), em 22/12/2017, às 15:59, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.
Documento assinado eletronicamente por Marcos Vinicius Ramos da Cruz, Especialista em
Regulação, em 22/12/2017, às 16:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.
Documento assinado eletronicamente por Felipe Roberto de Lima, Gerente de
Regulamentação, em 22/12/2017, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.
A autenticidade deste documento pode ser conferida em
http://www.anatel.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 2219186 e o código
CRC 6E4F5ED9.

Referência: Processo nº 53500.084866/2017-47
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PROCESSO Nº 53500.206411/2015-27

EDITAL

O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
, neste ato representado
por seu Presidente Juarez Mar nho Quadros do Nascimento, torna público que receberá, por meio da
Comissão Especial de Licitação - CEL, no dia xx de xxxxx de 2018, às 10h (dez horas), no Auditório do
Espaço Cultural Renato Guerreiro – ANATEL, situado no Bloco C, Quadra 06, Setor de Autarquias Sul,
em Brasília-DF, dos interessados em par cipar desta Licitação, simultaneamente, os invólucros
contendo os Documentos de Iden ﬁcação e de Regularidade Fiscal, as Propostas de Preço e a
Documentação de Habilitação para expedição de Concessão para a prestação do Serviço Telefônico
Fixo Comutado (STFC), na modalidade de serviço local, Autorização para a prestação do Serviço
Telefônico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades de serviço Longa Distância Nacional – LDN e Longa
Distância Internacional – LDI e Autorização para Uso de Radiofrequências, nas Faixas de 800 MHz e
1.800 MHz, com outorga do Serviço Móvel Pessoal – SMP e do Serviço de Comunicação Mul mídia –
SCM, e da(s) Garan a(s) de Manutenção de Proposta de Preço, na forma das disposições deste Edital.
A presente Licitação reger-se-á pela Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, e alterações (Lei Geral de
Telecomunicações – LGT); pelo Decreto nº 2.617, de 5 de junho de 1998; pelo Decreto nº 6.654, de 20
de novembro de 2008 (Plano Geral de Outorgas de Serviço de Telecomunicações prestado no regime
público); pela Resolução nº 65, de 29 de outubro de 1998 (Regulamento de Licitação); pela Resolução
nº 73, de 25 de novembro de 1998, e alterações (Regulamento dos Serviços de Telecomunicações);
pela Resolução nº 101, de 4 de fevereiro de 1999 (Regulamento para Apuração de Controle e de
Transferência de Controle em Empresas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações); pela
Resolução nº 155, de 5 de agosto de 1999, e alterações (Regulamento sobre Procedimentos de
Contratação de Serviços e Aquisição de Equipamentos ou Materiais pelas Prestadoras de Serviços de
Telecomunicações); pela Resolução nº 477, de 7 de agosto de 2007, e alterações (Regulamento do
Serviço Móvel Pessoal – SMP); pela Resolução nº 321, de 27 de setembro de 2002, e alterações (Plano
Geral de Autorizações do Serviço Móvel Pessoal – PGA-SMP); pela Resolução nº 614, de 28 de maio de
2013 (Regulamento do Serviço de Comunicação Mul mídia - SCM e alteração nos Anexos I e III do
Regulamento de Cobrança de Preço Público pelo Direito de Exploração de Serviços de
Telecomunicações e pelo Direito de Exploração de Satélite); pela Resolução nº 454, de 11 de
dezembro de 2006 (Atribuição, Des nação e Regulamento sobre Condições de Uso de
Radiofrequências nas Faixas de 800 MHz, 900 MHz, 1.800 MHz, 1.900 MHz e 2.100 MHz); pela
Resolução nº 242, de 30 de novembro de 2000 (Regulamento para Cer ﬁcação e Homologação de
Produtos para Telecomunicações); pela Resolução nº 671, de 3 de novembro de 2016 (Regulamento
de Uso do Espectro de Radiofrequências); e pela Resolução nº 410, de 13 de julho de 2005
(Regulamento Geral de Interconexão).
1. OBJETO
1.1. Os objetos desta Licitação são:
I - Lote I-A, compreendendo:
a. Concessão para a prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), na modalidade
de serviço local, até a data de 31 de dezembro de 2025, sem direito a prorrogação, na
Área de Prestação correspondente ao Setor 20 da Região II do Plano Geral de Outorgas de
Serviço de Telecomunicações prestado no regime público (PGO);
b. Direito de uso dos bens listados no ANEXO I, pelo prazo da concessão para a prestação
Minuta de Edital PRRE 2251916
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do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), na modalidade de serviço local ;
c. Autorização para a prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), na
modalidade de serviço Longa Distância Nacional – LDN, por prazo indeterminado, com
possibilidade de utilização do Código de Seleção de Prestadora (CSP) nº 43;
d. Autorização para a prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), na
modalidade de serviço Longa Distância Internacional – LDI, por prazo indeterminado, com
possibilidade de utilização do Código de Seleção de Prestadora (CSP) nº 43;
e. Autorização para prestação do Serviço de Comunicação Mul mídia (SCM), por prazo
indeterminado.
II - Lote I-B, compreendendo:
a. Autorização para Uso de Radiofrequências, nas subfaixas FDD de 824-835 MHz, 845846,5 MHz, 869-880 MHz, 890-891,5 MHz, 1.725-1.735 MHz e 1.820-1.830 MHz,
disciplinadas pelo Anexo à Resolução nº 454, de 11 de dezembro de 2006, pelo prazo de 15
(quinze) anos, prorrogável, a tulo oneroso, por igual período, na Área de Prestação
correspondente ao Setor 20 da Região II do Plano Geral de Outorgas de Serviço de
Telecomunicações prestado no regime público (PGO), associada à autorização para
prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP);
b. Autorização para Uso de Radiofrequências, nas subfaixas FDD de 1.765-1.770 MHz,
1770-1775 MHz, 1.860-1.865 MHz e 1.865-1870 MHz, disciplinadas pelo Anexo à Resolução
nº 454, de 11 de dezembro de 2006, pelo prazo de 15 (quinze) anos, prorrogável, a tulo
oneroso, por igual período, na Área de Prestação correspondente a Área de Registro 43,
exceto Setor 20 da Região II do Plano Geral de Outorgas de Serviço de Telecomunicações
prestado no regime público (PGO), associada à autorização para prestação do Serviço
Móvel Pessoal (SMP);
III - Lote II, compreendendo:
a. Concessão para a prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), na modalidade
de serviço local, até a data de 31 de dezembro de 2025, sem direito a prorrogação, na
Área de Prestação correspondente ao Setor 20 da Região II do Plano Geral de Outorgas de
Serviço de Telecomunicações prestado no regime público;
b. Direito de uso dos bens listados no ANEXO I, pelo prazo da concessão para a prestação
do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), na modalidade de serviço local;
c. Autorização para a prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), na
modalidade de serviço Longa Distância Nacional – LDN, por prazo indeterminado, com
possibilidade de utilização do Código de Seleção de Prestadora (CSP) nº 43;
d. Autorização para a prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), na
modalidade de serviço Longa Distância Internacional – LDI, por prazo indeterminado, com
possibilidade de utilização do Código de Seleção de Prestadora (CSP) nº 43;
e. Autorização para Uso de Radiofrequências, nas subfaixas FDD de 824-835 MHz, 845846,5 MHz, 869-880 MHz, 890-891,5 MHz, 1.725-1.735 MHz e 1.820-1.830 MHz,
disciplinadas pelo Anexo à Resolução nº 454, de 11 de dezembro de 2006, pelo prazo de 15
(quinze) anos, prorrogável, a tulo oneroso, por igual período, na Área de Prestação
correspondente ao Setor 20 da Região II do Plano Geral de Outorgas de Serviço de
Telecomunicações prestado no regime público (PGO), associada à autorização para
prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP);
f. Autorização para Uso de Radiofrequências, nas subfaixas FDD de 1.765-1.770 MHz, 17701775 MHz, 1.860-1.865 MHz e 1.865-1870 MHz, disciplinadas pelo Anexo à Resolução nº
Minuta de Edital PRRE 2251916
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454, de 11 de dezembro de 2006, pelo prazo de 15 (quinze) anos, prorrogável, a tulo
oneroso, por igual período, na Área de Prestação correspondente a Área de Registro 43,
exceto Setor 20 da Região II do Plano Geral de Outorgas de Serviço de Telecomunicações
prestado no regime público (PGO), associada à autorização para prestação do Serviço
Móvel Pessoal (SMP);
g. Autorização para prestação do Serviço de Comunicação Mul mídia (SCM), por prazo
indeterminado.
Lote III, compreendendo:
a. Autorização para Uso de Radiofrequências, nas subfaixas FDD de 824-835 MHz, 845846,5 MHz, 869-880 MHz, 890-891,5 MHz, 1.725-1.735 MHz e 1.820-1.830 MHz,
disciplinadas pelo Anexo à Resolução nº 454, de 11 de dezembro de 2006, pelo prazo de 15
(quinze) anos, prorrogável, a tulo oneroso, por igual período, na Área de Prestação
correspondente ao Setor 20 da Região II do Plano Geral de Outorgas de Serviço de
Telecomunicações prestado no regime público (PGO), associada à autorização para
prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP);
b. Autorização para Uso de Radiofrequências, nas subfaixas FDD de 1.765-1.770 MHz,
1770-1775 MHz, 1.860-1.865 MHz e 1.865-1870 MHz, disciplinadas pelo Anexo à Resolução
nº 454, de 11 de dezembro de 2006, pelo prazo de 15 (quinze) anos, prorrogável, a tulo
oneroso, por igual período, na Área de Prestação correspondente a Área de Registro 43,
exceto Setor 20 da Região II do Plano Geral de Outorgas de Serviço de Telecomunicações
prestado no regime público (PGO), associada à autorização para prestação do Serviço
Móvel Pessoal (SMP);
c. Autorização para prestação do Serviço de Comunicação Mul mídia (SCM), pro prazo
indeterminado.
d. Autorização para a prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), na
modalidade de serviço local, por prazo indeterminado;
e. Autorização para a prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), na
modalidade de serviço Longa Distância Nacional – LDN, por prazo indeterminado, com
possibilidade de utilização do Código de Seleção de Prestadora (CSP) nº 43;
f. Autorização para a prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), na
modalidade de serviço Longa Distância Internacional – LDI, por prazo indeterminado, com
possibilidade de utilização do Código de Seleção de Prestadora (CSP) nº 43.
1.2. A disponibilidade dos Lotes indicados no item 1.1. obedecerá as seguintes regras:
a) O Lote I-B somente estará disponível se houver Proponente vencedora para o Lote I-A;
b) O Lote II somente estará disponível se não houver Proponente vencedora para o Lote I-A;
c) O Lote III somente estará disponível se não houver Proponente vencedora para o Lote I-A
e para o Lote II.
1.3. A uma mesma Proponente, suas controladas, controladoras ou coligadas, em uma mesma área
geográﬁca, somente serão autorizadas as faixas de radiofrequências previstas neste edital até os
limites máximos estabelecidos na regulamentação.
1.4. Caso a Proponente vencedora solicite, posteriormente, uma Autorização para exploração de um
serviço diverso daquele(s) inicialmente outorgado(s), entre os serviços para os quais a faixa está
des nada na data da publicação deste Edital, será expedida Autorização do Serviço, se necessária,
considerando o custo conforme regulamentação aplicável, e nova Autorização para uso de
Radiofrequências pelo prazo remanescente da primeira Autorização para uso de Radiofrequência
Minuta de Edital PRRE 2251916
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concedida, de modo que os prazos de vencimento sejam iguais, sem ônus adicional em relação a esta
nova Autorização para uso de Radiofrequências.
1.5. As outorgas correspondentes deverão ser assinadas pela Proponente vencedora em até 10 (dez)
dias úteis da convocação feita pela Anatel.
1.6. O prazo da Concessão para a prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), na
modalidade de serviço local, iniciar-se-á na data de publicação, no Diário Oﬁcial da União – DOU, do
extrato do Contrato de Concessão firmado pela Proponente vencedora desta Licitação com a Anatel.
1.7. O prazo de 15 (quinze) anos da Autorização para uso de Radiofrequências iniciar-se-á na data de
publicação, no Diário Oﬁcial da União – DOU, do extrato do Termo de Autorização para Uso de
Radiofrequências firmado pela Proponente vencedora desta Licitação com a Anatel.
1.7.1. Para os casos em que não exista compromisso de cobertura com prazo de atendimento
especíﬁco, conforme disposto no Anexo II deste Edital, a autorizada tem prazo de até 18 (dezoito)
meses, contado a par r da data de publicação, no Diário Oﬁcial da União – DOU, do extrato do Termo
de Autorização para Uso de Radiofrequências, para a entrada em operação do sistema de
telecomunicações, sob pena de extinção da autorização de uso da radiofrequências correspondente.
1.8. Serão consolidadas as Autorizações para a exploração do SMP, objeto deste Edital, com as
Autorizações do SMP já existentes, quando pertencentes a uma mesma Região do PGA-SMP, no caso
da Proponente vencedora, suas controladas, controladoras ou coligadas já de verem autorização para
prestar o SMP na mesma Região do PGA-SMP.
2. DISPOSIÇÕES INICIAIS
2.1. Todo pedido de esclarecimento sobre o conteúdo do Edital e de seus ANEXOS,
independentemente de sua aquisição, deverá ser dirigido ao Presidente da CEL, em até 10 (dez) dias
depois da data da publicação do Aviso de Licitação no Diário Oﬁcial da União – DOU, mediante
requerimento a ser protocolizado diretamente na sede da ANATEL ou por meio de correspondência
registrada, via postal, para o SAUS, Quadra 06, Bloco G, Térreo, Brasília-DF, CEP 70070-940, devendo
conter, sob pena de não conhecimento:
2.1.1. Externamente:
Ao
Presidente da Comissão Especial de Licitação - CEL
LICITAÇÃO Nº xxxx/2018-SOR/SPR/CD-ANATEL
Protocolo da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL (preencher com endereço completo)
2.1.2. Internamente:
identificação e qualificação da requerente;
data, nome e assinatura do signatário, explicitando-se o cargo, quando se tratar de representante
legal da pessoa jurídica, exigindo-se na hipótese de procurador, procuração com poderes especíﬁcos,
outorgada na forma da lei;
objeto do requerimento, com a indicação clara dos itens dos documentos questionados; e,
fundamentação do pedido.
2.1.3. Os pedidos de esclarecimento, apresentados na forma deste item, deverão ser encaminhados
também por meio eletrônico, no seguinte endereço: licitacao_setor20pgo@anatel.gov.br.
2.2. A CEL responderá às consultas até 10 (dez) dias antes da data ﬁxada para recebimento dos
Documentos de Iden ﬁcação e de Regularidade Fiscal, das Propostas de Preço e da Documentação de
Habilitação, fazendo publicar, no Diário Oﬁcial da União – DOU, o local e a maneira pela qual os
Minuta de Edital PRRE 2251916

SEI 53500.084866/2017-47 / pg. 13

interessados poderão obter cópias dos esclarecimentos, arquivando-os na Biblioteca da ANATEL, em
Brasília.
2.2.1. Os esclarecimentos referidos no item 2.2 serão, ainda, disponibilizados no endereço eletrônico
da Anatel (www.anatel.gov.br).
2.3. Independentemente da solicitação pelos interessados, a CEL poderá expedir esclarecimentos
sobre o instrumento convocatório, colocando-os à disposição na Biblioteca, bem como no endereço
eletrônico da ANATEL (www.anatel.gov.br), e fazendo publicar no DOU o local e a maneira pela qual
os interessados poderão obter cópias dos esclarecimentos.
2.4. Não serão respondidos pedidos de esclarecimentos formulados de forma diversa da indicada no
item 2.1 e subitens, ainda que dirigidos a órgão da ANATEL.
2.5. A CEL analisará os Documentos de Iden ﬁcação e de Regularidade Fiscal, as Propostas de Preço e
a Documentação de Habilitação, nos termos do presente Edital.
2.6. Os Documentos de Iden ﬁcação e de Regularidade Fiscal (Conjunto nº 1), as Propostas de Preço
(Conjunto nº 2) e a Documentação de Habilitação (Conjunto nº 3) deverão ser apresentados
separadamente, em invólucros dis ntos, devidamente iden ﬁcados, contendo na parte externa os
seguintes dizeres:
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº xxxx/2018-SOR/SPR/CD-ANATEL
DESTINATÁRIO: Comissão Especial de Licitação - CEL
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL
PROPONENTE: (Identificação clara e precisa da Proponente)
CONJUNTO (indicar se nº 1, nº 2 ou nº 3)
2.6.1. Os Documentos de Iden ﬁcação e de Regularidade Fiscal (Conjunto nº 1) deverão ser
apresentados em via única, em invólucro devidamente iden ﬁcado, contendo na parte externa os
seguintes dizeres:
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº xxxx/2018-SOR/SPR/CD-ANATEL
DESTINATÁRIO: Comissão Especial de Licitação - CEL
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL
PROPONENTE: (Identificação clara e precisa da Proponente)
CONJUNTO Nº 1
2.6.2. As Propostas de Preço (Conjunto nº 2) deverão ser apresentadas em via única, em invólucro
devidamente identificado, contendo na parte externa os seguintes dizeres:
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº xxxx/2018-SOR/SPR/CD-ANATEL
DESTINATÁRIO: Comissão Especial de Licitação - CEL
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL
PROPONENTE: (Identificação clara e precisa da Proponente)
CONJUNTO Nº 2
2.6.3. A Documentação de Habilitação (Conjunto nº 3) deverá ser apresentada em via única, em
invólucro devidamente identificado, contendo na parte externa os seguintes dizeres:
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº xxxx/2018-SOR/SPR/CD-ANATEL
DESTINATÁRIO: Comissão Especial de Licitação - CEL
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL
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Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL
PROPONENTE: (Identificação clara e precisa da Proponente)
CONJUNTO Nº 3
2.6.3.1. A Documentação de Habilitação deverá ser apresentada separadamente, em invólucros
distintos, devidamente identificados, contendo na parte externa os seguintes dizeres:
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 2/2015-SOR/SPR/CD-ANATEL
DESTINATÁRIO: Comissão Especial de Licitação - CEL
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL
PROPONENTE: (Identificação clara e precisa da Proponente)
CONJUNTO Nº 3
SUBCONJUNTO (Indicar Subconjunto a ser apresentado separadamente por Subconjunto):
•

Subconjunto 3.1 - Habilitação Jurídica;

•

Subconjunto 3.2 - Qualificação Técnica; e,

•

Subconjunto 3.3 - Qualificação Econômico-Financeira.

2.7. As Proponentes interessadas em par cipar desta Licitação que já detenham Concessão ou
Autorização para exploração de Serviço de Telecomunicações de interesse cole vo ﬁcam dispensadas
da entrega da Documentação de Habilitação (Conjunto nº 3).
2.8. Antes do recebimento dos Documentos de Iden ﬁcação e de Regularidade Fiscal, das Propostas
de Preço e da Documentação de Habilitação, este Edital poderá ser alterado por razões de interesse
público ou por exigência legal. Em qualquer caso, se a modiﬁcação a ser realizada afetar a
apresentação dos Documentos de Iden ﬁcação e de Regularidade Fiscal, das Propostas de Preço e da
Documentação de Habilitação, a autoridade signatária do Edital fará publicar, no Diário Oﬁcial da
União – DOU, Aviso de Alteração de Edital, ﬁxando nova data para apresentação da Documentação
com prazo não inferior àquele inicialmente estabelecido para esse fim.
2.9. O Conselho Diretor se reserva o direito de suspender, interromper, invalidar e revogar a licitação,
indicando as razões de fato e de direito sobre as quais apoiou sua decisão, no ﬁcando todos os
interessados pelo Diário Oﬁcial da União - DOU e, entendendo necessário, por qualquer meio seguro
com comprovante de recebimento para que se manifestem a respeito no prazo de 3 (três) dias úteis.
2.9.1. O Conselho Diretor deverá invalidar a licitação por vício de legalidade, de o cio ou por
provocação de terceiros, com observância do procedimento previsto neste Edital e no Regulamento
de Licitação, aprovado pela Resolução nº 65, de 29 de outubro de 1998.
2.9.2. Não caberá qualquer indenização às Proponentes em caso de suspensão, interrupção,
revogação ou invalidação da presente licitação.
2.10. Para efeito de contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e incluise o do vencimento, desde que, no dia do vencimento, haja expediente normal na sede da ANATEL.
2.10.1. Se na data marcada não houver expediente no local em que deve ser pra cado o ato,
considerar-se-á o evento transferido para o primeiro dia ú l seguinte, salvo manifestações em
contrário, com prévia divulgação pela autoridade competente.
2.11. As Sessões Públicas poderão ser suspensas, devendo ser retomadas em data e horário a serem
determinados pela CEL.
3. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
3.1. Eventuais impugnações ao Edital e seus ANEXOS deverão ser encaminhadas à CEL em até 10 (dez)
dias contados de sua divulgação.
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3.1.1. A CEL manifestará sobre as eventuais impugnações apresentadas, encaminhando-as, com
parecer da Procuradoria, para o Conselho Diretor, nos termos do art. 17, § 1º, do Regulamento de
Licitação, aprovado pela Resolução nº 65, de 29 de outubro de 1998.
3.2. As impugnações não terão efeito suspensivo e deverão ser decididas até a data ﬁxada para o
recebimento dos Documentos de Iden ﬁcação e de Regularidade Fiscal, das Propostas de Preço e da
Documentação de Habilitação.
3.3. Caso sejam acolhidas as impugnações, a CEL divulgará Aviso, no Diário Oﬁcial da União - DOU,
informando as partes do Edital alteradas e a Licitação será refeita desde o início, ressalvando-se a
hipótese em que as alterações do Edital não importarem em modiﬁcação das condições para a
elaboração das propostas.
3.4. O não oferecimento de impugnação ao Edital no prazo, e a subsequente entrega dos Documentos
de Iden ﬁcação e de Regularidade Fiscal, das Propostas de Preço e da Documentação de Habilitação,
pressupõe que a Proponente tem dele pleno conhecimento e que aceita, incondicionalmente, os seus
termos, vedadas alegações posteriores de desconhecimento ou discordância de suas cláusulas ou
condições, bem como das normas regulamentares pertinentes.
3.5. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o interessado que, mesmo indicando suas
falhas ou irregularidades, não o fizer no prazo estabelecido no item 3.1.
3.6. No caso de alteração do Edital, substancial ou relevante para a preparação dos Documentos de
Iden ﬁcação e de Regularidade Fiscal, das Propostas de Preço e da Documentação de Habilitação,
caberá no prazo de 5 (cinco) dias, contados da divulgação da alteração, a apresentação de
impugnações especificamente relacionadas às modificações havidas.
3.7. As impugnações formuladas e as decisões da ANATEL ﬁcarão arquivadas, para conhecimento
geral, nos autos do processo administrativo.
4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Será admi da a par cipação nesta licitação de empresas cons tuídas segundo as leis brasileiras,
com sede e administração no País, em que a maioria das cotas ou ações com direito a voto pertença a
pessoas naturais residentes no Brasil ou a empresas cons tuídas sob as leis brasileiras, com sede e
administração no País, nos termos do art. 1º, in fine, do Decreto nº 2.617, de 5 de junho de 1998, que
tenham, entre seus obje vos, a exploração de serviço de telecomunicações, isoladas ou consorciadas,
ou aquelas que, inclusive as estrangeiras, não atendendo a essas condições, comprometam-se, por
meio de declaração conforme MODELO nº 1 do ANEXO III, a adaptar-se ou cons tuir empresa com as
características adequadas, com observância das exigências previstas neste Edital.
4.2. É vedada a par cipação na licitação de pessoa jurídica impedida pela legislação de par cipar do
certame ou:
a) cuja falência tenha sido declarada ou que esteja em regime de recuperação de
empresas; ou,
b) esteja proibida de licitar ou contratar com o Poder Público ou que tenha sido declarada
inidônea, bem como aquela que tenha sido punida nos 2 (dois) anos anteriores à data
ﬁxada para a entrega dos Documentos de Iden ﬁcação e de Regularidade Fiscal, das
Propostas de Preço e da Documentação de Habilitação, com a decretação de caducidade
de concessão, permissão ou autorização.
4.2.1. A Proponente, isoladamente ou em consórcio, deverá apresentar Documento de Iden ﬁcação e
de Regularidade Fiscal (Conjunto nº 1), no qual declara que não está enquadrada em qualquer
hipótese de restrição de par cipação prevista no presente Edital, nos termos do MODELO nº 2, do
ANEXO III, a ser apresentado na forma do item 2.6.1.
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4.2.1.1. No caso de consórcio, além de sua composição, deverão ser apresentadas Declarações, nos
termos previstos no item anterior, para cada empresa participante do consórcio.
4.2.2. Para efeito deste Edital, consideram-se as disposições do Regulamento para Apuração de
Controle e de Transferência de Controle em Empresas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações,
aprovado pela Resolução nº 101 da ANATEL, de 4 de fevereiro de 1999.
4.2.3. As exigências de que trata o item 4.2 são aplicáveis, também, a cada empresa par cipante de
consórcio.
4.2.4. Não será admi da alteração na composição de consórcios entre a data da entrega dos
Documentos de Iden ﬁcação e de Regularidade Fiscal, das Propostas de Preço e da Documentação de
Habilitação e a data da expedição dos instrumentos de outorga.
Não será admi da, para um mesmo lote, a apresentação de mais de uma proposta por Proponentes
que possuam vínculo entre si.
4.3.1. Caracteriza-se o vínculo previsto no item 4.3 nas hipóteses de relação de controle ou coligação
entre Proponentes, ou de uma pessoa jurídica que apresente mais de uma proposta, por meio de mais
de um consórcio ou individualmente.
4.3.2. Na hipótese prevista no item 4.3, serão desclassiﬁcadas as propostas com pior classiﬁcação,
conforme metodologia de análise e julgamento de propostas, sendo man da somente a melhor
proposta das apresentadas por Proponentes que possuam vínculo entre si.
4.4. O Conjunto dos Documentos de Identificação e de Regularidade Fiscal deverá conter:
4.4.1. Instrumento público ou par cular de mandato, neste úl mo caso com ﬁrma reconhecida, nos
termos do MODELO nº 3, constante do ANEXO III, no caso de procurador(es);
4.4.2. Estatuto ou Contrato Social e suas alterações, ou a sua consolidação, devidamente arquivados
ou registrados na repar ção competente. No caso de sociedade por ações, deverá ser apresentada,
também, a ata de eleição de seus atuais administradores e a relação de acionistas;
4.4.3. Declaração, de que residem no País, dos sócios detentores da maioria das cotas ou ações com
direito a voto, em se tratando de pessoas naturais. Sendo essas pessoas jurídicas, deverão apresentar
a comprovação de sua cons tuição, nos termos do art. 1º, in fine, do Decreto nº 2.617, de 5 de junho
de 1998;
4.4.4. Prova de regularidade ﬁscal perante a Anatel, abrangendo créditos tributários e não tributários,
cons tuídos de forma deﬁni va, mesmo que não tenha havido inscrição em dívida a va ou no Cadin,
a qual poderá ser substituída por declaração conforme MODELO nº 4, do ANEXO III.
4.4.4.1. Em se tratando de multas, será considerada em situação irregular a prestadora que deixar de
quitar sanções aplicadas por decisão depois de esgotadas as instâncias administra vas, mesmo que
não tenha havido a inscrição em dívida ativa ou no Cadin;
4.4.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ e no cadastro de
contribuintes estadual e municipal, se houver, rela vo à sede da pessoa jurídica, per nente ao seu
ramo de a vidade e compa vel com o objeto da licitação, ou declaração da inexistência do cadastro
no âmbito estadual e municipal, fornecida pelos respectivos órgãos;
4.4.6. Cer dão nega va de pedido de falência ou recuperação judicial, da pessoa jurídica ou de cada
integrante do consórcio, expedida pelos distribuidores do lugar de sua sede, no Brasil ou no exterior,
com data não anterior a 90 (noventa) dias daquela marcada no preâmbulo deste Edital, a qual poderá
ser subs tuída por declaração da Proponente de que não se encontra em processo de falência ou em
regime de recuperação de empresas, conforme MODELO nº 5, do ANEXO III;
4.4.7. Declaração da Proponente de que, juntamente com sua(s) coligada(s), controlada(s) ou
controladora(s), não teve decretada a caducidade de concessão, permissão ou autorização, há pelo
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menos 2 (dois) anos, e de que não se encontram inadimplentes com a regulamentação editada pela
ANATEL, na forma apurada em regular processo administra vo com decisão deﬁni va da Agência,
conforme MODELO nº 6, do ANEXO III;
4.4.8. Prova de regularidade rela vamente à Seguridade Social e ao Fundo de Garan a por Tempo de
Serviço – FGTS;
4.4.9. Prova de Regularidade Fiscal passada por órgão do lugar da sede da Proponente da Fazenda
Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Fazenda Estadual ou do Distrito Federal, e da
Fazenda Municipal;
4.4.9.1. Rela vamente à prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Estadual ou do Distrito
Federal e a Fazenda Municipal, caso os documentos apresentados não atestem, de forma expressa, a
inexistência de débitos inscritos em dívida a va, deverão ser apresentados, também, documentos
expedidos pela Procuradoria Geral do Estado e do Município da sede da Proponente, ou órgão
equivalente, nos quais seja atestada a inexistência de débitos inscritos em dívida ativa.
4.4.9.2. Rela vamente à prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Municipal, também deverão
ser apresentados documentos expedidos pelo órgão da sede da Proponente que atestem a inexistência
de débitos referentes a cada imóvel de sua propriedade ou a declaração de inexistência de imóveis
firmada pelo representante legal da proponente, conforme MODELO n° 12 do Anexo III;
4.4.10. Declaração, conforme MODELO nº 7, do ANEXO III, de que não está impedida, por qualquer
mo vo, de transacionar com a Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, para a Proponente com sede no País;
4.4.11. Declaração, caso necessário, conforme MODELO nº 1, do ANEXO III, constante do item 4.1; e,
4.4.12. Declaração da Proponente, conforme MODELO nº 11, do ANEXO III, de que tomou
conhecimento do Edital de Licitação, de seus ANEXOS e de todas as informações referentes à presente
licitação, colocadas à disposição pela ANATEL, bem como das condições locais para a execução dos
Termos objeto da licitação.
4.5. Será considerada em situação regular a Proponente cujo débito com as Fazendas Públicas ou a
Seguridade Social esteja com sua exigibilidade suspensa ou que, sendo objeto de cobrança execu va,
nela já tenha sido realizada penhora.
4.6. As Proponentes pessoas jurídicas integradas em consórcio estão obrigadas a apresentar,
individualmente, os documentos exigidos nos itens 4.2.1. e 4.4.
4.7. As empresas estrangeiras que não funcionem no País atenderão às exigências do item 4 mediante
documentos equivalentes, que, se em língua estrangeira, deverão ser notarizados, ter a chancela do
Consulado, ou, na falta deste, da Representação Diplomá ca do Brasil no País de origem e serem
ver dos para a língua portuguesa por tradutor juramentado, nos termos do Decreto-lei nº 13.609, de
21 de outubro de 1943.
4.8. As empresas estrangeiras poderão declarar sua regularidade ﬁscal e que não se encontram em
processo de falência ou em regime de recuperação judicial, indicando os órgãos de seu país, perante
os quais poder-se-á veriﬁcar a veracidade das declarações, hipótese em que ﬁcarão dispensadas da
apresentação dos documentos arrolados nos itens 4.4.5. , 4.4.6. , 4.4.8. , 4.4.9. e 4.4.10.
4.9. A Proponente estrangeira em a vidade no Brasil deverá apresentar os documentos arrolados nos
itens 4.4.5. , 4.4.6. , 4.4.8. , 4.4.9. e 4.4.10. e comprovar a inexistência de falência e recuperação
judicial no País.
5. CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO
5.1. A proponente deverá apresentar, obrigatoriamente, os invólucros contendo as Propostas de Preço
para todos os Lotes, ainda que para declarar que não será apresentada oferta, conforme MODELO do
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ANEXO IV.
5.1.1. Para a Proposta de Preço a ser apresentada para cada Lote, a Proponente deverá indicar o
valor, conforme o MODELO do ANEXO IV, em algarismo e por extenso, em moeda corrente do País,
caso aplicável, prevalecendo, em caso de dúvida, o valor por extenso.
5.2. Ressalvada a hipótese prevista no item 5.1, in fine, o valor da(s) Proposta(s) de Preço deve(m) ser
no mínimo o valor do Preço Mínimo do(s) Lote(s) respec vo(s), disposto(s) no ANEXO XIII, sob pena de
desclassificação da Proposta de Preço.
5.3. As Proponentes interessadas deverão apresentar garan a de manutenção da(s) Proposta(s) de
Preço, na forma do item 7.1.1. e subitens e nos valores previstos no ANEXO XIII, com prazo de
validade, no mínimo, de 270 (duzentos e setenta) dias, a contar da data de entrega dos Documentos
de Identificação e de Regularidade Fiscal, das Propostas de Preço e da Documentação de Habilitação.
5.3.1. A garan a da manutenção da Proposta de Preço deverá ser renovada pela Proponente caso seu
vencimento ocorra antes da homologação do resultado do respec vo lote. A Proponente vencedora
será declarada desclassificada em caso de não renovação das apólices vencidas.
5.4. O valor pago pela Proponente vencedora incluirá a expedição de todas as outorgas previstas para
o respectivo Lote, na forma do item 1.1.
5.5. Condição de pagamento do valor ofertado nas Propostas de Preço:
a) O valor ofertado nas Propostas de Preço poderá ser pago em parcela única, à vista, ou
em parcelas anuais iguais, desde que o valor das parcelas seja igual ou superior a R$
500,00 (quinhentos reais).
b) O valor total ou da primeira parcela anual deverá ser pago na data da assinatura dos
instrumentos de outorga, sendo a importância a ser paga atualizada pela taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, desde a
data da entrega dos Documentos de Iden ﬁcação e de Regularidade Fiscal, das Propostas
de Preço e da Documentação de Habilitação até a data do efe vo pagamento, caso o
pagamento ocorra após 12 (doze) meses da data de entrega dos Documentos de
Iden ﬁcação e de Regularidade Fiscal, das Propostas de Preço e da Documentação de
Habilitação.
c) No caso de pagamento parcelado, o número máximo de parcelas anuais será igual ao
prazo, em anos, da Concessão para a prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado
(STFC), na modalidade de serviço local, no caso do Lote I-A, ou da Autorização de Uso de
Radiofrequências, no caso dos demais Lotes, e o valor de cada parcela será atualizado pela
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, acumulada
mensalmente, desde a data da publicação do extrato do Ato de Autorização de Uso de
Radiofrequências no Diário Oficial da União – DOU, até a data de vencimento da parcela.
d) Os prazos para pagamento das parcelas anuais subsequentes serão contados a par r da
data do vencimento da primeira parcela, sendo de até (j - 1) x 12 meses para o pagamento
da parcela “j”, em que “j” é o número da parcela.
e) A assinatura dos instrumentos de outorga está condicionada à efe vação do
recolhimento do valor ofertado nas Propostas de Preço, ou, quando parcelado, do valor da
primeira parcela.
f) A ex nção de quaisquer das outorgas previstas para o Lote não desobriga a autorizada
do adimplemento das parcelas vencidas até a data da publicação do instrumento de
ex nção ou da protocolização do pedido de renúncia na Anatel e, em qualquer hipótese,
não gera direito a devolução dos valores quitados.
g) Não são devidos os valores das parcelas cujo vencimento ocorrer após a data da
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publicação do instrumento de ex nção ou da protocolização do pedido de renúncia na
Anatel, respeitado o disposto na alínea “g” deste item.
5.5.1. Se a adjudicatária não efetuar o pagamento previsto no item 5.5, alínea “a”, na data prevista,
serão adotadas as medidas indicadas no item 12.2.
5.5.2. O atraso no pagamento previsto no item 5.5, além da multa prevista no item 12.3, poderá
implicar a ex nção das outorgas, tanto para prestação de serviço quanto para uso de
radiofrequências, do referido lote.
6. REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO DAS PROPONENTES
6.1. Para habilitar-se, a Proponente estará obrigada a sa sfazer as exigências rela vas aos itens 6.3 Habilitação Jurídica, 6.4 - Qualiﬁcação Técnica e 6.5 – Qualiﬁcação Econômico-Financeira, devendo
apresentar, no Conjunto nº 3 e seus Subconjuntos, os documentos, cer dões, declarações e atestados
especificados nos respectivos itens.
6.2. Caso uma Proponente deseje apresentar Propostas de Preço para mais de 1 (um) Lote objeto
deste Edital, será exigida uma única Documentação de Habilitação.
6.3. A Proponente comprovará sua Habilitação Jurídica com a apresentação, no Subconjunto 3.1, de:
6.3.1. Registro comercial, no caso de tratar-se de empresa individual;
6.3.2. Estatuto ou Contrato Social e suas alterações, ou a sua consolidação, devidamente arquivados
ou registrados na repar ção competente, no qual conste em seu objeto social, entre outras, a
prestação de Serviços de Telecomunicações;
6.3.3. No caso de consórcio, a prestação de serviços de telecomunicações como parte do objeto social
será exigida em relação a, pelo menos, uma das entidades consorciadas;
6.3.4. No caso de sociedade por ações, deverão ser apresentadas, também, a ata de eleição de seus
atuais administradores e a relação de acionistas, da qual conste a quan dade, o valor e o po de
ações de cada acionista, detentores de pelo menos 5% (cinco por cento) do capital votante, na data do
recebimento dos Documentos de Iden ﬁcação e de Regularidade Fiscal, das Propostas de Preço e da
Documentação de Habilitação, que espelhe a situação na data em questão;
6.3.4.1. Caso o sócio seja considerado controlador, nos termos do Regulamento para Apuração de
Controle e de Transferência de Controle em Empresas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações,
aprovado pela Resolução ANATEL nº 101, de 4 de fevereiro de 1999, deverá sa sfazer as exigências
dos itens 4.4.3. e 6.3.4. .
6.3.5. O consórcio Proponente deverá apresentar Termo de Cons tuição de Consórcio, conforme
MODELO nº 8, do ANEXO III;
6.3.6. Decreto de Autorização, devidamente arquivado, no caso de empresa estrangeira em
funcionamento no País, e Ato de Registro ou Autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir;
6.3.7. A pessoa jurídica estrangeira integrante ou não de consórcio deverá ter representante(s)
legal(is) ou procurador(es) no Brasil, com poderes para, em seu nome, receber citação e responder
administrativa e judicialmente, apresentando declaração conforme MODELO nº 9, do ANEXO III.
6.4. A Proponente comprovará sua Qualificação Técnica com a apresentação, no Subconjunto 3.2, de:
6.4.1. Registro da empresa Proponente no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA do
local de sua sede, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, sendo que, no caso de
consórcio, pelo menos uma das empresas consorciadas deverá apresentar o registro em questão;
6.4.2. Declaração de que a Proponente ou, no caso de consórcio, de que pelo menos uma das
empresas consorciadas, possui, na data estabelecida para a entrega dos Documentos de Iden ﬁcação
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e de Regularidade Fiscal, das Propostas de Preço e da Documentação de Habilitação, proﬁssional de
nível superior ou outro devidamente reconhecido por en dade competente, brasileira, que seja
detentor de Anotação de Responsabilidade Técnica de a vidades de serviços de telecomunicações,
conforme MODELO nº 10, constante do ANEXO III;
6.4.3. Ocorrendo o desligamento da pessoa natural ou jurídica que garanta a qualiﬁcação técnica da
interessada até o início da operação do sistema, deverá ela ser subs tuída, imediatamente,
efetuando-se a comprovação nos termos dos subitens 6.4.1. e 6.4.2. , devendo a ANATEL ser
comunicada da substituição, no prazo de 5 (cinco) dias após a ocorrência.
6.5. A Proponente comprovará sua Qualiﬁcação Econômico-Financeira com a apresentação, no
Subconjunto 3.3, de:
6.5.1. Demonstrações ﬁnanceiras do úl mo exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da
lei, admitindo-se as demonstrações do exercício imediatamente anterior, caso não tenha transcorrido,
ainda, o prazo legal de sua divulgação;
6.5.2. Quando se tratar de sociedade anônima, a documentação referente ao balanço patrimonial e às
demonstrações ﬁnanceiras do úl mo exercício social, assim como a comprovação do patrimônio
líquido, deve ser acompanhada de parecer de auditoria independente;
6.5.3. Quando se tratar de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, deverá ser apresentada
cópia auten cada das folhas do Livro Diário em que o balanço foi transcrito ou na forma prevista no
Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, que ins tui o Sistema Público de Escrituração Digital –
Sped, por meio de fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica;
6.5.4. Quando se tratar de fundo de inves mentos, a ins tuição responsável por sua gestão deverá
apresentar a documentação referente ao balanço patrimonial e às demonstrações ﬁnanceiras do
último exercício social, acompanhada de parecer de auditor independente;
6.5.5. No caso de empresa que, de acordo com a legislação, na data de apresentação das Propostas de
Preço e da Documentação de Habilitação, não tenha apurado as demonstrações ﬁnanceiras
referentes ao seu primeiro exercício social, deverá apresentar o balanço de abertura, levantado em
até 30 (trinta) dias após a data de sua cons tuição e em conformidade com todos os requisitos da
legislação societária e comercial, em substituição aos documentos exigidos no item 6.5.1. ;
6.5.6. No caso de empresas estrangeiras, os valores expressos em moeda estrangeira nas
demonstrações ﬁnanceiras serão conver dos em Reais, pela taxa de venda, no câmbio comercial, da
moeda estrangeira respec va, divulgada pelo Banco Central do Brasil, rela vamente à data do
levantamento das referidas demonstrações ﬁnanceiras, ou, na ausência de divulgação nessa data,
àquela relativa ao primeiro dia subsequente;
6.5.7. Essa conversão deverá ser apresentada pela própria pessoa jurídica Proponente ou integrante
do consórcio, com indicação da taxa de câmbio u lizada, informando-se a data de sua divulgação pelo
Banco Central do Brasil;
6.5.8. As Proponentes pessoas jurídicas integradas em consórcio estão obrigadas a apresentar,
individualmente, os documentos exigidos nos itens 6.3 e 6.5, ressalvado o disposto nos subitens 6.3.3.
e 6.3.5. e no item 6.4, que deverão ser apresentados pelo consórcio.
6.6. As empresas estrangeiras que não funcionem no País atenderão às exigências dos itens 6.3, 6.4 e
6.5, mediante documentos equivalentes, que, se em língua estrangeira, deverão ser notarizados, ter a
chancela do Consulado, ou, na falta deste, da Representação Diplomá ca do Brasil no País de origem
e serem ver dos para a língua portuguesa por tradutor juramentado, nos termos do Decreto-lei nº
13.609, de 21 de outubro de 1943.
6.7. Será considerada inabilitada a Proponente que deixar de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou que, em os apresentando, não correspondam às exigências solicitadas ou estejam com
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falhas ou incorreções, ressalvada a possibilidade de saneamento prevista no item 9.4.1.
6.7.1. No caso de consórcio Proponente, será inabilitado aquele no qual, pelo menos, um dos
integrantes não atenda às exigências de habilitação solicitadas.
6.8. Os atestados, as cer dões e as declarações requeridas nos itens 4.4.3. e 6.3.4. e subitem, que não
verem prazo de validade especiﬁcado no próprio documento, serão considerados válidos se emi dos
dentro dos 90 (noventa) dias anteriores à data prevista para recebimento dos Documentos de
Identificação e de Regularidade Fiscal, das Propostas de Preço e da Documentação de Habilitação.
7. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO E DE REGULARIDADE FISCAL, DAS
PROPOSTAS DE PREÇO E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
7.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, em sessão pública, a CEL receberá os
invólucros contendo os Documentos de Iden ﬁcação e de Regularidade Fiscal, as Propostas de Preço e
a Documentação de Habilitação de cada Proponente, nos termos do item 2.6.
7.1.1. Serão recebidos apenas os Documentos de Iden ﬁcação e de Regularidade Fiscal, as Propostas
de Preço e a Documentação de Habilitação das interessadas que apresentarem garan a de
manutenção da(s) Proposta(s) de Preço, nos termos deste Edital, em especial o estabelecido no item
7.1.1.14.
7.1.1.1. A ordem de entrega dos Documentos de Iden ﬁcação e de Regularidade Fiscal, das Propostas
de Preço e da Documentação de Habilitação na sessão pública obedecerá à ordem alfabé ca das
Proponentes.
7.1.1.2. A garan a de manutenção da(s) Proposta(s) de Preço, conforme especiﬁcações do presente
Edital, deverá ser apresentada no ato de recebimento dos Documentos de Iden ﬁcação e de
Regularidade Fiscal, das Propostas de Preço e da Documentação de Habilitação.
7.1.1.3. A apresentação de garan a de manutenção da(s) Proposta(s) de Preço, conforme
especificações do presente Edital, é condição de aceitabilidade da Proposta de Preço.
7.1.1.4. A interessada deverá apresentar garan a para manutenção da(s) Proposta(s) de Preço, nas
modalidades descritas no item 7.1.1.6, e nos valores previstos no ANEXO II.
7.1.1.4.1. A Proponente deve apresentar uma garan a para manutenção da(s) Proposta(s) de Preço
para cada Lote de seu interesse.
7.1.1.5. O(s) envelope(s) contendo a(s) garan a(s) para manutenção da(s) Proposta(s) de Preço,
conforme especiﬁcações do presente Edital, deverá(ão) conter na parte externa, obrigatoriamente,
apenas os seguintes dizeres:
GARANTIA PARA MANUTENÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO
LICITAÇÃO Nº xxxx/2018-SOR/SPR/CD-ANATEL
Lote nº [indicar]
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Razão Social da Proponente:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Conteúdo:
Garantia(s) de manutenção da(s) Proposta(s) de Preço
7.1.1.6. A interessada poderá optar pelas seguintes modalidades de garan a de manutenção de
Proposta de Preço:
a) carta de fiança bancária;
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b) caução em dinheiro; ou,
c) seguro-garantia.
7.1.1.6.1. A modalidade de garan a de manutenção de Proposta de Preço con da na alínea “c”
deverá ser apresentada na forma eletrônica.
7.1.1.7. Quando a interessada optar por carta de ﬁança bancária, ela deverá ser emi da em favor da
interessada ou integrante de Consórcio por banco comercial, de investimento ou múltiplo autorizado a
funcionar no país pelo Banco Central do Brasil, devendo fazê-lo para cada Lote pretendido.
7.1.1.7.1. Por meio da carta de ﬁança bancária, o banco deverá obrigar-se a pagar o valor da ﬁança
em até 5 (cinco) dias contados da solicitação da Anatel, independentemente de autorização da
aﬁançada, de ordem judicial ou extrajudicial ou, ainda, de qualquer prévia jus ﬁcação, além de
renunciar aos bene cios do ar go 827 do Código Civil Brasileiro, sem impor quaisquer restrições ou
condicionantes à realização pronta e imediata do pagamento do valor da fiança.
7.1.1.8. Excepcionalmente, será aceita carta de ﬁança bancária em favor de consórcio se, no corpo
dela, for nominado individualmente cada integrante do consórcio e especiﬁcado o valor aﬁançado a
cada um.
7.1.1.9. Caso a interessada pretenda manter válida sua garantia de manutenção da Proposta de Preço,
deverá se manifestar por escrito à Anatel, até 30 (trinta) dias antes do término do respec vo prazo de
validade, prorrogando sua validade por períodos sucessivos de igual período ao da anterior.
7.1.1.10. A garan a de manutenção da Proposta de Preço na forma de caução em dinheiro deverá ser
feita na Caixa Econômica Federal, em formulário especíﬁco, conforme dispõe o Decreto-lei nº
1.737/79. O comprovante do depósito emi do pela Caixa Econômica Federal deverá ser entregue
conforme item 7.1.1.5 para fins de comprovação de depósito.
7.1.1.11. No caso de consórcio, a(s) garan a(s) de manutenção da Proposta de Preço deverá(ão) ser
apresentada(s) nos mesmos termos dos itens 7.1.1.4 e 7.1.1.6, podendo, a critério do consórcio, ser
oferecida(s) por qualquer consorciada isoladamente, ou seu valor rateado entre consorciadas.
7.1.1.12. A garan a de manutenção da Proposta de Preço será devolvida às Proponentes, mediante a
apresentação de recibo, conforme segue:
a) às Proponentes não aptas, em até 15 (quinze) dias após a comunicação formal da
inaptidão, desde que não tenha havido recursos ou após seus julgamentos;
b) às Proponentes vencedoras do presente certame, em até 15 (quinze) dias após a
assinatura das outorgas referentes à cada Lote; e,
c) às Proponentes classiﬁcadas e não vencedoras, em até 15 (quinze) dias após a assinatura
das outorgas pelas vencedoras.
7.1.1.13. Nas hipóteses de par cipação das Proponentes na forma de consórcio, a garan a poderá
estar em nome de uma ou mais consorciadas (tomadoras) e deverá indicar, explicitamente, o nome
do consórcio que foi ou será constituído e de todas as consorciadas que dele fazem ou farão parte.
7.1.1.13.1. Caso a cons tuição do consórcio ocorra em data posterior ao evento da entrega das
garan as de proposta, todas as Proponentes consorciadas deverão ser sociedades formalmente
constituídas segundo a legislação brasileira e demais ditames expostos neste Edital de Licitação.
7.1.1.13.2. Em nenhuma hipótese será recebida garan a de manutenção da Proposta de Preço em
desacordo com os modelos e condições constantes do Manual de Instruções sobre Apresentação de
Garantias – ANEXO VIII.
7.2. Deverão ser apresentadas Propostas de Preço para os Lotes conforme disposto no item 5.1.
7.2.1. Para os Lotes em que a Proponente não desejar apresentar Proposta de Preço deverá ser
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apresentada proposta de acordo com o MODELO do ANEXO IV assinalando a opção “NÃO APRESENTA
PROPOSTA”, que deverá ser entregue no invólucro relativo ao respectivo Lote.
7.3. As Propostas de Preço deverão ser apresentadas em invólucro próprio para cada um dos Lotes,
nos termos dos itens 2.6.2. e subitens.
7.4. Após a entrega dos Documentos de Iden ﬁcação e de Regularidade Fiscal, das Propostas de Preço
e da Documentação de Habilitação, não será admi da a desistência de par cipação da Proponente,
sob pena de execução da garantia de manutenção da proposta.
7.5. Cada Proponente poderá ter até 3 (três) representantes legais, os quais agirão sempre
isoladamente, para rubricar os invólucros fechados e os documentos, após a abertura dos invólucros,
quando indicado pela CEL, nos termos deste Edital.
7.6. Os invólucros contendo os Documentos de Iden ﬁcação e de Regularidade Fiscal, as Propostas de
Preço e a Documentação de Habilitação deverão ser entregues pessoalmente pelo(s) representante(s)
legal(is) da Proponente, na forma indicada neste Edital, sendo vedada sua remessa via postal ou por
qualquer outra forma não prevista neste Edital.
7.6.1. As Proponentes poderão fazer-se representar nas sessões públicas por seu(s) representante(s)
legal(is) em exercício ou por seu(s) procurador(es) que seja(m) detentor(es) de poderes suﬁcientes,
devidamente comprovados pela apresentação dos Documentos de Iden ﬁcação previstos nos itens
4.4.1. e 4.4.2. deste Edital, dentro do Conjunto nº 1.
7.6.1.1. Em qualquer caso, o(s) representante(s) que efetuar(em) a entrega dos Documentos de
Iden ﬁcação e de Regularidade Fiscal, das Propostas de Preço e da Documentação de Habilitação
deverá(ão) apresentar, no ato respectivo, sua carteira de identidade ou documento equivalente.
7.7. As procurações e as declarações apresentadas na forma prevista neste Edital deverão, sob pena
de não aceitação, se fazer acompanhar de comprovação, na forma da lei, de que seus signatários
têm, no âmbito da sociedade outorgante ou declarante, poderes para a prática daquele ato.
7.8. Nas sessões públicas das Comissões, o Presidente solicitará aos representantes legais das
Proponentes que assinem a lista de presença, na qual indicarão a pessoa jurídica que representam e a
respectiva qualificação, dados que serão confrontados com os documentos exibidos no ato.
7.9. Somente um representante legal ou um procurador de cada Proponente, que deverá ser indicado
no início da sessão, poderá manifestar-se em seu nome e assinar a ata, salvo ocorrência de fato
superveniente, durante a sessão, que obrigue sua subs tuição, por outro de seus representantes, nos
termos do item 7.5.
7.10. De todas as reuniões das Comissões, públicas ou não, será lavrada ata que, lida e aprovada, será
assinada obrigatoriamente por seus membros e, no caso de reunião pública, também pelo(s)
representante(s) legal(is) presente(s) da(s) Proponente(s).
7.11. O(s) representante(s) das Proponentes não poderá(ão) interromper a leitura de qualquer
documento, devendo solicitar a palavra, pela ordem, ao Presidente da CEL. Não será admi da
manifestação nem discussão paralela entre os representantes das Proponentes. O Presidente, para
boa ordem dos trabalhos, fará as advertências cabíveis, inclusive, se não atendido, solicitará a
retirada daqueles que estiverem, de qualquer forma, dificultando o bom andamento da sessão.
7.12. Nas sessões públicas, o Presidente determinará a inclusão em ata, quando necessário, de
eventuais manifestações do(s) representante(s) das Proponentes, reduzindo-as a termo, as quais
ficarão anexas à ata da sessão.
7.13. Os Documentos de Iden ﬁcação e de Regularidade Fiscal, as Propostas de Preço e a
Documentação de Habilitação de cada Proponente deverão ser apresentados em invólucros dis ntos,
indevassáveis, opacos, fechados, nos termos do item 2.6 e subitens.
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7.13.1. Os Documentos de Iden ﬁcação e de Regularidade Fiscal, as Propostas de Preço e a
Documentação de Habilitação não poderão conter rasuras, emendas ou entrelinhas, mesmo que
ressalvadas, e deverão ser, preferencialmente, da lografadas ou impressas em papel tamanho A4,
com até 44 (quarenta e quatro) linhas por página e letras no tamanho 14 (quatorze) pontos, sempre
no idioma português.
7.13.2. Os conteúdos dos Conjuntos dos Documentos de Iden ﬁcação e de Regularidade Fiscal, das
Propostas de Preço e da Documentação de Habilitação deverão ser rubricados por representante legal
ou procurador da Proponente no rodapé de cada folha, devendo, preferencialmente, cada uma das
folhas estar numerada sequencial e con nuamente, por Conjunto e Subconjunto, no ângulo superior
direito.
7.13.3. Os documentos que compõem a Documentação de Habilitação, inclusive apêndices, se houver,
devem, preferencialmente, estar listados em índice geral no início de cada Conjunto.
7.13.4. O Conjunto ou Subconjunto composto de mais de um volume deverá trazer, na parte externa
de cada um desses volumes, a completa identificação do material nele contido.
7.13.5. O Conjunto nº 3 deverá ser apresentado, preferencialmente, em pastas com espessura entre 7
(sete) e 8 (oito) cm, 35 (trinta e cinco) cm de altura e com dois furos.
7.13.6. A inclusão de qualquer elemento que implique violação do sigilo de determinadas Propostas de
Preço acarretará sua imediata desclassificação para o respectivo Lote.
7.13.7. Será recusado o invólucro que não contiver a indicação externa de seu conteúdo.
7.13.8. Entregues os invólucros, não será admi da a inclusão de documento adicional ou, ainda, a
subs tuição ou alteração dos já entregues, durante a sessão pública, qualquer que seja a jus ﬁca va
apresentada pela Proponente.
7.14. Os documentos deverão ser apresentados em via original ou cópia legível, auten cada por
cartório competente ou por servidor da Administração ou, quando for o caso, na forma de publicação
em órgão da imprensa oficial.
7.15. Os documentos produzidos em língua estrangeira deverão estar legalizados por notário ou
tabelião do país de origem, auten cados por consulado brasileiro da correspondente jurisdição e,
ainda, traduzidos para a língua portuguesa por tradutor juramentado, nos termos do Decreto-lei nº
13.609, de 21 de outubro de 1943.
7.16. A Proponente é responsável pela autenticidade de toda a documentação apresentada.
7.17. Os invólucros contendo os Documentos de Iden ﬁcação e de Regularidade Fiscal das
Proponentes serão abertos e o seu conteúdo será rubricado pelos Membros da CEL e representantes
das Proponentes que quiserem fazê-lo, na própria sessão de recebimento dos Documentos de
Iden ﬁcação e de Regularidade Fiscal, das Propostas de Preço e da Documentação de Habilitação,
para fins de análise pela CEL para aplicação do disposto no item 8.2.
7.18. A CEL lavrará Ata de análise dos Documentos de Iden ﬁcação e de Regularidade Fiscal rela va
às Proponentes, que será divulgada conforme item 8.2.
7.19. Os invólucros contendo os Documentos de Iden ﬁcação e de Regularidade Fiscal e a
Documentação de Habilitação das Proponentes serão rubricados pelos membros da CEL e pelos
representantes ou procuradores de cada Proponente que queiram fazê-lo, devendo ser lacrados para
abertura após a classificação final das Propostas.
7.20. Os invólucros contendo as Propostas de Preço (Conjunto nº 2) de todas as Proponentes serão
abertos na sessão de entrega dos Documentos de Iden ﬁcação e de Regularidade Fiscal, das
Propostas de Preço e da Documentação de Habilitação, agregando-se os invólucros com Propostas de
Preço para cada um dos Lotes, de todas as Proponentes, em um invólucro único para cada Lote.
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7.20.1. Os invólucros contendo as Propostas de Preço de todas as Proponentes serão rubricados pelos
membros da CEL e pelos representantes ou procuradores presentes, devendo ser lacrados para
abertura das Propostas de Preço, conforme dispõe o item 8.
7.21. As atribuições da CEL e da Comissão de Assessoramento Técnico - CAT, bem como os trabalhos a
serem por elas desenvolvidos, estão estabelecidos neste Edital, no Regulamento de Licitação e nas
Portarias de criação destas Comissões e designação de seus integrantes.
7.21.1. O presidente da CEL poderá decidir a respeito de aspectos operacionais relacionados ao
andamento da presente Licitação, inclusive quanto à guarda e manutenção dos documentos entregues
durante o certame.
8. ABERTURA, ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO
8.1. No dia xx de xxxx de 2018, às 10h (dez horas), no Auditório do Espaço Cultural Renato Guerreiro –
ANATEL, situado no Bloco C, Quadra 6, Setor de Autarquias Sul, em Brasília-DF, será iniciada a sessão
de abertura, análise e julgamento das Propostas de Preço e de abertura dos Documentos de
Habilitação.
8.2. Após leitura da ata a que se refere o item 7.18, os invólucros contendo as Propostas de Preço das
Proponentes que não atendam às condições de par cipação serão separados para serem devolvidos
lacrados às respec vas Proponentes ao ﬁnal da sessão de abertura, análise e julgamento das
Propostas de Preço e de abertura dos Documentos de Habilitação.
8.3. Na sessão de abertura, análise e julgamento das Propostas de Preço e de abertura dos
Documentos de Habilitação, a CEL iniciará o procedimento de abertura dos envelopes contendo as
Propostas de Preço para o Lote I-A.
8.4. As Propostas de Preço apresentadas serão analisadas para ﬁns de veriﬁcação do cumprimento
das disposições deste Edital, sob pena de desclassificação.
8.4.1. Não será aberta a Proposta de Preço que não possuir garan a para manutenção da respec va
Proposta ou que não atenda à totalidade das Condições de Participação.
8.4.2. Abertos os invólucros rela vos às Propostas de Preço das Proponentes, o seu conteúdo será
rubricado pelos membros da CEL e representantes das demais Proponentes presentes que queiram
fazê-lo.
8.4.3. Eliminadas as propostas irregulares, as Propostas de Preço remanescentes serão classiﬁcadas
conforme item 8.5, divulgando-se a classificação obtida.
8.5. A análise e julgamento das Propostas de Preço seguirá a seguinte sistemática:
8.5.1. A classiﬁcação a que se refere o item 8.4.3. ocorrerá com base no VALOR 1 da Proposta de
Preço, conforme MODELO constante no ANEXO IV, sendo o maior valor proposto o primeiro colocado
na classificação e assim sucessivamente, em ordem decrescente dos valores propostos;
8.5.2. No caso de empate entre as Propostas de Preço iniciais para o VALOR 1 será realizado sorteio
para estabelecer a ordem de classificação dessas Propostas;
8.5.3. As proponentes cujas Propostas de Preço para o VALOR 1 tenham valor igual ou superior a 70%
(setenta por cento) do maior Preço Público ofertado para o mesmo Lote serão convocadas para
apresentar, na mesma sessão pública, Propostas de Preço substitutivas para o VALOR 1;
8.5.4. Se, de acordo com o deﬁnido no item 8.5.3. , não houver pelo menos 2 (duas) ofertas, incluindo
a primeira classiﬁcada, poderá apresentar Proposta de Preço subs tu va para o VALOR 1 a segunda
classificada, qualquer que seja o percentual da diferença entre as propostas;
8.5.5. Observada a ordem de classiﬁcação das Propostas de Preço para o VALOR 1 em relação ao
Lote, serão solicitadas ao(s) representante(s) legal(is) das Proponentes classiﬁcadas, à exceção da
Proponente primeira classiﬁcada, iniciando pela Proponente classiﬁcada em úl mo lugar, entre
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Proponente primeira classiﬁcada, iniciando pela Proponente classiﬁcada em úl mo lugar, entre
aquelas enquadradas nos itens 8.5.3. ou 8.5.4. que apresentem por escrito conforme MODELO do
ANEXO IV, no prazo de até 5 (cinco) minutos, Propostas de Preço subs tu vas para o VALOR 1, sendo
que a não manifestação neste prazo será considerada como renúncia da Proponente ao direito de
apresentar Propostas de Preço substitutivas;
8.5.6. A renúncia da Proponente ao direito de apresentar Propostas de Preço subs tu vas implicará
sua exclusão do processo de oferta de Propostas substitutivas, mantendo o Preço Público de sua última
proposta apresentada para o VALOR 1;
8.5.7. As Propostas de Preço subs tu vas para o VALOR 1 somente serão consideradas quando tornar
superior, em pelo menos 5% (cinco por cento), o maior Preço Público para o VALOR 1 ob do até o
momento;
8.5.8. Apresentadas Propostas de Preço subs tu vas para o VALOR 1 ou tendo havido renúncia em
apresentá-las, as Propostas remanescentes serão reclassiﬁcadas, repe ndo-se os procedimentos
descritos no item 8.5.5. ;
8.5.9. Os procedimentos descritos anteriormente serão repe dos até que reste apenas uma
Proponente, o que se dará quando as demais renunciarem ao direito de apresentar Propostas de
Preço substitutivas para o VALOR 1 obtido até o momento;
8.5.10. Será realizada classiﬁcação ﬁnal das Propostas para o Lote, incluindo aquelas das Proponentes
que não foram convocadas para apresentar Propostas de Preço substitutivas para o VALOR 1
8.6. Concluídos os procedimentos previstos nos itens 8.3. a 8.5. para o Lote I-A, havendo pelo menos
uma Proponente classiﬁcada, a CEL iniciará o procedimento de abertura dos envelopes contendo as
Propostas de Preço para o Lote I-B, realizando, para esse Lote, os procedimentos estabelecidos nos
itens 8.4. e 8.5.
8.7. Concluídos os procedimentos previstos nos itens 8.3. a 8.5. para o Lote I-A, em não havendo pelo
menos uma Proponente classiﬁcada, a CEL iniciará o procedimento de abertura dos envelopes
contendo as Propostas de Preço para o Lote II, realizando, para esse Lote, os procedimentos
estabelecidos nos itens 8.4. e 8.5.
8.8. Concluídos os procedimentos previstos nos itens 8.3. a 8.5. para o Lote II, em não havendo pelo
menos uma Proponente classiﬁcada, a CEL iniciará o procedimento de abertura dos envelopes
contendo as Propostas de Preço para o Lote III, realizando, para esse Lote, os procedimentos
estabelecidos nos itens 8.4. e 8.5.
8.9. Caso não seja possível a conclusão do julgamento na data da Sessão Pública prevista no item 8.1,
a sessão será suspensa, devendo ser retomada no primeiro dia ú l subsequente ou em data a ser
definida pela CEL.
8.9.1. Ao ﬁnal da sessão de abertura, análise e julgamento das Propostas de Preço, os invólucros
contendo as Propostas de Preço não abertas serão devolvidos às respec vas Proponentes, mediante
assinatura de termo de recebimento.
8.9.2. Caso os invólucros contendo as Propostas de Preço não abertos não sejam recebidos pelas
respectivas Proponentes, serão destruídos pela Anatel.
9. ABERTURA E ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
9.1. Os invólucros com a Documentação de Habilitação (Conjunto nº 3) da Proponente com melhor
oferta para o(s) Lote(s) serão abertos na mesma Sessão Pública prevista no item 8.1, depois de
realizada a classificação final do último Lote, seguindo o disposto nos itens 8.3. a 8.8.
9.2. Na Sessão Pública referida no item 9.1, a Documentação de Habilitação será rubricadas pelos
membros da CEL e pelas Proponentes presentes que queiram fazê-lo, e a CEL elaborará relatório
circunstanciado, lavrando a correspondente ata.
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9.3. O Presidente da CEL informará que os autos do procedimento ﬁcarão com vistas franqueadas às
Proponentes, fixando prazo para exame.
9.4. A CEL procederá à análise dos documentos da(s) Proponente(s) com melhor oferta, com o
obje vo de veriﬁcar sua conformidade com este Edital, analisando também as eventuais
manifestações apresentadas pelas demais Proponentes por ocasião das vistas realizadas.
9.4.1. Veriﬁcado vício formal, interpretado restri vamente, serão concedidos 3 (três) dias úteis para
que a Proponente possa saná-lo, concomitantemente ao transcurso normal do procedimento,
observado o disposto no art. 9º, § 4º, do Regulamento de Licitação.
9.4.2. A experiência da empresa coligada, com vistas a um mesmo objeto ou lote do objeto, somente
será aceita quando não houver mais do que um licitante par cipando da licitação valendo-se da
experiência da mesma empresa coligada, salvo se reunidos em um mesmo consórcio.
9.5. No caso de inabilitação da Proponente que apresentou a melhor oferta ou em qualquer das
hipóteses previstas no item 12.1, serão analisados os documentos de habilitação da licitante com a
proposta classiﬁcada em segundo lugar, e assim sucessivamente, na ordem de classiﬁcação, até que
uma licitante atenda às condições subje vas ﬁxadas no instrumento, a qual será declarada vencedora
do certame conforme disposto nos itens 10.6 e subitens deste Edital.
9.6. Será comunicada, por intermédio do Diário Oﬁcial da União - DOU ou em Sessão Pública, a
decisão da CEL quanto à habilitação da Proponente com melhor oferta e adjudicação do objeto da
Licitação.
10. ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO E FORMALIZAÇÃO
DOS INSTRUMENTOS DE OUTORGA
10.1. O Conselho Diretor, à vista do relatório da CEL, proferirá sua decisão quanto à homologação do
resultado de cada Lote da licitação.
10.2. A Autorização será conferida, após homologação, à Proponente com melhor oferta para cada
Lote.
10.3. Antes da assinatura dos instrumentos de outorga, a empresa estrangeira ou o consórcio
adjudicatário deverá cons tuir empresa, fazendo prova de que atende ao disposto nos itens 4.1 e
4.2.3.
10.4. Como condição para assinatura dos instrumentos de outorga, a Proponente vencedora deverá
apresentar, até 5 (cinco) dias antes da referida assinatura, garan a(s) de execução dos compromissos
estabelecidos no ANEXO II, na forma do Manual previsto no ANEXO VII e nos valores previstos no
ANEXO XII, com prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses.
10.4.1. Se a Proponente vencedora não apresentar a(s) garan a(s) de execução dos compromissos na
forma e no prazo previstos neste Edital, serão adotadas as medidas indicadas no item 12.2.
10.5. Serão aceitos, como garantia de execução dos compromissos, os seguintes instrumentos:
a) carta de fiança bancária;
b) caução em dinheiro; ou,
c) seguro-garantia.
10.5.1. A modalidade de garan a de execução dos compromissos con da na alínea “c” deverá ser
apresentada na forma eletrônica.
10.5.2. Quando a interessada optar por carta de ﬁança bancária, ela deverá ser emi da em favor da
interessada por banco comercial, de inves mento ou múl plo autorizado a funcionar no país pelo
Banco Central do Brasil.
10.5.3. Por meio da carta de ﬁança bancária, o banco deverá obrigar-se a pagar o valor da ﬁança em
Minuta de Edital PRRE 2251916

SEI 53500.084866/2017-47 / pg. 28

até 5 (cinco) dias contados da solicitação da Anatel, independentemente de autorização da aﬁançada,
de ordem judicial ou extrajudicial ou, ainda, de qualquer prévia jus ﬁcação, além de renunciar aos
bene cios do ar go 827 do Código Civil Brasileiro, sem impor quaisquer restrições ou condicionantes
à realização pronta e imediata do pagamento do valor da fiança.
10.5.4. A garantia de de execução dos compromissos na forma de caução em dinheiro deverá ser feita
na Caixa Econômica Federal, em formulário especíﬁco, conforme dispõe o Decreto-lei nº 1.737/79. O
comprovante do depósito emi do pela Caixa Econômica Federal deverá ser entregue conforme item
7.1.1.5 para fins de comprovação de depósito
10.6. A Proponente vencedora deverá apresentar um instrumento de garan a de execução para cada
compromisso disposto no ANEXO II, com prazos de validade mínimos de 24 (vinte e quatro) meses,
sendo renovados os montantes relacionados aos compromissos posteriores, de forma sucessiva por
períodos mínimos de 24 (vinte e quatro) meses, até o cumprimento total de todos os compromissos,
devidamente atestado pela Anatel.
10.6.1. A Proponente vencedora deve revalidar os instrumentos de garan a de execução para cada
Compromisso de Abrangência até 12 (doze) meses antes do término do respectivo prazo de validade.
10.6.1.1. O atraso na revalidação da(s) garan a(s) de execução de compromissos poderá implicar a
execução das garan as em poder da Anatel e a ex nção das outorgas objeto dos compromissos de
abrangência.
10.7. O resgate de cada garan a de execução de compromissos poderá ser realizado a qualquer
tempo, mediante a comprovação de cumprimento dos compromissos e a entrega de nova garan a
correspondente ao valor dos compromissos restantes.
10.8. A Proponente vencedora deverá cumprir os compromissos descritos no ANEXO II, os quais farão
parte do(s) instrumento(s) de outorga respectivo(s).
10.9. O não cumprimento total ou parcial dos compromissos assumidos poderá implicar caducidade
das outorgas conferidas, além da execução da(s) garan a(s) referente(s) aos compromissos ,
proporcionalmente aos compromissos assumidos e não cumpridos, quando aplicável, e às sanções
previstas neste Edital e na regulamentação.
10.10. Em nenhuma hipótese será recebida garan a execução dos compromissos em desacordo com
os modelos e condições constantes do Manual de Instruções sobre Apresentação de Garan as –
ANEXO VII.
10.11. O prazo entre a convocação da adjudicatária e a assinatura dos instrumentos de outorga ,
objeto deste Edital, será de até 10 (dez) dias úteis.
10.12. O prazo mencionado no item 10.4 para assinatura dos instrumentos de outorga poderá ser
prorrogado uma única vez, pelo mesmo período, por solicitação da adjudicatária, devidamente
justificada, formulada antes do término do período previamente designado.
10.13. Serão avaliados pela CEL os casos em que:
10.13.1. Para os Lotes em que houver apenas duas Proponentes, reconhecendo-se a par cipação
ilegí ma de Proponente vencedora, primeira classiﬁcada, o Lote será adjudicado à segunda
classiﬁcada, caso atenda às condições dispostas no presente Edital, pelo valor do lance por ela
inicialmente ofertado;
10.13.2. Para os Lotes em que houver mais de duas Proponentes, reconhecendo-se a par cipação
ilegí ma de Proponente vencedora, primeira classiﬁcada, o Lote será adjudicado à segunda
classiﬁcada, caso atenda às condições dispostas no presente Edital, pelo valor do úl mo lance por ela
ofertado e anterior à renúncia da Proponente terceira classiﬁcada de apresentar Proposta de Preço
substitutiva;
Minuta de Edital PRRE 2251916

SEI 53500.084866/2017-47 / pg. 29

10.13.3. Para os casos em que a Proponente vencedora não assinar qualquer dos instrumentos de
outorga, por mo vo que não se enquadre nos casos dos itens 10.6.1. e 10.6.2. , o Lote será adjudicado
à segunda classiﬁcada, caso atenda às condições dispostas no presente Edital, e assim
sucessivamente, pelo valor do último lance por ela ofertado.
10.14. Os instrumentos de outorga, quais sejam, o Contrato de Concessão, o Termo de Autorização
para a exploração do STFC na modalidade LDN, o Termo de Autorização para a exploração do STFC na
modalidade LDI, o Termo de Autorização para a exploração do SMP, o Termo de Autorização para a
exploração do SCM e o Termo de Autorização para Uso de Radiofrequências, a serem celebrados
entre a Anatel e a empresa vencedora de cada Lote, observarão as minutas dos respectivos Anexos.
11. RECURSOS E MANIFESTAÇÕES
11.1. Contra os atos e decisões da CEL, devidamente fundamentados, exarados nas fases de
classiﬁcação e habilitação, bem como contra a adjudicação, poderá a Proponente interpor recurso, no
prazo de 3 (três) dias úteis a contar do encerramento da sessão pública, quando realizada, ou de sua
divulgação, se for o caso, no Diário Oﬁcial da União – DOU. O recurso deverá ser dirigido ao Conselho
Diretor da Anatel por intermédio do Presidente da CEL.
11.2. Os recursos previstos no item 11.1 terão efeito suspensivo em relação ao Lote afetado.
11.3. Interposto o recurso, a CEL cien ﬁcará as demais Proponentes, classiﬁcadas no mesmo Lote,
para manifestarem-se, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação
acompanhada de cópia do recurso, podendo juntar pareceres técnicos, que deverão ser anexados aos
autos do processo administrativo.
11.4. Recursos ou contrarrazões serão apresentados mediante pe ção ao Presidente da CEL, a ser
protocolizada exclusivamente no Protocolo da Anatel, com endereço no Setor de Autarquias Sul,
Quadra 06, Bloco G, Térreo, Brasília-DF, CEP 70.070-940, devendo conter, sob pena de não
conhecimento:
a) identificação e qualificação da recorrente;
b) o nome e a qualidade do(s) seu(s) signatário(s), que poderá(ão) ser representante(s)
legal(is) ou procurador(es) da Proponente, em ambos os casos detentores de poderes
suﬁcientes, comprovados, no caso do(s) representante(s) legal(is), pela forma prevista nos
subitens 6.3.1. , 6.3.2. ou 6.3.4. deste Edital e, no caso de mandatário(s), por meio de
procuração com poderes especíﬁcos, outorgada na forma da lei, a qual deverá vir
acompanhando a petição;
c) objeto da petição, com a indicação clara dos atos e documentos questionados; e
d) fundamentação do pedido, que poderá ter anexado pareceres técnicos.
11.4.1. A CEL, após o recebimento de recurso, ultrapassado o prazo previsto no item 11.1, e decorrido
o prazo de 2 (dois) dias úteis para apresentação de contrarrazões por parte das Proponentes, terá o
prazo de 3 (três) dias úteis para reconsiderar ou manter sua decisão.
11.4.2. Recebido o recurso e as contrarrazões, se houver, man da ou reformada a decisão pela CEL,
os autos do procedimento administra vo, devidamente instruídos, serão encaminhados ao Conselho
Diretor, para que, no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar do seu recebimento, ouvida a Procuradoria,
proceda ao julgamento do recurso.
11.4.2.1. Caso o Conselho Diretor mantenha a decisão da CEL por fundamento diverso do por ela
adotado, deverá no ﬁcar a Proponente interessada, por meio seguro com prova de recebimento,
indicando as razões de fato e de direito do ato que pretende praticar.
11.4.2.2. A Proponente terá o prazo de 3 (três) dias úteis, contado da no ﬁcação do Conselho Diretor,
para se manifestar.
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11.4.3. Transcorrido o prazo ﬁxado no item anterior, ou após a manifestação apresentada pela
Proponente, o Conselho Diretor decidirá pela manutenção da decisão da CEL pelos novos fundamentos
indicados ou pelo acolhimento do recurso.
11.5. Na ﬂuência dos prazos para interposição do recurso ou impugnação, o processo ﬁcará na
Secretaria da CEL, junto a qual as Proponentes poderão ter vista dos autos.
11.5.1. A Secretaria da CEL funcionará nos dias úteis, no horário das 9 às 12 horas e das 14 às 16
horas.
11.5.2. Em nenhuma hipótese será concedida vista do processo fora da Secretaria da CEL.
11.6. A CEL e o Conselho Diretor poderão, a qualquer tempo, determinar a realização de diligência
para confirmar as informações constantes dos documentos previstos no Edital.
12. PENALIDADES
12.1. A inobservância dos deveres inerentes ao uso de radiofrequências e à exploração do(s) Serviço(s)
de Telecomunicações, a qualquer tulo, sujeitará os infratores, nos termos do art. 173, da Lei nº
9.472, de 16 de julho de 1997 (LGT), às penalidades definidas na legislação relativa.
12.2. A eventual desistência da Proponente vencedora em relação a um Lote, representada por uma
das situações abaixo, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e resultará na
perda do direito decorrente da licitação, sujeitando a en dade à multa de 10% (dez por cento) sobre o
preço ofertado em sua Proposta vencedora, cujo recolhimento deverá ser comprovado no prazo de 15
(quinze) dias contados do recebimento da notificação:
a) pelo não pagamento da primeira parcela na forma e no prazo previstos no Edital;
b) pela recusa em assinar o Termo de Autorização;
c) pela não apresentação da(s) garan a(s) de execução dos compromissos, na forma e no
prazo previstos neste Edital;
d) pela não manutenção de qualquer das condições de par cipação no certame, nos
termos do item 4 deste Edital; ou
e) pela não renovação da garan a para manutenção da Proposta de Preço ou da(s)
garantia(s) de execução dos compromissos.
12.3. O atraso no pagamento de qualquer parcela prevista no item 5.5 acarreta a cobrança de multa
moratória de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, até o limite de 20% (vinte por cento),
acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC, acumulada mensalmente, ou de outro índice que vier a subs tuí-la conforme a legislação em
vigor, a partir do dia subsequente ao do vencimento do prazo, até a data do efetivo pagamento.
13. DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. Na contratação de serviços e na aquisição de equipamentos e materiais vinculados ao serviço
objeto deste Edital, a autorizada se obriga a considerar oferta de fornecedores independentes,
inclusive os nacionais, e basear suas decisões, com respeito às diversas ofertas apresentadas, no
cumprimento de critérios obje vos de preço, condições de entrega e especiﬁcações técnicas
estabelecidas na regulamentação pertinente.
13.1.1. Nos casos em que haja equivalência entre ofertas, a autorizada se obriga a u lizar, como
critério de desempate, a preferência a serviços oferecidos por empresas situadas no País,
equipamentos, programas de computador (software) e materiais produzidos no País, e, entre eles,
àqueles com tecnologia nacional. A equivalência referida neste item será apurada quando,
cumulativamente:
a) o preço nacional for menor ou igual ao preço do importado, posto no território nacional,
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incluídos os tributos incidentes;
b) o prazo de entrega for compatível com as necessidades do serviço; e
c) sejam sa sfeitas as especiﬁcações técnicas estabelecidas na regulamentação per nente
e possuam certificação expedida ou aceita pela Anatel, quando aplicável.
13.1.2. Compreendem-se como serviços aqueles relacionados com a pesquisa e desenvolvimento,
planejamento, projeto, implantação e instalação sica, operação, manutenção, bem como a aquisição
de programas de computador (software), supervisão e testes de avaliação de sistemas de
telecomunicações, cujas informações a Anatel poderá exigir a qualquer momento.
13.2. A Anatel providenciará a publicação, no Diário Oﬁcial da União - DOU, do extrato dos
instrumentos de outorga no prazo de 5 (cinco) dias úteis das suas assinaturas.
13.3. As perguntas e respostas dos Editais do SMP anteriores serão parte integrante deste Edital, se
não conflitantes.
13.4. A CEL decidirá os casos omissos.
13.5. O Foro competente para dirimir eventuais questões rela vas ao presente edital é o da Seção
Judiciária da Justiça Federal de Brasília (DF).
14. ANEXOS
ANEXO I

Relação de bens cujo direito de uso será conferido à Concessionária de STFC.

ANEXO II

Compromissos associados ao Objeto do certame.

ANEXO III

Modelos de Termos, Declarações e Procurações

ANEXO IV

Modelo de Proposta de Preço

ANEXO V

Minuta do Termo de Autorização para Exploração do SMP

ANEXO VI

Minuta do Termo de Autorização para Uso de Radiofrequências

ANEXO VII

Manual de instruções sobre Apresentação de Garantias

ANEXO VIII Minuta de Termo de Autorização para Exploração do SCM
ANEXO IX
local

Minuta de Contrato de Concessão para Exploração do STFC na modalidade de serviço

ANEXO X
LDN

Minuta de Termo de Autorização para Exploração do STFC na modalidade de serviço

ANEXO XI

Minuta de Termo de Autorização para Exploração do STFC na modalidade de serviço LDI

ANEXO XII
Preços mínimos e valores das garan as de manutenção das propostas de preço e de
execução de compromissos

Brasília, xx de xxxx de 2018.

JUAREZ MARTINHO QUADROS DO NASCIMENTO
Presidente do Conselho

Documento assinado eletronicamente por Nilo Pasquali, Superintendente de Planejamento e
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Regulamentação, em 22/12/2017, às 14:15, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.
Documento assinado eletronicamente por Abraão Balbino e Silva, Superintendente de
Competição, em 22/12/2017, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.
Documento assinado eletronicamente por Priscila Honório Evangelista, Gerente de
Acompanhamento Econômico da Prestação, em 22/12/2017, às 15:54, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.
Documento assinado eletronicamente por Tiago Sousa Prado, Coordenador de Processo, em
22/12/2017, às 15:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II,
da Portaria nº 912/2017 da Anatel.
Documento assinado eletronicamente por Yroá Robledo Ferreira, Superintendente de Outorga
e Recursos à Prestação, Substituto(a), em 22/12/2017, às 16:25, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.
Documento assinado eletronicamente por Marcos Vinicius Ramos da Cruz, Especialista em
Regulação, em 22/12/2017, às 16:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.
Documento assinado eletronicamente por Felipe Roberto de Lima, Gerente de
Regulamentação, em 22/12/2017, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.
A autenticidade deste documento pode ser conferida em
http://www.anatel.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 2251916 e o código
CRC A4929FB3.

ANEXOS À MINUTA DE EDITAL

ANEXO I
RELAÇÃO DE BENS CUJO DIREITO DE USO SERÁ CONFERIDO À CONCESSIONÁRIA DE STFC

* A ser completado quando da conclusão do levantamento dos bens necessários para continuidade do
STFC na modalidade local.

ANEXO II
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COMPROMISSOS ASSOCIADOS AO OBJETO DO CERTAME

Lote I-A (*Compromissos referentes às obrigações de PGMU III; * Manutenção dos usuários de STFC; *
Manutenção dos usuários de SCM)
1. A proponente vencedora deverá dar cumprimento às obrigações previstas no Plano Geral de
Metas para Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado Prestado no Regime Público –
PGMU, conforme Decreto nº 7.512, de 30 de junho de 2011, ou outro que venha a substituí-lo;
2. A proponente vencedora deverá manter o atendimento de todos os assinantes do STFC
atendidos dentro do Setor 20 do PGO, pela Sercomtel Telecomunicações S/A, no dia anterior a
data da publicação do extrato do Contrato de Concessão celebrado entre a Anatel e a
proponente vencedora, no Diário Oficial da União – DOU;
3. A proponente vencedora deverá manter, mediante qualquer serviço de telecomunicações que
esteja outorgada, o atendimento em banda larga dos usuários de SCM atendidos dentro do
Setor 20 do PGO, pela Sercomtel Telecomunicações S/A, no dia anterior à data da publicação do
extrato do Contrato de Concessão previsto no item anterior.

Lote I-B (* Manutenção do atendimento SMP nas localidades atualmente só atendidas pela Sercomtel)
1. A proponente vencedora deverá atender, com o Serviço Móvel Pessoal em quaisquer
radiofrequências que detenha, as localidades abaixo indicadas:
Lista de Localidades com atendimento obrigatório por meio do SMP
1.
2.
...

* a tabela acima será preenchida com as localidades dentro da Área de Registro nº 43 em que haja
atendimento apenas pela Sercomtel.

Lote II (* Conjunto das obrigações previstas pra os Lotes I-A e I-B)
1. A proponente vencedora deverá cumprir os compromissos estabelecidos para o Lote I-A e Lote
I-B acima descritos.

Lote III (* Conjunto das obrigações previstas pra os Lotes I-A e I-B na outorga de SMP)
1. A proponente vencedora deverá manter o atendimento por voz, mediante qualquer serviço de
telecomunicações que esteja outorgada, de todos os assinantes do STFC atendidos dentro do
Setor 20 do PGO, pela Sercomtel Telecomunicações S/A, no dia anterior a data da publicação do
extrato das outorgas previstas para o Lote III no Diário Oficial da União – DOU;
2. A proponente vencedora deverá manter, mediante qualquer serviço de telecomunicações que
esteja outorgada, o atendimento em banda larga dos usuários de SCM atendidos dentro do
Setor 20 do PGO, pela Sercomtel Telecomunicações S/A, no dia anterior à data da publicação do
extrato do Contrato de Concessão previsto no item anterior.
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3. A proponente vencedora deverá cumprir os compromissos estabelecidos para o Lote I-B acima
descritos.

ANEXO III
MODELOS DE TERMOS, DECLARAÇÕES E PROCURAÇÕES

ANEXO III - Itens 4.1 e 4.4.11. do Edital – Conjunto 1
MODELO nº 1
DECLARAÇÃO
(Denominação ou razão social, endereço da sede, nº de inscrição no CNPJ), por seu representante
legal, declara, para ﬁns de par cipação na LICITAÇÃO Nº xx/2018-SOR/SPR/CD-ANATEL, promovida
pela Agência Nacional de Telecomunicações, na forma dos itens 4.1 e 4.4.11. do Edital, que a
Proponente compromete-se a adaptar-se ou a cons tuir empresa com as caracterís cas adequadas,
com observância das exigências previstas neste Edital, antes da assinatura dos instrumentos de
outorga.
(local e data)
(iden ﬁcação da pessoa que subscrever a declaração, com indicação de sua função na pessoa
jurídica).

ANEXO III – Item 4.2.1. do Edital – Conjunto 1
MODELO nº 2
DECLARAÇÃO
(Denominação ou razão social, endereço da sede, nº de inscrição no CNPJ), por seu representante
legal, declara, para ﬁns de par cipação na presente licitação, promovida pela Agência Nacional de
Telecomunicações, na forma do item 4.2.2. , do EDITAL DE LICITAÇÃO Nº xx/2018-SOR/SPR/CDANATEL, que não está, direta ou indiretamente, por suas coligadas, controladas ou controladoras,
enquadrada em qualquer hipótese de restrição de par cipação previstas no presente Edital, em lei ou
na regulamentação.
Em complementação à declaração acima, apresenta:
1) a relação das controladoras e controladas, direta e indiretamente, da Proponente, com respec vo
percentual de participação no capital votante (% - xx,xx):
a) Controladoras da Proponente
Nome entidade/sócio CNPJ/CPF
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
b) Controladas da Proponente
Nome entidade/sócio CNPJ/CPF
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
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2) a relação de quem de ver, direta ou indiretamente, mais de 20% (vinte por cento) do capital
votante da Proponente, de suas controladas e controladoras, sem poder de controle, com respec vo
percentual de participação no capital votante (% - xx,xx):
a) Detentoras, direta ou indiretamente, de mais de 20% (vinte por cento) do capital votante da
Proponente, de suas controladas e controladoras, sem poder de controle.
Nome entidade/sócio CNPJ/CPF
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
3) a relação de quem ver mais de 20% (vinte por cento) de seu capital votante de do, direta ou
indiretamente, pela Proponente, por suas controladas e controladoras, sem poder de controle, com
respectivo percentual de participação no capital votante (% - xx,xx):
a) Empresas com mais de 20% (vinte por cento) do capital votante de do, direta ou indiretamente,
pela Proponente, por suas controladas e controladoras, sem poder de controle.
Nome entidade/sócio CNPJ/CPF
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
As declarações acima foram ﬁrmadas com base na aplicação dos conceitos previstos no Regulamento
para Apuração de Controle e de Transferência de Controle em Empresas Prestadoras de Serviços de
Telecomunicações, aprovado pela Resolução ANATEL nº 101, de 4 de fevereiro de 1999.
(local e data)
(iden ﬁcação da pessoa que subscrever a declaração, com indicação de sua função na pessoa
jurídica).

ANEXO III - Item 4.4.1. do Edital (apresentada no ato de entrega dos Documentos de Identificação
e de Regularidade Fiscal, das Propostas de Preço e da Documentação de Habilitação)
MODELO nº 3
PROCURAÇÃO (Particular)
(Denominação ou razão social da pessoa jurídica, endereço da sede, inscrição no CNPJ) nomeia e
cons tui seu bastante procurador (nome, qualiﬁcação, documento de iden dade, nº do CPF) a quem
outorga poderes para representá-la em todos os atos da LICITAÇÃO Nº xx/2018-SOR/SPR/CD-ANATEL
de Habilitação, Propostas de Preço, passar recibo, rubricar documentos, apresentar impugnações,
assinar lista de presença e atas, desis r de prazo recursal, interpor recursos e impugná-los, ter vista
dos autos, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento deste mandato.
(local e data)
(iden ﬁcação do(s) representante(s) legal(is) da Proponente que assinar(em) a procuração, com a
indicação de sua(s) função(ões) na pessoa jurídica correspondente)
OBS.: A procuração só será válida se con ver ﬁrma reconhecida do signatário, devendo ser
apresentada por ocasião da entrega dos Documentos de Iden ﬁcação e de Regularidade Fiscal, das
Propostas de Preço, da Documentação de Habilitação.

ANEXO III - Item 4.4.4. do Edital – Conjunto 1
MODELO nº 4
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DECLARAÇÃO
(Denominação ou razão social, endereço da sede, nº de inscrição no CNPJ), por seu representante
legal, declara, para ﬁns de par cipação na LICITAÇÃO Nº xx/2018-SOR/SPR/CD-ANATEL, promovida
pela Agência Nacional de Telecomunicações, na forma do item 4.4.4. , do Edital, que está regular
perante a Anatel no que se refere a créditos tributários e não tributários, cons tuídos de forma
definitiva, mesmo que não inscritos em dívida ativa ou no Cadin.
(local e data)
(iden ﬁcação da pessoa que subscrever a declaração, com indicação de sua função na pessoa
jurídica).

ANEXO III - Item 4.4.6. do Edital – Conjunto 1
MODELO nº 5
DECLARAÇÃO
(Denominação ou razão social, endereço da sede, nº de inscrição no CNPJ), par cipante do Consórcio
(Denominação ou razão social, endereço da sede, nº de inscrição no CNPJ), por seu representante
legal, declara, para ﬁns de par cipação na LICITAÇÃO Nº xx/2018-SOR/SPR/CD-ANATEL, promovida
pela Agência Nacional de Telecomunicações, na forma do item 4.4.6. do Edital, que não se encontra
em processo de falência ou de recuperação de empresas.
(local e data)
(iden ﬁcação da pessoa que subscrever a declaração, com indicação de sua função na pessoa
jurídica)
Obs.1: A data não poderá ser anterior a 90 (noventa) dias daquela marcada no preâmbulo deste
Edital, sob pena de não aceitação desta Declaração.
Obs.2: Em caso de Consórcio, deverá haver Declaração individual de cada Empresa par cipante do
Consórcio.

ANEXO III - Item 4.4.7. do Edital – Conjunto 1
MODELO nº 6
DECLARAÇÃO
(Denominação ou razão social, endereço da sede, nº de inscrição no CNPJ), por seu representante
legal, declara, para ﬁns de par cipação na LICITAÇÃO Nº xx/2018-SOR/SPR/CD-ANATEL, promovida
pela Agência Nacional de Telecomunicações, na forma do item 4.4.7. do Edital, que:
a) juntamente com suas coligadas, controladas ou controladoras, não veram cassada ou decretada
caducidade de Concessão, Permissão ou Autorização de serviço ou para uso de radiofrequência, há
menos de 2 (dois) anos; e
b) juntamente com suas coligadas, controladas ou controladoras, não se encontram inadimplentes
com a regulamentação editada pela ANATEL, na forma apurada em regular processo administra vo
com decisão definitiva da Agência.
(local e data)
(iden ﬁcação da pessoa que subscrever a declaração, com indicação de sua função na pessoa
jurídica).
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ANEXO III - Item 4.4.10. do Edital – Conjunto 1
MODELO nº 7
DECLARAÇÃO
(Denominação ou razão social, endereço da sede, nº de inscrição no CNPJ), por seu representante
legal, declara, para ﬁns de par cipação na LICITAÇÃO Nº xx/2018-SOR/SPR/CD-ANATEL, promovida
pela Agência Nacional de Telecomunicações, na forma do item 4.4.10. do Edital, que não está
impedida, por qualquer mo vo, de transacionar com a Administração Direta ou Indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
(local e data)
(iden ﬁcação da pessoa que subscrever a declaração, com indicação de sua função na pessoa
jurídica).

ANEXO III - Item 6.3.5. do Edital – Subconjunto 3.1
MODELO nº 8

TERMO DE CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO
(Condições Mínimas)
(Denominação ou razão social, endereço da sede, nº de inscrição no CNPJ, da empresa líder do
consórcio e demais empresas consorciadas), por seus representantes legais, infra-assinados,
declararam que:
a) como integrantes do consórcio par ciparão do capital social da pessoa jurídica a ser cons tuída,
caso venha a ser adjudicatário do objeto licitado, com os seguintes percentuais;
Entidade (1) %
Entidade (2) %
b) a exploração de serviço de telecomunicações deverá ser o obje vo ou um dos obje vos da en dade
a ser constituída;
c) obrigam-se a manter, até o ﬁnal da licitação, a composição inicial do consórcio, que deverá,
igualmente, ser observada inclusive no que se refere aos percentuais de par cipação societária
quando da constituição da empresa, caso lhe seja adjudicado o objeto licitado;
d) liderará o consórcio a empresa _________________________________, en dade cons tuída sob
as leis brasileiras, com sede e administração no País e representante das empresas consorciadas
perante a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL;
e) as empresas consorciadas, que subscrevem o presente são, solidariamente, responsáveis por todas
as obrigações e atos do consórcio;
f) antes da assinatura dos instrumentos de outorga, o consórcio, se adjudicatário, cons tuirá a
empresa nas condições da alínea “a” e “b”, fazendo prova de que atende ao disposto no item 4.1, do
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº xx/2018-SOR/SPR/CD-ANATEL.
(Local e data)
(iden ﬁcação das pessoas que subscrevem o termo, com indicação de sua função na pessoa jurídica
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consorciada).

ANEXO III - Item 6.3.7. do Edital – Subconjunto 3.1
MODELO nº 9

DECLARAÇÃO
(Denominação ou razão social da(s) empresa(s) estrangeira(s), integrante(s) ou não de consórcio, país
de origem, endereço da sede no exterior), declara(m), para ﬁns de par cipação na LICITAÇÃO Nº
xx/2018-SOR/SPR/CD-ANATEL, promovida pela Agência Nacional de Telecomunicações, na forma do
item 6.3.7. do Edital, que será (ão) representada(s) no Brasil, pelo(s) representante(s) legal(is), abaixo
relacionado(s), tendo o(s) mesmo(s) poderes para, em seu nome, receber citação e responder
administrativa e judicialmente.
(local e data)
(iden ﬁcação da pessoa que subscrever a declaração, com indicação de sua função na pessoa
jurídica).

ANEXO III– Item 6.4.2. do Edital – Subconjunto 3.2
MODELO nº 10

DECLARAÇÃO
(Denominação ou razão social, endereço da sede, nº de inscrição no CNPJ), por seu representante
legal, declara, para ﬁns de par cipação na LICITAÇÃO Nº 2/2015-SOR/SPR/CD-ANATEL, promovida
pela Agência Nacional de Telecomunicações, que a Proponente (ou pelo menos uma das empresas
consorciadas) possui em seu quadro, na data estabelecida para a entrega dos Documentos de
Iden ﬁcação e de Regularidade Fiscal, das Propostas de Preço e da Documentação de Habilitação,
proﬁssional de nível superior ou outro devidamente reconhecido por en dade competente, brasileira,
que seja detentor de Anotação de Responsabilidade Técnica de a vidades de serviços de
telecomunicações.
(Local e Data)
(Iden ﬁcação da pessoa que subscrever a declaração, com indicação de sua função na pessoa
jurídica).

ANEXO III - Item 4.4.12. do Edital – Subconjunto 3.2
MODELO nº 11

DECLARAÇÃO
(Denominação ou razão social, endereço da sede, nº de inscrição no CNPJ), por seu representante
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legal, declara, para ﬁns de par cipação na LICITAÇÃO Nº xx/2018-SOR/SPR/CD-ANATEL, promovida
pela Agência Nacional de Telecomunicações, que tomou conhecimento do Edital de Licitação, de seus
ANEXOS e de todas as informações referentes à presente licitação, disponibilizadas pela ANATEL, bem
como das condições locais para a execução dos Termos objeto da licitação.
(local e data)
(iden ﬁcação da pessoa que subscreveu a declaração, com indicação de sua função na pessoa
jurídica).

ANEXO III - Item 4.4.6. do Edital – Conjunto 1
MODELO nº 12
DECLARAÇÃO
(Denominação ou razão social, endereço da sede, nº de inscrição no CNPJ), par cipante do Consórcio
(Denominação ou razão social, endereço da sede, nº de inscrição no CNPJ, se for o caso), por seu
representante legal, declara, para ﬁns de par cipação na LICITAÇÃO Nº xx/2018-SOR/SPR/CDANATEL, promovida pela Agência Nacional de Telecomunicações, na forma do item4.4.6. do Edital,
que não é proprietário de bens imóveis no município de sua sede.
(local e data)
(iden ﬁcação da pessoa que subscrever a declaração, com indicação de sua função na pessoa
jurídica)
Obs. 1: A data não poderá ser anterior a 90 (noventa) dias daquela marcada no preâmbulo deste
Edital, sob pena de não aceitação desta Declaração.
Obs. 2: Em caso de Consórcio, deverá haver Declaração individual de cada Empresa par cipante do
Consórcio.

ANEXO IV
ITEM 5.1 E 5.1.1. DO EDITAL
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

*** Para apresentação de Propostas de Preço (Inicial ou Substitutivas) para o VALOR 1 ***
(Denominação ou Razão Social, endereço da sede, nº de inscrição no CNPJ), por seu representante
legal

(

) NÃO APRESENTA PROPOSTA, NOS TERMOS ABAIXO:

(

) APRESENTA PROPOSTA, NOS TERMOS ABAIXO:

- Proposta de Preço para o Lote nº _______
PROPOSTA DE PREÇO
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VALOR 1 (referente à Autorização para uso de Radiofrequências):
R$ .................................... (valor por extenso)
(local e data)
(iden ﬁcação e assinatura da pessoa que subscrever a proposta, com indicação de sua função na
pessoa jurídica).

ANEXO V
MINUTA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DO SMP

[Será transposto para esse Anexo a Minuta de Termo de Autorização para Exploração do SMP do Edital
nº 02/2010/PVCP/SPV-Anatel, conforme Aviso de Licitação publicado em 25 de outubro de 2010]

ANEXO VI
MINUTA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE RADIOFREQUÊNCIAS

TERMO DE AUTORIZAÇÃO Nº/201X/SOR-ANATEL

TERMO DE OUTORGA DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE BLOCOS DE RADIOFREQUÊNCIAS ASSOCIADAS
DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL – SMP QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE
TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL E _______________.
Pelo presente instrumento, de um lado a AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL,
doravante denominada ANATEL, en dade integrante da UNIÃO, nos termos da Lei Federal nº 9.472,
de 16 de julho de 1997, Lei Geral de Telecomunicações - LGT, com CNPJ nº 02.030.715/0001-12, ora
representada pelo seu Superintendente ............................., conforme aprovação do seu Conselho
Diretor pelo Ato nº XXXX, de XX de XXXX de 201X, publicado no Diário Oﬁcial da União – DOU de XX de
XXXX de 201X, e de outro a XXX, CNPJ nº XXXX, ora representada por seus bastantes procuradores ou
representantes (nome), (nacionalidade), (estado civil), Passaporte nº, (nome), (nacionalidade), (estado
civil), (iden dade), (CPF) ou Passaporte nº, (etc.), doravante denominada AUTORIZADA, celebram o
presente TERMO DE OUTORGA DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE BLOCOS DE RADIOFREQUÊNCIAS,
doravante denominado Termo, que será regido pelas normas adiante referidas e pelas seguintes
cláusulas:

Capítulo I
Do Objeto, Área e Prazo de Autorização
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Cláusula 1.1 - O objeto deste Termo é a outorga de Autorização para Uso de Blocos de
Radiofrequências, sem exclusividade, em caráter primário, na Subfaixa de Radiofrequências de XXX,
disciplinada pelo Anexo à Resolução nº XXX, de XX de XXXX de 20XX, associada à Autorização para
exploração do SMP e/ou SCM à(s) xxxxx (Área(s) de Prestação da Proponente vencedora).
Cláusula 1.2 - A Outorga de Autorização para Uso de Blocos de Radiofrequências é ato administra vo
vinculado, associado à concessão, permissão ou autorização para prestação de serviço de
telecomunicações, que atribui a interessado, por prazo determinado, o direito de uso de
radiofrequência, nas condições legais e regulamentares.
Capítulo II
Do Prazo de Vigência
Cláusula 2.1 - A presente Autorização para Uso de Blocos de Radiofrequências é expedida pelo prazo
de 15 (quinze) anos, a contar da data de publicação do extrato do presente Termo no D.O.U, a tulo
oneroso, associada à Autorização para Prestação do [Serviço Móvel Pessoal – SMP][Serviço de
Comunicação Mul mídia – SCM], expedida pelo [TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO Nº
xxxx/201x/xxxx – ANATEL][ATO DE AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO Nº xxxx/201x/xxxx – ANATEL],
publicado no D.O.U. de xxx de xxxxx de 201x, prorrogável, uma única vez, por igual período, a tulo
oneroso, estando sua vigência condicionada à manutenção dos requisitos previstos neste Termo.
§ 1º – O direito de uso de radiofrequência é condicionado à utilização eficiente e adequada.
§ 2º – O compar lhamento da radiofrequência, quando não implicar interferência prejudicial nem
impuser limitação à prestação do SMP e/ou SCM, poderá ser autorizado pela ANATEL.

Capítulo III
Do Preço pela Outorga de Autorização para Uso de Blocos de
Radiofrequências

Cláusula 3.1 - O valor da outorga de autorização para uso da radiofrequência na Subfaixa de
Radiofrequências de XXX, objeto deste termo, é de R$ _____________________ (_______), a ser pago
da seguinte forma:

a)
O valor total proposto ou 10% desse valor deverá ser pago na data da assinatura deste termo,
sendo a importância a ser paga atualizada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, desde a data da entrega dos Documentos de Iden ﬁcação
e de Regularidade Fiscal, das Propostas de Preço e da Documentação de Habilitação até a data do
efe vo pagamento, caso o pagamento ocorra após 12 (doze) meses da data de entrega dos
Documentos de Iden ﬁcação e de Regularidade Fiscal, das Propostas de Preço e da Documentação de
Habilitação;
b) Os valores restantes, totalizando no máximo 90% (noventa por cento), deverão ser pagos em dez
parcelas iguais e anuais, com vencimento, respec vamente, em até 36 (trinta e seis), 48 (quarenta e
oito), 60 (sessenta), 72 (setenta e dois), 84 (oitenta e quatro), 96 (noventa e seis), 108 (cento e oito),
120 (cento e vinte), 132 (cento e trinta e dois) e 144 (cento e quarenta e quatro) meses contados da
data da publicação do extrato dos instrumentos de outorga, sendo a importância a ser paga atualizada
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pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, acumulada mensalmente,
desde a data da entrega dos Documentos de Iden ﬁcação e de Regularidade Fiscal, das Propostas de
Preço e da Documentação de Habilitação até a data do efetivo pagamento.
c)
Em quaisquer das situações que levem à ex nção da Autorização, o valor referente ao Preço
Público pela Direito de Uso de Radiofrequência é devido na sua integralidade e nas condições
previstas nesta Cláusula.
Cláusula 3.2. A AUTORIZADA, para prorrogação do direito para uso de radiofrequências associadas à
Autorização para exploração do SMP e/ou SCM, deverá pagar o valor calculado em conformidade
com a regulamentação vigente à época do pedido de prorrogação.
§ 1º Em quaisquer das situações que levem à ex nção da Autorização, os valores das parcelas pagas
referentes à presente outorga não serão restituídas.
§ 2º As parcelas a vencer da presente outorga serão consideradas devidas, proporcionalmente ao
período em que a radiofrequência esteve à disposição da prestadora, podendo a ANATEL iniciar novo
procedimento licitatório objeto desta autorização.
Cláusula 3.3 - O requerimento para a prorrogação do direito de uso das radiofrequências deverá ser
encaminhado à ANATEL nos termos do art. 167, §§ 1º e 2º, da LGT.
Cláusula 3.4 - Fica a ANATEL autorizada a instaurar novo processo de outorga de autorização para uso
das radiofrequências objeto do presente termo, caso não seja formulado tempes vamente
requerimento de prorrogação.
Capítulo IV
Das Prerrogativas da ANATEL
Cláusula 4.1. Sem prejuízo das demais disposições regulamentares, compete à ANATEL:
I - fazer cumprir as normas e regulamentos vigentes e aqueles que, durante toda a vigência do
presente Termo, vierem a ser editados;
II - coibir comportamentos prejudiciais à livre competição;
III - impedir a concentração econômica, inclusive impondo restrições, limites ou condições ao
presente Termo;
IV – administrar o espectro de radiofrequências, aplicando as penalidades legais e regulamentares;
V - extinguir o presente Termo nos casos previstos neste instrumento e na legislação aplicável.
Cláusula 4.2. A ANATEL poderá determinar à AUTORIZADA que faça cessar imediatamente as
transmissões de qualquer estação de telecomunicações que esteja causando interferência prejudicial
nos serviços de telecomunicações regularmente explorados, até que seja cessada a interferência.

Capítulo V
Das condições gerais da Outorga de Autorização para Uso de Blocos de
Radiofrequências
Cláusula 5.1. A AUTORIZADA compromete-se a observar estritamente toda a regulamentação que
verse sobre a Autorização para Uso de Blocos de Radiofrequências oraOUTORGADA, sujeitando-se
inclusive às novas regulamentações e às alterações que venham a ser editadas.
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Cláusula 5.2. A AUTORIZADA não terá direito adquirido à manutenção das condições existentes na
data de assinatura deste Termo, devendo observar os novos condicionamentos que venham a ser
impostos por lei ou pela regulamentação a ser editada pela ANATEL.
Cláusula 5.3. A AUTORIZADA deverá assegurar que a instalação das estações de telecomunicações,
bem como sua ampliação, esteja em conformidade com as disposições regulamentares, em especial
as limitações rela vas à distância de aeroportos, aeródromos, estações de radiogoniometria e áreas
indígenas.
Cláusula 5.4. A instalação, o funcionamento e a desa vação de estação de telecomunicações
obedecerão ao disposto na regulamentação.
Cláusula 5.5. A AUTORIZADA u lizará os respec vos blocos por sua conta e risco, sendo de sua inteira
e exclusiva responsabilidade quaisquer prejuízos decorrentes de seu uso.
Cláusula 5.6. A AUTORIZADA é exclusiva responsável por qualquer dano que venha a acarretar a seus
usuários ou a terceiros em virtude da u lização dos respec vos blocos, excluída toda e qualquer
responsabilidade da ANATEL.
Cláusula 5.7. Os equipamentos que compõem as estações de telecomunicações dos sistemas devem
ter certificação expedida ou aceita pela ANATEL, segundo a regulamentação vigente.
Capítulo VI
Dos compromissos decorrentes da Outorga de Autorização para Uso de Blocos de
Radiofrequências

[Serão incluídas cláusulas reproduzindo os compromissos dispostos no Anexo II, a depender do Lote
outorgado.]
Capítulo VII
Da disponibilidade de Autorização para Uso de Blocos de
Radiofrequências
Cláusula 7.1. O direito de uso de blocos de radiofrequências referido neste Capítulo não elide a
prerroga va da ANATEL de modiﬁcar a sua des nação ou de ordenar a alteração de potências ou
outras características técnicas.
Cláusula 7.2. A critério da prestadora, as faixas de radiofrequências especiﬁcadas neste Termo
poderão ser objeto de acordo de compar lhamento de radiofrequências nos termos da
regulamentação.
Cláusula 7.3. A não u lização injus ﬁcada dos blocos de radiofrequências sujeitará a AUTORIZADA às
sanções cabíveis, conforme a regulamentação.
Capítulo VIII
Da transferência da Autorização para Uso de Blocos de
Radiofrequências
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Cláusula 8.1. É intransferível a autorização para uso de blocos de radiofrequências sem a
correspondente transferência da autorização de prestação do serviço a ela vinculada.
Cláusula 8.2. A autorização para uso de blocos de radiofrequências ex nguir-se-á pelo advento de seu
termo ﬁnal ou no caso de sua transferência irregular, bem como por caducidade, decaimento,
renúncia ou anulação da autorização para prestação do serviço de telecomunicações que dela se
utiliza.

Capítulo IX
Da não obrigação de continuidade e direito de renúncia

Cláusula 9.1. O presente Termo não impõe à AUTORIZADA o dever de con nuidade do uso dos
respec vos blocos, assis ndo-lhe o direito de renúncia nos termos do art. 142, da Lei nº 9.472, de
1997, observadas as disposições deste Termo.
Parágrafo único. O direito de renúncia não elide o dever da AUTORIZADA de garan r aos usuários, na
forma prevista neste Termo e na regulamentação, o prévio conhecimento da interrupção do uso dos
blocos de radiofrequências autorizados.
Capítulo X
Da Fiscalização
Cláusula 10.1. A AUTORIZADA deve permi r aos agentes da ANATEL, em qualquer época, livre acesso
aos equipamentos e instalações, bem como deve fornecer-lhes todos os documentos e informações
necessários ao desempenho das atividades fiscalizatórias.
Parágrafo único. A AUTORIZADA poderá indicar preposto para acompanhar os agentes da
fiscalização nas suas visitas, inspeções e atividades.
Cláusula 10.2. A AUTORIZADA compromete-se ao pagamento das taxas de ﬁscalização nos termos da
legislação, especialmente as Taxas de Fiscalização de Instalação e de Funcionamento.
Parágrafo único. As taxas de ﬁscalização serão recolhidas conforme tabela integrante do Anexo I, da
Lei nº 5.070, de 7 de julho de 1966, com suas alterações.
Capítulo XI
Das Sanções
Cláusula 11.1 - O descumprimento de condições ou de compromissos assumidos, associados à
Autorização para Uso de Blocos de Radiofrequências, sujeitará a AUTORIZADA às sanções
estabelecidas em regulamentação específica, sem prejuízo das sanções de natureza civil e penal.
Capítulo XII
Da Extinção
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Cláusula 12.1 - O presente Termo ex nguir-se-á pelo advento de seu termo ﬁnal ou no caso de sua
transferência irregular, bem como por caducidade, decaimento, renúncia ou anulação da autorização
para prestação do serviço de telecomunicações que dela se utiliza.
Parágrafo único. É intransferível a autorização de uso de radiofrequências sem a correspondente
transferência da concessão, permissão ou autorização de prestação do serviço a elas vinculada.
Capítulo XIII
Do Regime Legal e dos Documentos Aplicáveis
Cláusula 13.1 - O presente Termo é regido, sem prejuízo das demais normas integrantes do
ordenamento jurídico brasileiro, em especial pela LGT, bem como pelos demais instrumentos
normativos expedidos pela ANATEL.

Capítulo XIV
Do Foro

Cláusula 14.1 - Para solução de questões decorrentes deste Termo de Autorização será competente o
Foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Brasília, Distrito Federal.
Capítulo XV
Da Disposição Final
Cláusula 15.1 - Este Termo de Autorização entrará em vigência a par r da publicação do seu extrato
no Diário Oficial da União.
Cláusula 15.2 - Na contratação de serviços e na aquisição de equipamentos e materiais vinculados ao
serviço objeto deste Termo, a AUTORIZADA se obriga a considerar oferta de fornecedores
independentes, inclusive os nacionais, e basear suas decisões, com respeito às diversas ofertas
apresentadas, no cumprimento de critérios obje vos de preço, condições de entrega e especiﬁcações
técnicas estabelecidas na regulamentação pertinente.
Cláusula 15.2.1 - Nos casos em que haja equivalência entre ofertas, a autorizada se obriga a u lizar,
como critério de desempate, a preferência a serviços oferecidos por empresas situadas no País,
equipamentos, programas de computador (software) e materiais produzidos no País, e, entre eles,
àqueles com tecnologia nacional. A equivalência referida neste item será apurada quando,
cumulativamente:
a)
o preço nacional for menor ou igual ao preço do importado, posto no território nacional,
incluídos os tributos incidentes;
b)

o prazo de entrega for compatível com as necessidades do serviço; e

c)
sejam sa sfeitas as especiﬁcações técnicas estabelecidas na regulamentação per nente e
possuam certificação expedida ou aceita pela ANATEL, quando aplicável.
Cláusula 15.2.2 - Compreendem-se como serviços aqueles relacionados com a pesquisa e
desenvolvimento, planejamento, projeto, implantação e instalação sica, operação, manutenção, bem
como a aquisição de programas de computador (software), supervisão e testes de avaliação de
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sistemas de telecomunicações.
E por assim estarem cientes das disposições e condições deste Termo de Autorização, as partes o
assinam em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas, que também o
assinam, para que se produzam seus legais e jurídicos efeitos.

Brasília, desde 201x
Pela ANATEL:
...........................................................................................................................................
Superintendente

Pela AUTORIZADA:
.................................................. ..................................................
(Nome)................................................... ............................
(Nome)........................................................................ ..............................................
(Nome)
Testemunhas:
_______________________________________________

ANEXO VII
MANUAL DE INSTRUÇÕES SOBRE APRESENTAÇÃO DE GARANTIAS

O Manual de Instruções sobre Apresentação de Garan as, conforme deﬁnido pela CEL, estará
disponível no sítio da Anatel na Internet (www.anatel.gov.br).

ANEXO VIII
MINUTA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DO SCM

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA QUE
ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL E ..............
Pelo presente instrumento, de um lado a AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL,
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doravante denominada ANATEL, en dade integrante da UNIÃO, nos termos da Lei nº 9.472, de 16 de
julho de 1997, Lei Geral de Telecomunicações - LGT, com CNPJ/MF nº 02.030.715/0001-12, ora
representada pelo seu Presidente ..........., brasileiro, ..................(estado civil), RG nº ....................... e
CPF/MF nº ....................., em conjunto com o Conselheiro ...................., brasileiro,
........................(estado civil), RG nº ....................... e CPF/MF nº ....................., e de outro a
.........................., CNPJ/MF nº ........................, ora representada pelo seu Presidente .....................,
.................... (nacionalidade), ........................ (estado civil), RG nº ....................... e CPF/MF nº
..................... e pelo seu Diretor ....................., .................... (nacionalidade), ........................ (estado
civil), RG nº ....................... e CPF/MF nº .....................doravante denominada AUTORIZADA, celebram
o presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO, Ato nº , Processo Anatel nº ................................., que será
regido pelas seguintes regras e condições:
Capítulo I - Do Serviço Autorizado, da Área de Prestação e do Valor da Autorização
1.1. O presente Termo ra ﬁca, nos termos do Ato supracitado, a autorização expedida à
empresa...............................(nome), acima qualiﬁcada, para prestação do Serviço de Comunicação
Multimídia, sem caráter de exclusividade, doravante denominado SCM.
1.1.1. O SCM é um serviço ﬁxo de telecomunicações de interesse cole vo, prestado em âmbito
nacional e internacional, no regime privado, que possibilita a oferta de capacidade de transmissão,
emissão e recepção de informações mul mídia, permi ndo inclusive o provimento de conexão à
internet, utilizando quaisquer meios, a Assinantes dentro de uma Área de Prestação de Serviço.
1.1.1.1. Entende-se por assinante a pessoa natural ou jurídica que possui vínculo contratual com a
AUTORIZADA para a fruição do SCM.
1.2. Este Termo não confere à AUTORIZADA nenhum direito ou prerroga va de exclusividade, nem
privilégio na exploração do SCM.
1.3. A Autorização objeto deste Termo tem como Área de Prestação todo o território brasileiro e é
expedida por prazo indeterminado.
1.4. O valor da Autorização para exploração do SCM é de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Capítulo II – Da Legislação Aplicável
2.1. Regem a presente Autorização, sem prejuízo das demais normas integrantes do ordenamento
jurídico brasileiro, a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
o Decreto nº 6.523, de 31 de julho de 2008, o Decreto nº 2.617, de 5 de junho de 1998, o
Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 73, de 25 de novembro
de 1998, o Regulamento para Apuração de Controle e de Transferência de Controle em Empresas
Prestadoras de Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 101, de 4 de fevereiro de
1999, o Regulamento sobre Procedimentos de Contratação de Serviços e Aquisição de Equipamentos
ou Materiais pelas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 155, de
16 de agosto de 1999, o Regulamento de Uso do Espectro de Radiofrequências, aprovado pela
Resolução nº 259, de 19 de abril de 2000, o Regulamento Geral de Interconexão, aprovado pela
Resolução nº 410, de 11 de julho de 2005, o Regulamento do Serviço de Comunicação Mul mídia,
aprovado pela Resolução nº 614, de 28 de maio de 2013, e o Regulamento Geral de Direitos do
Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC, aprovado pela Resolução nº 632, de 7 de março
de 2014.
Capítulo III - Dos Direitos e Deveres da AUTORIZADA
3.1. A AUTORIZADA tem direito à livre exploração do serviço objeto deste Termo, prestado em regime
privado e no interesse cole vo, devendo observar os direitos e condicionamentos estabelecidos neste
Termo e na regulamentação.
3.2. A prestação do SCM não admite a transmissão, emissão e recepção de informações de qualquer
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natureza que possam conﬁgurar a prestação de serviços de radiodifusão, de televisão por assinatura
ou de acesso condicionado, assim como o fornecimento de sinais de vídeos e áudio, de forma
irrestrita e simultânea, para os Assinantes, na forma e condições previstas na regulamentação desses
serviços.
3.3. Na prestação do SCM não é permi da a oferta de serviço com as caracterís cas do Serviço
Telefônico Fixo Comutado des nado ao uso do público em geral (STFC), em especial o
encaminhamento de tráfego telefônico por meio da rede de SCM simultaneamente originado e
terminado nas redes do STFC.
3.4. Na prestação do SCM é permi da a implementação da função de mobilidade restrita nas
condições previstas na regulamentação específica de uso de radiofrequência.
3.5. Cons tuem direitos da AUTORIZADA, além dos previstos naLei nº 9.472, de 1997, e na
regulamentação pertinente:
I - empregar equipamentos e infraestrutura que não lhe pertençam; e,
II - contratar com terceiros o desenvolvimento de a vidades inerentes, acessórias ou complementares
ao serviço.
3.5.1. A AUTORIZADA, em qualquer caso, con nua responsável perante a Anatel e os Assinantes pela
prestação e execução do serviço.
3.5.2. As relações entre a AUTORIZADA e os terceiros são regidas pelo direito privado, não se
estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e a Anatel.
3.6. Quando a AUTORIZADA contratar a u lização de recursos integrantes da rede de outra
Prestadora de SCM ou de Prestadoras de qualquer outro serviço de telecomunicação de interesse
coletivo para a constituição de sua própria rede, caracterizar-se-á a situação de exploração industrial.
3.6.1. Os recursos contratados em regime de exploração industrial são considerados parte da rede da
AUTORIZADA.
3.7. Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável, a AUTORIZADA tem a obrigação de:
I - prestar serviço adequado na forma prevista na regulamentação;
II - apresentar à Anatel, na forma e periodicidade estabelecidas na regulamentação e sempre que
regularmente in mada, por meio de sistema intera vo disponibilizado pela Agência, todos os dados e
informações que lhe sejam solicitados referentes ao serviço, inclusive informações técnicooperacionais e econômico-ﬁnanceiras, em par cular as rela vas ao número de Assinantes, à área de
cobertura e aos valores aferidos pela AUTORIZADA em relação aos parâmetros e indicadores de
qualidade;
III - cumprir e fazer cumprir este Termo, o Regulamento do Serviço de Comunicação Mul mídia e as
demais normas editadas pela Anatel;
IV - utilizar somente equipamentos cuja certificação seja expedida ou aceita pela Anatel;
V - permi r, aos agentes de ﬁscalização da Anatel, livre acesso, em qualquer época, às obras, às
instalações, aos equipamentos e documentos relacionados à prestação do SCM, inclusive registros
contábeis, mantido o sigilo estabelecido em lei;
VI - entregar ao Assinante cópia do contrato de prestação do SCM e do Plano de Serviço contratado;
VII - observadas as condições técnicas e capacidades disponíveis nas redes das Prestadoras, não
recusar o atendimento a pessoas cujas dependências estejam localizadas na Área de Prestação do
Serviço, nem impor condições discriminatórias, salvo nos casos em que a pessoa se encontrar em área
geográfica ainda não atendida pela rede;
VIII - tornar disponíveis ao Assinante informações sobre caracterís cas e especiﬁcações técnicas dos
Minuta de Edital PRRE 2251916

SEI 53500.084866/2017-47 / pg. 49

terminais, necessárias à conexão dos mesmos à sua rede, sendo vedada a recusa à conexão de
equipamentos sem fundamento técnica comprovada;
IX - prestar esclarecimentos ao Assinante, de pronto e livre de ônus, face a suas reclamações rela vas
à fruição dos serviços;
X - observar os parâmetros de qualidade estabelecidos na regulamentação e no contrato celebrado
com o Assinante, pertinentes à prestação do serviço e à operação da rede;
XI - observar as leis e normas técnicas relativas à construção e utilização de infraestruturas;
XII - manter atualizados, junto à Anatel, os dados cadastrais de endereço, iden ﬁcação dos diretores e
responsáveis e composição acionária quando for o caso.
XIII - manter as condições subje vas, aferidas pela Anatel, durante todo o período de exploração do
serviço; e,
3.8. A AUTORIZADA deve providenciar os meios eletrônicos e sistemas necessários para o acesso da
Agência, sem ônus, em tempo real, a todos os registros relacionados às reclamações, solicitações de
serviços e pedidos de rescisão e de informação, na forma adequada à ﬁscalização da prestação do
serviço.
3.9. A AUTORIZADA deve zelar pelo sigilo inerente aos serviços de telecomunicações e pela
conﬁdencialidade dos dados, inclusive registros de conexão, e informações do Assinante, empregando
todos os meios e tecnologia necessários para tanto.
3.9.1. A AUTORIZADA deve tornar disponíveis os dados referentes à suspensão de sigilo de
telecomunicações às autoridades que, na forma da lei, tenham competência para requisitar essas
informações.
3.10. A AUTORIZADA deve manter os dados cadastrais e os Registros de Conexão de seus Assinantes
pelo prazo mínimo de um ano.
3.11. Na contratação de serviços e na aquisição de equipamentos e materiais vinculados ao SCM, 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
obje vos de preço, condições de entrega e especiﬁcações técnicas estabelecidas na regulamentação
pertinente.
3.11.1. Na contratação de que trata a cláusula 3.11, aplicam-se os procedimentos do Regulamento
sobre Procedimentos de Contratação de Serviços e Aquisição de Equipamentos ou Materiais pelas
Prestadoras de Serviços de Telecomunicações.
3.12. A AUTORIZADA, no desenvolvimento das a vidades de telecomunicações, deve observar os
instrumentos norma vos estabelecidos pelos órgãos competentes com vista à segurança e proteção
ao meio ambiente.
3.13 A AUTORIZADA deve, nos termos do Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, atender
com prioridade o Presidente da República, seus representantes protocolares, sua comi va e pessoal
de apoio, bem como os Chefes de Estado estrangeiros, quando em visitas ou deslocamentos oﬁciais
pelo território brasileiro, tornando disponíveis os meios necessários para a adequada comunicação
dessas autoridades.
3.14. É dever da AUTORIZADA assegurar o acesso gratuito dos seus Assinantes aos serviços de
emergência, na forma da regulamentação.
3.15. É dever da AUTORIZADA colocar à disposição das autoridades e dos agentes da defesa civil, nos
casos de calamidade pública, todos os meios, sistemas e disponibilidades que lhe forem solicitados
com vista a dar-lhes suporte ou a amparar as populações atingidas, na forma da regulamentação.
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Capítulo IV - Dos Direitos e Deveres dos Assinantes
4.1. O assinante do SCM tem direito, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável, no
Regulamento do Serviço de Comunicação Mul mídia e no Regulamento Geral de Direitos do
Consumidor de Serviços de Telecomunicações:
I - ao acesso e fruição dos serviços dentro dos padrões de qualidade e regularidade previstos na
regulamentação, e conforme as condições ofertadas e contratadas;
II - à liberdade de escolha da Prestadora e do Plano de Serviço;
III - ao tratamento não discriminatório quanto às condições de acesso e fruição do serviço, desde que
presentes as condições técnicas necessárias, observado o disposto na regulamentação vigente;
IV - ao prévio conhecimento e à informação adequada sobre as condições de contratação, prestação,
meios de contato e suporte, formas de pagamento, permanência mínima, suspensão e alteração das
condições de prestação dos serviços, especialmente os preços cobrados, bem como a periodicidade e
o índice aplicável, em caso de reajuste;
V - à inviolabilidade e ao segredo de sua comunicação, respeitadas as hipóteses e condições
cons tucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações e as a vidades de intermediação da
comunicação das pessoas com deficiência, nos termos da regulamentação;
VI - à não suspensão do serviço sem sua solicitação, ressalvada a hipótese do Capítulo VI do Título V
do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações ou por
descumprimento de deveres constantes do art. 4º da Lei nº 9.472, de 1997, sempre após no ﬁcação
prévia pela AUTORIZADA;
VII - à privacidade nos documentos de cobrança e na u lização de seus dados pessoais pela
AUTORIZADA;
VIII - à apresentação da cobrança pelos serviços prestados em formato adequado, respeitada a
antecedência mínima prevista no art. 76 do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de
Serviços de Telecomunicações;
IX - à resposta eficiente e tempestiva, pela AUTORIZADA, às suas reclamações, solicitações de serviços
e pedidos de informação;
X - ao encaminhamento de reclamações ou representações contra a AUTORIZADA, junto à Anatel ou
aos organismos de defesa do consumidor;
XI - à reparação pelos danos causados pela violação dos seus direitos;
XII - a ter restabelecida a integridade dos direitos rela vos à prestação dos serviços, a par r da
quitação do débito, ou de acordo celebrado com a AUTORIZADA;
XIII - a não ser obrigado ou induzido a adquirir serviços, bens ou equipamentos que não sejam de seu
interesse, bem como a não ser compelido a se submeter a qualquer condição, salvo diante de questão
de ordem técnica, para recebimento do serviço, nos termos da regulamentação;
XIV - a obter, mediante solicitação, a suspensão temporária do serviço prestado, nos termos das
regulamentações específicas de cada serviço;
XV - à rescisão do contrato de prestação do serviço, a qualquer tempo e sem ônus, sem prejuízo das
condições aplicáveis às contratações com prazo de permanência;
XVI - de receber o contrato de prestação de serviço, bem como o Plano de Serviço contratado, sem
qualquer ônus e independentemente de solicitação;
XVII - à transferência de tularidade de seu contrato de prestação de serviço, mediante cumprimento,
pelo novo titular, dos requisitos necessários para a contratação inicial do serviço;
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XVIII - a não ser cobrado pela assinatura ou qualquer outro valor referente ao serviço durante a sua
suspensão total;
XIX - a não ter cobrado qualquer valor alheio à prestação do serviço de telecomunicações sem
autorização prévia e expressa.
XX - à substituição do seu código de acesso, se for o caso, nos termos da regulamentação;
XXI - a ter bloqueado, temporária ou permanentemente, parcial ou totalmente, o acesso a
comodidades ou utilidades solicitadas; e,
XXII - à continuidade do serviço pelo prazo contratual.
4.2. O Assinante do SCM têm os seguintes deveres, dentre outros:
I - utilizar adequadamente os serviços, equipamentos e redes de telecomunicações;
II - respeitar os bens públicos e aqueles voltados à utilização do público em geral;
III - comunicar às autoridades competentes irregularidades ocorridas e atos ilícitos come dos por
Prestadora de serviço de telecomunicações;
IV - cumprir as obrigações ﬁxadas no contrato de prestação do serviço, em especial efetuar
pontualmente o pagamento referente à sua prestação, observadas as disposições regulamentares;
V - providenciar local adequado e infraestrutura necessários à correta instalação e funcionamento de
equipamentos da AUTORIZADA, quando for o caso;
VI - somente conectar à rede da AUTORIZADA terminais que possuam cer ﬁcação expedida ou aceita
pela Anatel, mantendo-os dentro das especificações técnicas segundo as quais foram certificadas;
VII - indenizar a AUTORIZADA por todo e qualquer dano ou prejuízo a que der causa, por infringência
de disposição legal, regulamentar ou contratual, independentemente de qualquer outra sanção; e,
VIII - comunicar imediatamente à AUTORIZADA:
a) o roubo, furto ou extravio de dispositivos de acesso;
b) a transferência de titularidade do dispositivo de acesso; e,
c) qualquer alteração das informações cadastrais.
Capítulo V - Das Prerrogativas da ANATEL
5.1. A Anatel poderá, a qualquer tempo, impor condicionamentos à prestação do SCM, nos termos do
art. 128 da Lei nº 9.472, de 1997.
5.2. A Anatel poderá determinar que a AUTORIZADA faça cessar imediatamente as transmissões de
qualquer estação de telecomunicações que esteja causando interferência prejudicial nos serviços de
telecomunicações regularmente instalados, até que seja erradicada a causa da interferência.
5.3. A Anatel poderá fazer realizar pesquisa de sa sfação dos assinantes do serviço prestado pela
AUTORIZADA, divulgando os resultados à sociedade.
Capítulo VI - Das Condições de Exploração do Serviço
6.1. A AUTORIZADA deverá iniciar a operação comercial do serviço no prazo de dezoito meses,
contado a par r da data de publicação do extrato do ato de autorização de uso das radiofrequências
associadas ao serviço no Diário Oficial da União - D.O.U.
6.1.1. O prazo previsto na cláusula 6.1 poderá ser prorrogado uma única vez, por no máximo doze
meses, se as razões apresentadas para tanto forem julgadas relevantes pela Anatel.
6.2. A AUTORIZADA deverá, no prazo máximo de cento e oitenta dias a par r do ato de autorização,
entregar à Anatel projeto técnico elaborado nos termos do Anexo II do Regulamento do Serviço de
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Comunicação Multimídia.
6.3. Antes de iniciar o funcionamento de uma Estação em caráter comercial, a AUTORIZADA deve
obter na Anatel a Licença para Funcionamento de Estação, salvo hipótese de dispensa de
licenciamento prevista em regulamentação específica.
6.4. Cabe à AUTORIZADA quando da instalação de estação:
I - observar as posturas municipais e outras exigências legais per nentes, quanto a ediﬁcações, torres
e antenas, bem como a instalação de linhas físicas em logradouros públicos;
II - assegurar que a instalação de suas estações esteja em conformidade com a regulamentação
pertinente;
III - obter a consignação da radiofrequência necessária, caso não u lize apenas meios conﬁnados ou
meios de terceiros.
6.5. As estações deverão atender aos limites de exposição humana aos campos elétricos, magné cos
ou eletromagnéticos estabelecidos pela regulamentação específica.
6.6. Os equipamentos de telecomunicações, incluindo os sistemas irradiantes, u lizados na prestação
do SCM devem possuir cer ﬁcação expedida ou aceita pela Agência, de acordo com a
regulamentação vigente.
6.7. As condições para outorga de autorização, coordenação e compar lhamento de uso de
radiofrequências estão estabelecidas no Regulamento de Uso do Espectro de Radiofrequências.
6.8. A AUTORIZADA tem direito ao uso de redes ou de elementos de redes de outras prestadoras de
serviços de telecomunicações de interesse cole vo, de forma não discriminatória e a preços e
condições justos e razoáveis.
6.8.1. A AUTORIZADA deve possibilitar o uso de suas redes ou de elementos dessas redes a outras
prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse cole vo, de forma não discriminatória e a
preços e condições justos e razoáveis.
6.9. A remuneração pelo uso de redes deve ser livremente pactuada entre a AUTORIZADA e as demais
prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo.
6.10. A AUTORIZADA é responsável, perante o assinante e a Anatel, pela exploração e execução do
serviço.
6.10.1. A AUTORIZADA é integralmente responsável pela exploração e execução do serviço perante o
Assinante, inclusive quanto ao correto funcionamento da rede de suporte ao serviço, mesmo que esta
seja de propriedade de terceiros, sendo-lhe garantido, neste caso, direito de regresso.
6.10.2. A responsabilidade da AUTORIZADA perante a Agência compreende igualmente o correto
funcionamento da rede de suporte à prestação do serviço, inclusive nos casos em que esta seja de
propriedade de terceiros.
6.11. São parâmetros de qualidade para o SCM, sem prejuízo de outros que venham a ser deﬁnidos
pela Anatel:
I – o fornecimento do transporte de sinais respeitando as caracterís cas estabelecidas na
regulamentação;
II – a disponibilidade do serviço nos índices contratados;
III - a emissão de sinais eletromagnéticos nos níveis estabelecidos em regulamentação;
IV – a divulgação de informações aos seus assinantes, de forma inequívoca, ampla e com
antecedência razoável, quanto a alterações de preços e condições de fruição do serviço;
V – a rapidez no atendimento às solicitações e reclamações dos assinantes;
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VI – o número de reclamações contra a AUTORIZADA;
VII – o fornecimento das informações necessárias à obtenção dos indicadores de qualidade do serviço,
de planta, bem como os econômico-ﬁnanceiros, de forma a possibilitar a avaliação da qualidade na
prestação do serviço.
6.12. Em caso de interrupção ou degradação da qualidade do serviço, a AUTORIZADA deve descontar
da assinatura o valor proporcional ao número de horas ou fração superior a trinta minutos.
6.12.1. A necessidade de interrupção ou degradação do serviço por mo vo de manutenção, ampliação
da rede ou similares deve ser amplamente comunicada aos Assinantes que serão afetados, com
antecedência mínima de uma semana, devendo ser concedido aba mento na assinatura à razão de
um trinta avos por dia ou fração superior a quatro horas.
6.12.2. O desconto deverá ser efetuado no próximo documento de cobrança em aberto ou outro meio
indicado pelo Assinante.
6.12.3. Qualquer interrupção ou degradação do serviço deve ser comunicada à Anatel, no prazo
máximo de vinte e quatro horas, com uma exposição dos mo vos que a provocaram e as ações
desenvolvidas para a normalização do serviço e para a prevenção de novas interrupções.
6.12.4. A comunicação prevista no item 6.12.3 deve ser reiterada por meio de sistema intera vo
disponibilizado pela Agência.
6.13. A AUTORIZADA nesta qualidade não terá direito adquirido à manutenção das condições
existentes na data de assinatura deste Termo, devendo inclusive observar os novos condicionamentos
que venham a ser impostos por lei ou pelos regulamentos a serem editados pela Anatel, nos prazos
estabelecidos na regulamentação.
Capítulo VII – Das Disposições sobre Interconexão
7.1. É obrigatória, quando solicitada, a interconexão entre as redes de suporte do SCM e entre estas e
as redes de outros serviços de telecomunicações de interesse cole vo, observado o disposto na Lei nº
9.472, de 1997 e no Regulamento Geral de Interconexão, aprovado pela Resolução nº 410, de 11 de
julho de 2005.
Capítulo VIII – Da Vinculação às Normas Gerais de Proteção à Ordem Econômica
8.1. A AUTORIZADA compromete-se a prestar o serviço ora autorizado em estrita conformidade com
as normas que coíbam o abuso do poder econômico sem prejudicar a livre concorrência, não
aumentando arbitrariamente os lucros ou exercendo abusivamente posição dominante no mercado.
8.1.1. Diante de situação concreta ou de reclamação fundamentada sobre abuso de preço, imposição
de condições contratuais abusivas, tratamento discriminatório ou prá cas tendentes a eliminar
deslealmente a compe ção, a Anatel pode, após análise, determinar a implementação das medidas
cabíveis, sem prejuízo de o reclamante representar o caso perante outros órgãos governamentais
competentes.
Capítulo IX – Das Formas de Contraprestação pelo Serviço Prestado
9.1. Os preços dos serviços são livremente estabelecidos pela AUTORIZADA, devendo ser justos,
equânimes e não discriminatórios, podendo variar em função de caracterís cas técnicas, de custos
específicos e de comodidades e facilidades ofertadas aos Assinantes.
9.1.1. A AUTORIZADA é responsável pela divulgação e esclarecimento ao público dos valores
praticados junto aos seus Assinantes na prestação do SCM.
9.1.2. A AUTORIZADA pode oferecer descontos nos preços ou outras vantagens ao Assinante, de forma
isonômica, vedada a redução de preços por critério subje vo e observado o princípio da justa
competição.
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9.2. Visando a preservação da justa equivalência entre a prestação do serviço e sua remuneração, os
preços dos serviços podem ser reajustados, observados os índices e periodicidade previstos no
contrato de prestação do SCM.
Capítulo X - Da Transferência
10.1. A transferência da autorização para exploração de SCM e da autorização para uso de
radiofrequência a ela associada exige prévia anuência da Anatel.
10.2. A transferência da autorização somente poderá ser efetuada após três anos contados do início
efetivo da operação comercial do serviço.
10.2.1. A transferência da autorização entre empresas de um mesmo Grupo pode ser efe vada pela
Anatel a qualquer momento, mediante solicitação das partes interessadas e com observância do
disposto no art. 30 do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia.
10.3. Para transferência da autorização do SCM, a interessada deve:
I – atender às exigências compa veis com o serviço a ser prestado, em relação à qualiﬁcação técnica,
qualiﬁcação econômico-ﬁnanceira, habilitação jurídica e regularidade ﬁscal, apresentando a
documentação enumerada no Anexo I do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia;
II – apresentar declaração ﬁrmada por seu representante legal, sub-rogando-se nos direitos e
obrigações da primitiva autorizada.
10.4. Todos os pedidos de transferência devem ser instruídos com os documentos enumerados no
Anexo III do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia.
10.5. A transferência da autorização para exploração do SCM estará sujeita a cobrança de preço
público, pela Anatel.
10.6. Deverá ser subme da previamente à Anatel alteração que possa vir a caracterizar transferência
de controle, este apurado nos termos do Regulamento de Apuração de Controle e de Transferência de
Controle em Empresas Prestadoras dos Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº
101, de 4 de fevereiro de 1999, quando as partes envolvidas na operação se enquadrarem nas
condições dispostas no art. 88 da Lei nº 12.529, de 2011.
10.6.1. A aprovação da transferência de controle levará em consideração a manutenção das
condições de autorização ou de outras condições previstas na regulamentação, devendo a prestadora
enviar à Agência requerimento contendo sua composição societária, a operação pretendida e o
quadro resultante da operação, além da documentação constante dos Anexos I e III do Regulamento
do Serviço de Comunicação Multimídia, no que couber.
10.7. Os casos de transferência de controle que não se enquadrarem na cláusula 10.6, as
modiﬁcações da denominação social, do endereço da sede e dos acordos de sócios que regulam as
transferências de quotas e ações, bem como o exercício de direito a voto, das Prestadoras de SCM e
de suas sócias diretas e indiretas devem ser comunicadas à Agência, no prazo de sessenta dias, após o
registro dos atos no órgão competente.
10.8. As comunicações de que trata a cláusula 10.7 devem ser instruídas com a documentação a que
se refere o art. 3º do Anexo III do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia.
Capítulo XI – Das Disposições sobre Fiscalização
11.1. A AUTORIZADA ﬁca sujeita à ﬁscalização da Anatel, observadas as disposições legais e
regulamentares per nentes, devendo, quando lhe for exigido, prestar contas da gestão, permi ndo o
livre acesso aos seus recursos técnicos e registros contábeis.
Capítulo XII - Das Sanções
12.1. O descumprimento de disposições legais e regulamentares, bem como de condições ou de
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compromissos associados à autorização, sujeita a AUTORIZADA às sanções previstas na
regulamentação.
Capítulo XIII - Da Extinção da Autorização
13.1. Ex nguir-se-á a Autorização, bem como o presente Termo de Autorização, mediante cassação,
caducidade, decaimento, renúncia ou anulação conforme disposto na Lei nº 9.472, de 1997.
13.1.1. A ex nção da autorização para prestação do serviço importará a ex nção da autorização de
uso das radiofrequências para o respectivo serviço.
13.1.2. A ex nção da autorização para prestação do serviço não dá à Prestadora direito a qualquer
indenização e não a exime da responsabilidade pelos atos praticados durante sua vigência.
Capítulo XIV - Da Vigência, Eficácia e Foro
14.1. O presente Termo terá vigência e eﬁcácia a par r da publicação de seu extrato no Diário Oﬁcial
da União.
14.2. Para dirimir eventuais questões futuras rela vas a este Termo de Autorização, deverão ser
envidados esforços visando à obtenção de solução amigável, somente se devendo recorrer à solução
judicial, em caso de insucesso dessa via, hipótese em que será, competente o Foro da Seção Judiciária
da Justiça Federal da Cidade de Brasília, Distrito Federal.
E por assim estarem de pleno acordo com as disposições e condições do presente Termo, as partes o
assinam em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas, que também o assinam,
para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Brasília, Distrito Federal, de

de 2015.

ANATEL
Presidente
Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel
Conselheiro
Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel
AUTORIZADA
TESTEMUNHAS:

ANEXO IX
MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO DO STFC NA MODALIDADE DE
SERVIÇO LOCAL
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CONTRATO ORLE/SOR Nº XXX/201X-ANATEL

CONTRATO DE CONCESSÃO DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO MODALIDADE LOCAL, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A XXXXXX.
Pelo presente instrumento, de um lado a Agência Nacional de Telecomunicações, doravante
denominada Anatel, en dade integrante da UNIÃO e nos termos da Lei Federal nº 9.472, de 16 de
julho de 1997, Lei Geral de Telecomunicações - LGT, incumbida do exercício do Poder Concedente,
ora representada pelo seu Presidente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, juntamente com o Conselheiro
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
e,
de
outro,
a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
pelo
seu,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e pelo seu, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx doravante denominada
Concessionária, consoante o disposto no art. 207, § 1º, da referida Lei Geral de Telecomunicações,
por este instrumento e na melhor forma de direito, celebram o presente CONTRATO DE CONCESSÃO
,
que será regido pelas normas adiante referidas e pelas seguintes cláusulas:
Capítulo I - Do Objeto
Cláusula 1.1. O objeto do presente Contrato é a concessão do Serviço Telefônico Fixo Comutado STFC, des nado ao uso do público em geral, prestado em regime público, na Modalidade de Serviço
Local, na área geográfica definida na cláusula 2.1., nos termos do Plano Geral de Outorgas.
Parágrafo único. Compreende-se no objeto da presente concessão o Serviço Telefônico Fixo
Comutado, prestado em regime público, em áreas limítrofes e fronteiriças, em conformidade com a
regulamentação editada pela Anatel, consoante disposição contida no Plano Geral de Outorgas
Cláusula 1.2. Serviço Telefônico Fixo Comutado é o serviço de telecomunicações que, por meio da
transmissão de voz e de outros sinais, des na-se à comunicação entre pontos ﬁxos determinados,
utilizando processos de telefonia, na forma da regulamentação.
Cláusula 1.3. A Concessionária poderá implantar e explorar novas prestações, u lidades ou
comodidades relacionadas com a prestação do serviço objeto da presente concessão.
Parágrafo único. Devem ser consideradas relacionadas com o objeto da presente concessão aquelas
prestações, u lidades ou comodidades que, a juízo da Anatel, sejam consideradas inerentes e
complementares à plataforma do serviço ora concedido, sem caracterizar outro serviço ou
modalidade de serviço ou, ainda, serviço de valor adicionado, observadas as disposições da
regulamentação, em especial o disposto no artigo 222 da Constituição Federal de 1988.
Cláusula 1.4. A Concessionária tem direito à implantação, expansão e operação de redes de
telecomunicações necessárias à execução do serviço, bem assim sua exploração industrial, nos termos
da regulamentação.
Cláusula 1.5. É indissociável da prestação do serviço concedido a obrigação de atendimento às metas
de universalização e qualidade previstas neste Contrato.
Cláusula 1.6. A Concessionária se obriga a fornecer a seus assinantes, diretamente ou por intermédio
de terceiros, de forma gratuita, listas telefônicas dos assinantes de todas as prestadoras do Serviço
Telefônico Fixo Comutado, em sua área de concessão, observada a regulamentação.
§ 1º Considerar-se-á adimplida a obrigação prevista no caput por meio da prestação gratuita do
serviço de informação de código de acesso de assinante, observados os termos da regulamentação.
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§ 2º Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, é obrigatório o fornecimento de Lista Telefônica
Obrigatória e Gratuita - LTOG impressa, quando solicitado pelo assinante.
Cláusula 1.7. A Concessionária deverá assegurar a todos os solicitantes e usuários do serviço
concedido a realização das instalações necessárias à prestação do serviço, nos termos da
regulamentação.
Cláusula 1.8. A Concessionária deverá manter acesso gratuito para serviços públicos de emergência
estabelecidos na regulamentação, independentemente da origem da chamada do Serviço Telefônico
Fixo Comutado.
Capítulo II - Da Área de Prestação do Serviço
Cláusula 2.1. As áreas geográﬁcas de prestação do serviço objeto da presente concessão são aquelas
abrangidas pelos territórios con dos no Setore de número 20, constantes do Anexo 02 do Plano Geral
de Outorgas.
Capítulo III - Do Prazo e das Condições de Alteração do Contrato
Cláusula 3.1. O prazo da presente concessão, outorgada a tulo oneroso, terá seu termo ﬁnal em 31
de dezembro de 2025.
Cláusula 3.2. O presente Contrato poderá ser alterado em 31 de dezembro de 2020 para estabelecer
novos condicionamentos, novas metas para universalização e para qualidade, tendo em vista as
condições vigentes à época, deﬁnindo-se, ainda, no caso de metas de universalização, os recursos
complementares, nos termos do art. 81 da Lei nº 9.472, de 1997.
§ 1º A Anatel, 24 (vinte e quatro) meses antes das alterações previstas nesta cláusula, fará publicar
consulta pública com sua proposta de novos condicionamentos e de novas metas para qualidade e
universalização do serviço, subme das estas úl mas à aprovação, por meio de Decreto, do Presidente
da República, nos termos do art. 18, inciso III, da Lei nº 9.472, de 1997.
§ 2º As alterações mencionadas na presente cláusula não excluem a possibilidade de revisão, a
qualquer tempo, do presente Contrato em virtude da superveniência de fato relevante, a critério da
Anatel.
§ 3º Cumpre à Anatel assegurar a proteção da situação econômica da Concessionária, nos termos do
Capítulo XII deste Contrato.
Capítulo IV - Do Modo, Forma e Condições de Prestação
Cláusula 4.1. A u lização de radiofrequências na prestação do serviço objeto desta concessão será
autorizada pela Anatel, a tulo oneroso e sem exclusividade, salvo se exis r disposição em contrário
na regulamentação, consoante o disposto nos art. 83 e 163 da Lei n.º 9.472, de 1997.
Cláusula 4.2. A Concessionária se obriga a prestar o serviço objeto da concessão de forma a cumprir
plenamente as obrigações de universalização e con nuidade inerentes ao regime público, que lhe é
inteiramente aplicável, observados os critérios, fórmulas e parâmetros deﬁnidos no presente
Contrato.
Parágrafo único. O descumprimento das obrigações relacionadas à universalização e à con nuidade
ensejará a aplicação das sanções previstas no presente Contrato, permi rá a decretação de
intervenção pela Anatel e, conforme o caso e a gravidade ou quando a decretação de intervenção for
inconveniente, inócua, injustamente benéﬁca à Concessionária ou desnecessária, implicará a
caducidade da concessão, nos termos do disposto na cláusula 23.3.
Cláusula 4.3. A Concessionária explorará o serviço objeto da concessão por sua conta e risco, dentro
do regime de ampla e justa compe ção estabelecido na Lei n.º 9.472, de 1997, e no Plano Geral de
Outorgas, sendo remunerada pelas tarifas cobradas e por eventuais receitas complementares ou
acessórias que perceba nos termos do presente Contrato.
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Parágrafo único. A Concessionária não terá direito à qualquer espécie de exclusividade, nem poderá
reclamar direito quanto à admissão de novos prestadores do mesmo serviço, no regime público ou
privado.
Cláusula 4.4. Ao longo de todo o prazo de vigência da concessão, a Concessionária se obriga a manter
os compromissos de qualidade, abrangência e oferta do serviço constantes do presente Contrato,
independentemente do ambiente de compe ção existente na área geográﬁca de exploração do
serviço.
Cláusula 4.5. A Concessionária se compromete a manter e conservar todos os bens, equipamentos e
instalações empregados no serviço em perfeitas condições de funcionamento, conservando e
reparando suas unidades e promovendo, nos momentos oportunos, as subs tuições demandadas em
função do desgaste ou superação tecnológica, ou ainda promovendo os reparos ou modernizações
necessárias à boa execução do serviço e à preservação do serviço adequado, conforme determinado
no presente Contrato.
Capítulo V - Das Regras para Implantação, Expansão, Alteração e Modernização do Serviço
Cláusula 5.1. Cons tuem pressupostos básicos da presente concessão a expansão e a modernização
do serviço concedido, observadas as metas e os critérios do presente Contrato.
Parágrafo único. A Anatel poderá determinar a alteração de metas de implantação, expansão e
modernização do serviço, respeitado o direito da Concessionária de não ser obrigada a suportar
custos adicionais não recuperáveis com a receita decorrente do atendimento dessas metas por meio
da exploração eficiente do serviço.
Cláusula 5.2. A alteração nas condições de prestação do serviço somente poderá ocorrer por
determinação da Anatel ou mediante sua prévia e expressa aprovação.
Cláusula 5.3. A modernização do serviço será buscada por meio da constante introdução de
equipamentos, processos e meios aptos a prestar ao usuário um serviço compa vel com a atualidade,
em face das tecnologias disponíveis no mercado.
Capítulo VI - Dos Critérios e Indicadores de Qualidade do Serviço
Cláusula 6.1. Cons tui pressuposto da presente concessão a adequada qualidade do serviço prestado
pela Concessionária, considerando-se como tal o serviço que sa sﬁzer às condições de regularidade,
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade das tarifas.
§ 1º A regularidade será caracterizada pela prestação con nuada do serviço com estrita observância
do disposto nas normas baixadas pela Anatel.
§ 2º A eﬁciência será caracterizada pela consecução e preservação dos parâmetros constantes do
presente Contrato e pelo atendimento do usuário do serviço nos prazos previstos neste Contrato.
§ 3º A segurança na prestação do serviço será caracterizada pela conﬁdencialidade dos dados
referentes à u lização do serviço pelos usuários, bem como pela plena preservação do sigilo das
informações transmitidas no âmbito de sua prestação, observado o disposto no Capítulo XV.
§ 4º A atualidade será caracterizada pela modernidade dos equipamentos, das instalações e das
técnicas de prestação do serviço, com a absorção dos avanços tecnológicos advindos ao longo do
prazo da concessão que, deﬁni vamente, tragam bene cios para os usuários, respeitadas as
disposições do presente Contrato.
§ 5º A generalidade será caracterizada com a prestação não discriminatória do serviço a todo e
qualquer usuário, obrigando-se a Concessionária a prestar o serviço a quem o solicite, no local
indicado pelo solicitante, nos termos do presente Contrato e de acordo com a regulamentação.
§ 6º A cortesia será caracterizada pelo atendimento respeitoso e imediato de todos os usuários do
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serviço concedido, bem como pela observância das obrigações de informar e atender pronta e
polidamente todos que, usuários ou não, solicitem da Concessionária informações, providências ou
qualquer tipo de postulação, nos termos do disposto no presente Contrato.
§ 7º O princípio da modicidade das tarifas será caracterizado pelo esforço da Concessionária em
praticar tarifas inferiores às fixadas pela Anatel.
Cláusula 6.2. A Concessionária se compromete a cumprir as metas de qualidade deﬁnidas pela Anatel
em regulamentação específica.
Cláusula 6.3. Além do acompanhamento e controle dos indicadores de qualidade, a Anatel avaliará,
periodicamente, o grau de sa sfação dos usuários com o serviço ora concedido, podendo divulgar os
resultados da Concessionária, abrangendo, pelo menos, os seguintes aspectos:
I - atendimento ao usuário, especialmente no que tange à facilidade de acesso, presteza,
cordialidade, rapidez e eficácia na resposta a solicitações e reclamações;
II - tarifas e preços cobrados, bem como descontos oferecidos;
III - qualidade do serviço prestado; e
IV - adequação da qualidade dos serviços oferecidos às necessidades dos usuários.
Capítulo VII - Da Continuidade
Cláusula 7.1. A con nuidade do serviço ora concedido, elemento essencial ao regime de sua
prestação, será caracterizada pela não interrupção do serviço, observada a suspensão por
inadimplência do usuário nos termos do disposto no art. 3º, inciso VII, da Lei n.º 9.472, de 1997.
Parágrafo único. Não será considerada violação da con nuidade a interrupção excepcional do
serviço decorrente de situação de emergência, mo vada por razões de ordem técnica ou de
segurança das instalações, mediante comunicação aos usuários afetados e, nos casos relevantes,
mediante aviso circunstanciado à Anatel, assegurado, na forma da regulamentação e do Código de
Defesa do Consumidor, o direito do usuário à obtenção de crédito proporcional ao tempo em que o
serviço ficou indisponível e à eventual devolução de valores pagos indevidamente.
Cláusula 7.2. A Concessionária não poderá, em hipótese alguma, interromper a prestação do serviço
alegando o não adimplemento de qualquer obrigação por parte da Anatel ou da União, não sendo
invocável, pela Concessionária a exceção por inadimplemento contratual.
Capítulo VIII - Das Metas de Universalização
Cláusula 8.1. A universalização cons tui traço essencial do regime de prestação do serviço ora
concedido e será caracterizada pelo atendimento uniforme e não discriminatório de todos os usuários
e pelo cumprimento das metas constantes do Plano Geral de Metas de Universalização, anexo a este
Contrato, aprovado pelo Poder Execu vo, nos termos dos art. 18, inciso III, e 80 da Lei n.º 9.472, de
1997.
Cláusula 8.2. Os custos de implementação das metas de universalização constantes do Plano Geral de
Metas de Universalização, anexo a este Contrato, serão suportados com recursos da Concessionária.
Cláusula 8.3. A Concessionária, adicionalmente ao disposto na cláusula 8.2, assume a obrigação de
implementar metas de universalização não previstas no presente Contrato e que venham a ser
requeridas pela Anatel, observado o seguinte:
I - a Anatel consultará a Concessionária sobre os custos totais da implantação das metas adicionais
pretendidas, e sobre a parcela destes que não poderá ser amor zada pela receita de exploração,
sendo coberta por pagamento especíﬁco, indicando especiﬁcamente os obje vos a serem a ngidos,
as tecnologias selecionadas, bem como o local e prazo de implementação;
II - se, decorrido o prazo ﬁxado na consulta, inexis r manifestação da Concessionária, a Anatel
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tomará as providências necessárias para determinar os ônus e custos da implementação destas metas
bem como para estimar a correspondente geração de receita;
III - se respondida a consulta pela Concessionária, a Anatel avaliará se os custos e as es ma vas de
receitas apresentados são adequados e compa veis, levando-se em conta as tecnologias disponíveis, o
preço dos insumos e mão-de-obra, as caracterís cas geográﬁcas e sócio-econômicas da demanda a
ser atendida, os preços praticados no mercado além de outras variáveis que considere relevantes;
IV - não considerando razoáveis os custos e/ou a es ma va de receita proposta, a Anatel poderá,
mo vadamente, imputar a implementação das metas à Concessionária, estabelecendo o valor do
ressarcimento, observado o disposto no Capítulo XXX; e
V - estando os valores de ressarcimento adequados e compa veis no entendimento da Anatel, esta
conﬁrmará à Concessionária a imputação da implementação destas metas especíﬁcas, nos termos da
proposta de ressarcimento encaminhada pela Concessionária.
§ 1º Se, após o procedimento previsto nesta cláusula, a Anatel considerar inconveniente ou inviável a
implementação da meta especíﬁca de universalização por meio da Concessionária, contratará junto a
outrem a incumbência, podendo fazê-lo por meio de outorgas especíﬁcas e delimitadas do serviço,
observados os parâmetros econômicos obtidos no procedimento previsto nesta cláusula.
§ 2º A critério da Anatel, o procedimento previsto nesta cláusula também poderá ser u lizado para
ﬁns de ﬁxação dos valores a serem ressarcidos, quando da antecipação das metas previstas no
presente Contrato.
Cláusula 8.4. A adoção dos procedimentos previstos na cláusula anterior cons tui faculdade da
Anatel, que poderá adotá-la a seu critério e consoante o melhor atendimento do interesse público,
não assistindo à Concessionária direito de preferência na implementação destas metas.
Capítulo IX - Do Plano de Numeração
Cláusula 9.1. A Concessionária se obriga a obedecer ao Regulamento de Numeração do Serviço
Telefônico Fixo Comutado, devendo assegurar ao assinante do serviço a portabilidade de códigos de
acesso, nos termos da regulamentação.
§ 1º A Concessionária arcará com os custos decorrentes da regulamentação referida no caput desta
cláusula.
§ 2º Os custos referentes aos recursos necessários para permi r a implantação e a operação da
portabilidade de códigos de acesso deverão ser integralmente assumidos pela Concessionária quando
se tratar de sua própria rede.
§ 3º Os custos referentes aos recursos comuns necessários à implantação e operação da
portabilidade de códigos de acesso serão assumidos pelas prestadoras, nos termos da
regulamentação.
§ 4º Os custos referentes à administração do processo de consignação e ocupação de Recursos de
Numeração da Concessionária descritos no Regulamento de Numeração do Serviço Telefônico Fixo
Comutado serão a ela imputados nos termos das regras da administração dos Recursos de Numeração
definidas pela Anatel.
Capítulo X - Do Regime Tarifário e da Cobrança dos Usuários
Cláusula 10.1. A Concessionária deverá ofertar a todos os usuários, obrigatoriamente, o Plano Básico
do Serviço Local, Anexo nº 03, parte integrante deste Contrato.
Parágrafo único. O Plano Básico do Serviço Local será único em cada Setor do PGO referido
na cláusula 2.1 e deverá conter, nos termos do estabelecido pela Anatel, valores máximos para cada
item da estrutura tarifária deﬁnida para a prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado, valores
estes que serão revistos e reajustados, observadas as normas aplicáveis.
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Cláusula 10.2. A Concessionária poderá ofertar aos seus usuários Planos Alterna vos de Serviço Local
com características diferentes daquelas constantes do Plano Básico do Serviço Local.
§ 1º A estrutura de tarifas, valores e demais caracterís cas associadas dos Planos Alterna vos de
Serviço Local são de livre proposição da Concessionária, observado o disposto na cláusula 10.1.
§ 2º A Anatel, em face das necessidades de serviços para a sociedade, poderá estabelecer planos
alterna vos especíﬁcos a serem implementados pelas Concessionárias, nos termos da
regulamentação.
Cláusula 10.3. Quando subme da ao regime de liberdade tarifária, nos termos do art. 104 da Lei nº
9.472, a Concessionária deverá observar regras e disposições constantes em norma específica.
Capítulo XI - Do Reajustamento das Tarifas
Cláusula 11.1. A cada intervalo não inferior a 12 (doze) meses, por inicia va da Anatel ou da
Concessionária, observadas as regras da legislação econômica vigente na data da aprovação do
reajuste, as tarifas constantes do Plano Básico do Serviço Local - Anexo n.º 03, poderão ser
reajustadas mediante a aplicação das seguintes fórmulas:

Sendo:

E ainda:
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Onde:
t = data proposta para o reajuste.
to = data do último reajuste.
MIN = Valor do minuto de utilização do serviço local, líquido dos tributos incidentes.
PResto = percentual de assinantes residenciais do Plano Básico de Serviço observados no total de
assinantes da Concessionária, desde o último reajuste.
PNResto = percentual de assinantes não residenciais do Plano Básico de Serviço observados no total de
assinantes da Concessionária, desde o último reajuste.
PTroncoto = percentual de assinantes tronco do Plano Básico de Serviço observados no total de
assinantes da Concessionária, desde o último reajuste.
PAiceto = percentual de assinantes especiais do Plano Básico de Serviço observados no total de
assinantes da Concessionária, desde o último reajuste.
PCnto = percentual de assinantes da Classe n do Plano Básico de Serviço observados no total de
assinantes da Concessionária, desde o último reajuste.
Ass = valor da Assinatura média.
AssRes = valor da Assinatura Residencial, líquido dos tributos incidentes.
AssNRes = valor da Assinatura Não Residencial, líquido dos tributos incidentes.
AssTronco = valor da Assinatura Tronco, líquido dos tributos incidentes.
AssAice = valor da Assinatura Especial, líquido dos tributos incidentes.
AssCn = valor da Assinatura da Classe n, líquido dos tributos incidentes.
HABRes = valor da taxa de habilitação do terminal residencial, líquido dose tributos incidentes.
HABNRes = valor da taxa de habilitação do terminal não residencial, líquido dos tributos incidentes.
HABTronco = valor da taxa de habilitação do terminal tronco, líquido dos tributos incidentes.
HABAice = valor da taxa de habilitação do terminal especial, líquido dos tributos incidentes.
VTP = valor da unidade de tarifação para as chamadas originadas em acessos coletivos.
nto = número médio de minutos faturados por assinatura do Plano Básico de Serviço, incluindo o total
de minutos equivalentes às chamadas realizadas em horário reduzido e o total de minutos
equivalentes à tarifa de completamento das chamadas locais originadas pos assinantes da classe
Especial, considerado o intervalo de tempo compreendido entre o último reajuste e o proposto.

Minuta de Edital PRRE 2251916

SEI 53500.084866/2017-47 / pg. 63

Onde:
IST = Índice de serviço de telecomunicações composto a par r de índices de preços existentes, nos
termos da regulamentação.
k = fator de transferência.
§ 1º Para o período de 1º de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2007, o fator de transferência X
será estabelecido pela Anatel com base em metodologia simpliﬁcada que inclua, dentre outros, os
dados sicos e econômicos referentes aos produtos assinatura mensal e minuto de u lização, bem
como aos fatores materiais, pessoal, serviços e depreciação.
§ 2º A par r de 1º de janeiro de 2008, o fator de transferência X será estabelecido pela Anatel com
base em metodologia que considere a o mização dos custos de prestação do serviço, nos termos da
regulamentação.
§ 3º Caso o valor resultante do cálculo do fator de transferência X seja nega vo, será adotado para o
mesmo o valor 0 (zero).
§ 4º Caso o período de reajuste envolva valores diferentes dos fatores de transferência, o fator de
transferência a ser aplicado é determinado pela fórmula:

Onde:
X1 = fator de transferência ano 1
X2 = fator de transferência ano 2
n1 = número de meses ano 1
n2 = número de meses ano 2
§ 5º Caso a data do úl mo reajuste seja anterior à data de vigência deste Contrato, o reajuste será
aplicado de forma progressiva observando os períodos envolvidos e as respec vas fórmulas e critérios
vigentes.
§ 6º Novos critérios de acompanhamento tarifário, inclusive valores dos fatores de transferência,
poderão ser estabelecidos pela Anatel quando da alteração deste Contrato, nos termos da cláusula
3.2., considerando as condições vigentes à época.
§ 7º A liberdade tarifária, quando aplicável, será objeto de Ato normativo da Anatel.
Cláusula 11.2. O acompanhamento das Tarifas de Uso da Rede Local obedecerá o disposto na
regulamentação.
Parágrafo único. Novos critérios de acompanhamento das Tarifas de Uso da Rede Local poderão ser
estabelecidos pela Anatel, quando da alteração deste Contrato, nos termos previstos na cláusula 3.2.,
e considerando as condições vigentes à época.
Cláusula 11.3. O acompanhamento das tarifas do STFC na modalidade local, nas chamadas
envolvendo outros serviços de telecomunicações, deve observar regulamentação específica.
Capítulo XII - Da Proteção da Situação Econômica da Concessionária e da Revisão das Tarifas
Cláusula 12.1. Cons tui pressuposto básico do presente Contrato a preservação, em regime de ampla
compe ção, da justa equivalência entre a prestação e a remuneração, vedado às partes o
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enriquecimento imo vado às custas de outra parte ou dos usuários do serviço, nos termos do disposto
neste Capítulo.
§ 1º A Concessionária não será obrigada a suportar prejuízos em decorrência do presente Contrato,
salvo se estes decorrerem de algum dos seguintes fatores:
I - da sua negligência, inépcia ou omissão na exploração do serviço;
II - dos riscos normais à atividade empresarial;
III - da gestão ineﬁciente dos seus negócios, inclusive aquela caracterizada pelo pagamento de custos
operacionais e administrativos incompatíveis com os parâmetros verificados no mercado; ou
IV - da sua incapacidade de aproveitar as oportunidades existentes no mercado, inclusive no a nente
à expansão, ampliação e incremento da prestação do serviço objeto da concessão.
§ 2º É vedado o enriquecimento imotivado da Concessionária decorrente:
I - da apropriação de ganhos econômicos não advindos diretamente da sua eﬁciência empresarial,
em especial quando decorrentes da edição de novas regras sobre o serviço; e
II - do repasse de receitas a terceiros, em detrimento da aplicação do princípio da modicidade
tarifária, conforme estabelecido no § 7º da cláusula 6.1.
§ 3º Fará jus a Concessionária à recomposição da sua situação inicial de encargos e retribuições
quando circunstâncias de força maior ou calamidades afetarem de forma signiﬁca va a exploração
do serviço, observado sempre, como parâmetro, o reﬂexo destas situações nos prestadores de
serviços no regime privado.
§ 4º Na avaliação do cabimento da recomposição de que trata o parágrafo anterior será considerada,
entre outros fatores, a existência de cobertura do evento mo vador da alteração da situação
econômica inicial pelo Plano de Seguros previsto na cláusula 22.1.
Cláusula 12.2. Caberá o restabelecimento da situação econômica do Contrato quando ﬁcar
demonstrada a inocorrência dos fatores indicados no § 1º da cláusula anterior, o qual se dará
preferencialmente pela revisão de tarifas ou por qualquer outro mecanismo que, a critério da Anatel,
seja considerado apto a neutralizar a situação verificada.
§ 1º A revisão das tarifas afastará qualquer outro mecanismo de neutralização do enriquecimento
imotivado das partes, tornando superado o evento ao qual ela se referia.
§ 2º A providência adotada para neutralizar uma distorção será única, completa e final relativamente
ao evento que lhe deu origem.
Cláusula 12.3. Independentemente do disposto na cláusula 12.1, caberá revisão das tarifas
integrantes do Plano Básico do Serviço Local em favor da Concessionária ou dos usuários, nos termos
do art. 108 da Lei n.º 9.472, de 1997, quando verificada uma das seguintes situações específicas:
I - modiﬁcação unilateral deste Contrato imposta pela Anatel, que importe variação expressiva de
custos ou de receitas, para mais ou para menos, de modo que a elevação ou redução de tarifas seja
imposta pela necessidade de evitar o enriquecimento imotivado de qualquer das partes;
II - alteração na ordem tributária posterior à assinatura deste Contrato que implique aumento ou
redução da lucratividade potencial da Concessionária;
III - ocorrências supervenientes, decorrentes de fato do príncipe ou fato da Administração que
resultem, comprovadamente, em alteração dos custos da Concessionária;
IV - alteração legisla va de caráter especíﬁco, que tenha impacto direto sobre as receitas da
Concessionária de modo a afetar a continuidade ou a qualidade do serviço prestado; ou
V - alteração legisla va que acarrete bene cio à Concessionária, inclusive a que concede ou suprime
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isenção, redução, desconto ou qualquer outro privilégio tributário ou tarifário, consoante do previsto
no § 3º do art. 108 da Lei n.º 9.472, de 1997.
§ 1º Não importará na revisão de tarifas o prejuízo ou a redução de ganhos da Concessionária
decorrente da livre exploração do serviço em condições de compe ção ou da gestão ineﬁciente dos
seus negócios.
§ 2º Não será aplicável a hipótese de revisão prevista no inciso II do caput desta cláusula quando a
alteração na ordem tributária implicar criação, supressão, elevação ou redução em impostos
incidentes sobre a renda ou o lucro da Concessionária, como o Imposto sobre a Renda, que não
impliquem oneração administrativa ou operacional.
§ 3º Não caberá revisão de tarifas nas hipóteses previstas nesta cláusula quando os eventos
ensejadores da revisão já estiverem cobertos pelo Plano de Seguros previsto na cláusula 22.1.
§ 4º
As contribuições da Concessionária ao Fundo de Universalização dos Serviços de
Telecomunicações e ao Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações não
ensejarão revisão das tarifas.
Cláusula 12.4. Não será aplicável a revisão de tarifas quando ﬁcar caracterizado que os impactos
mo vadores do pedido por parte da Concessionária puderem ser neutralizados com a eﬁciente
exploração do serviço, pela expansão do mercado ou pela geração de receitas alterna vas ou
complementares associadas ao objeto do presente Contrato, observadas as condições compe vas
verificadas no momento.
Parágrafo único. A diminuição da receita decorrente de descontos ou redução de tarifas não dará
ensejo à revisão das mesmas.
Cláusula 12.5. O procedimento de revisão de tarifas poderá ser iniciado por requerimento da
Concessionária ou por determinação da Anatel.
§ 1º Quando o procedimento de revisão das tarifas for iniciado pela Concessionária deverão ser
obedecidos os seguintes requisitos
I - ser acompanhado de relatório técnico ou laudo pericial que demonstre cabalmente o impacto da
ocorrência na formação das tarifas ou na estimativa de receitas da Concessionária;
II - ser acompanhada de todos os documentos necessários à demonstração do cabimento do pleito;
III - a Concessionária deverá indicar a sua pretensão de revisão tarifária, informando os impactos e as
eventuais alternativas de balanceamento das tarifas; e
IV - todos os custos com diligências e estudos necessários à plena instrução do pedido correrão por
conta da Concessionária.
§ 2º O procedimento de revisão das tarifas iniciado pela Anatel deverá ser objeto de comunicação à
Concessionária consignando prazo para sua manifestação, acompanhada de cópia dos laudos e
estudos realizados para caracterizar a situação ensejadora da revisão.
§ 3º O procedimento de revisão das tarifas será concluído em prazo não superior a 120 (cento e
vinte) dias, ressalvada a hipótese em que seja necessária a prorrogação deste para complementação
da instrução.
Capítulo XIII - Das Receitas Alternativas, Complementares e Acessórias
Cláusula 13.1. A Concessionária poderá obter outras fontes alterna vas de receitas, observado o
disposto em regulamentação e no código de Defesa do Consumidor.
Cláusula 13.2. A Anatel poderá determinar que a Concessionária ofereça aos usuários prestações,
comodidades ou u lidades correlacionadas ao objeto da concessão, devendo neste caso as partes
ajustarem os preços unitários destes serviços, observados os parâmetros de mercado e o direito à
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justa remuneração.
Capítulo XIV - Dos Direitos e Garantias dos Usuários e Demais Prestadores
Cláusula 14.1. A Concessionária deverá, na relação com seus assinantes, cumprir, além das
disposições legais, contratuais e regulamentares, as demais normas de proteção do consumidor, em
especial a Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990, e o Decreto n.º 6.523, de 31 de julho de 2008.
Cláusula 14.2. Aos demais prestadores de serviços de telecomunicações serão assegurados, além dos
direitos referidos na cláusula anterior, os seguintes direitos:
I - à interconexão à rede da Concessionária em condições econômicas e operacionais não
discriminatórias, sob condições tecnicamente adequadas e a preços isonômicos e justos que atendam
estritamente ao necessário à prestação do serviço, observada a regulamentação editada pela Anatel;
II - a receber o serviço solicitado junto à Concessionária sem qualquer po de discriminação, pelos
preços de mercado ou por preços negociados pelas partes e com as reduções que forem aplicáveis em
função dos custos evitados inclusive em virtude do consumo em larga escala, respeitada a
regulamentação; e
III - a obter todas as informações que sejam necessárias para a prestação do serviço por eles
operados, inclusive aquelas rela vas ao faturamento, ressalvado o direito da Concessionária à
preservação dos seus dados recobertos pelo sigilo empresarial, bem como os direitos de terceiros.
IV - o acesso às redes de telecomunicações da Concessionária em condições não discriminatórias,
isonômicas e coerentes com suas prá cas comerciais, conforme dispuser o Plano Geral de Metas de
Competição a ser editado pela Anatel.
§ 1º Os conﬂitos entre Concessionária e demais prestadores serão resolvidos administra vamente
pela Anatel, nos termos da regulamentação.
§ 2º A Anatel poderá, cautelarmente, estabelecer as condições necessárias à superação do conﬂito,
incluindo a deﬁnição de valores, prazos de cumprimento e quaisquer outros elementos essenciais à
efetividade da decisão cautelar.
§ 3º A Anatel acompanhará permanentemente o relacionamento entre os prestadores que se
u lizem do serviço ora concedido e a Concessionária, de modo a coibir condutas que possam implicar
prejuízo injusto para qualquer das partes ou que importem em violação à ordem econômica e à livre
concorrência, comunicando, nestas hipóteses, tais condutas ao Conselho Administra vo de Defesa
Econômica - CADE, após o exercício de sua competência, na forma do disposto no art. 19, inciso XIX,
da Lei n.º 9.472, de 1997.
Cláusula 14.3. Observada a regulamentação, será assegurado o direito de qualquer usuário à
prestação e fruição de serviços de valor adicionado, que deverá se dar em condições tecnicamente
adequadas e a preços isonômicos e justos, sendo proibido à Concessionária o estabelecimento de
qualquer entrave ou restrição à fruição do serviço ora concedido.
Parágrafo único. Entende-se por serviço de valor adicionado toda a a vidade que acrescentar ao
serviço objeto desta concessão, sem com ele se confundir, novas u lidades relacionadas ao acesso,
armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de informações.
Capítulo XV - Dos Direitos, Garantias e Obrigações da Concessionária
Cláusula 15.1. Além das outras obrigações decorrentes deste Contrato e inerentes à prestação do
serviço, incumbirá à Concessionária:
I - prestar o serviço com absoluta observância do disposto no presente Contrato, submetendo-se
plenamente à regulamentação editada pela Anatel;
II - implantar todos os equipamentos e instalações necessários à prestação, con nuidade,
modernização, ampliação e universalização do serviço objeto da concessão, dentro das especiﬁcações
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modernização, ampliação e universalização do serviço objeto da concessão, dentro das especiﬁcações
constantes do presente Contrato;
III - manter em perfeitas condições de operação e funcionamento a rede de telecomunicações, em
quantidade, extensão e localizações pertinentes e suficientes à adequada prestação do serviço;
IV - prover recursos ﬁnanceiros necessários ao atendimento dos parâmetros de universalização e
continuidade constantes do presente Contrato e à prestação adequada do serviço;
V - prestar à Anatel, na forma e periodicidade previstas na regulamentação, contas e informações de
natureza técnica, operacional, econômica, ﬁnanceira e contábil, bem como fornecer-lhe todos os
dados e elementos referentes ao serviço que sejam solicitados;
VI - manter os terminais de uso público, permanentes ou temporários, na forma prevista neste
Contrato;
VII - submeter-se à ﬁscalização, acompanhamento e controle a serem exercidas pela Anatel,
permi ndo o acesso de seus agentes às instalações integrantes do serviço, bem como a seus registros
técnicos, contábeis, comerciais, econômico-financeiros, operacionais, dentre outros;
VIII - manter registros contábeis separados para a modalidade do STFC objeto deste Contrato, de
acordo com plano de contas estabelecido, bem como ter em dia o inventário dos bens e dos
componentes do ativo imobilizado da empresa, nos termos da regulamentação;
IX - manter sistema de informação e atendimento do usuário, nos termos da regulamentação;
X - zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço;
XI - submeter à aprovação prévia da Anatel os acordos operacionais ou contratos de prestação de
serviços, de associação ou de parceria, que pretenda firmar com entidades estrangeiras;
XII - encaminhar para publicação na Biblioteca da Anatel cópia de acordos e contratos rela vos à
prestação do serviço ora concedido com prestadores nacionais e estrangeiros de serviços de
telecomunicações;
XIII - encaminhar para publicação na Biblioteca da Anatel cópia de acordos e contratos rela vos à
prestação do serviço ora concedido, que envolvam renúncia ou repasse de receita, em valores
superiores a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) por ano;
XIV - divulgar, diretamente ou por meio de terceiros, o código de acesso dos seus assinantes e dos
demais assinantes de prestadores do Serviço Telefônico Fixo Comutado, em regime público e privado,
na área de concessão, com exclusão daqueles que requererem expressamente a omissão dos seus
dados pessoais;
XV - fornecer, em prazos e a preços razoáveis e de forma não discriminatória, a relação de seus
assinantes para efeito de divulgação de listas telefônicas;
XVI - respeitar rigorosamente o dever de sigilo e conﬁdencialidade das telecomunicações, observadas
as prescrições legais e contratuais;
XVII - respeitar a privacidade dos assinantes com relação aos documentos de cobrança e a todas as
informações pessoais a eles referentes;
XVIII - cumprir, às suas próprias expensas, observado o disposto na cláusula 8.2 deste Contrato, todas
as metas de universalização expressamente constantes deste Contrato;
XIX - implementar projetos de expansão e universalização do serviço que venham a ser determinados
pela Anatel, segundo patamares de ressarcimento, prazos e condições de implementação
estabelecidos, observado o disposto na cláusula 8.3;
XX - submeter previamente à Anatel toda e qualquer alteração que pretenda fazer nos seus estatutos
quanto à cisão, fusão, transformação, incorporação, bem como a transferência de controle ou
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alteração no capital social;
XXI - observar todos os direitos dos demais prestadores de serviços de telecomunicações, omi ndo-se
de praticar qualquer conduta discriminatória ou voltada a obstar a atividade destes;
XXII - u lizar, sempre que exigidos pela regulamentação, equipamentos com cer ﬁcação expedida ou
homologada pela Anatel;
XXIII - observar as normas e os padrões técnicos vigentes no Brasil, omi ndo-se de qualquer prá ca
discriminatória em relação a bens e equipamentos produzidos no País;
XXIV - colocar à disposição das autoridades e dos agentes da defesa civil, bem como das ins tuições
que prestam Serviços Públicos de Emergência, nos casos de calamidade pública, todos os meios,
sistemas e disponibilidades que lhe forem solicitados com vistas a dar-lhes suporte ou a amparar as
populações atingidas;
XXV - atender com prioridade o Presidente da República, seus representantes protocolares, sua
comi va e pessoal de apoio, bem como os Chefes de Estado estrangeiros, quando em visitas ou
deslocamentos oﬁciais pelo território brasileiro, tornando disponíveis os meios necessários para
adequada comunicação destas autoridades, observada a regulamentação editada pela Anatel;
XXVI - pagar todas as taxas de ﬁscalização e funcionamento das suas instalações, na forma da
regulamentação;
XXVII - pagar todos os valores referentes a preços públicos, em especial pelo direito de uso de
recursos escassos;
XXVIII - publicar anualmente, independentemente do regime jurídico societário a que esteja sujeita,
balanço e demonstrações ﬁnanceiras levantadas ao ﬁnal de cada exercício social, observadas as
disposições da legislação vigente e da regulamentação editada pela Anatel;
XXIX - observar as normas vigentes no País quanto à u lização de mão-de-obra estrangeira, inclusive
nos cargos de maior qualificação;
XXX - indenizar, observada a regulamentação, os usuários pelos danos efe vamente decorrentes da
não prestação do serviço que seria exigível frente aos parâmetros de con nuidade e às metas de
universalização previstas no presente Contrato;
XXXI - reparar os danos causados pela violação dos direitos dos usuários;
XXXII - não despender com contratos de prestação de serviços de gerência, inclusive assistência
técnica, com en dades estrangeiras, em relação à receita anual do Serviço Telefônico Fixo Comutado,
líquida de tributos, valores superiores a 0,1% (zero vírgula um por cento) ao ano até o ﬁnal da
concessão;
XXXIII - dar cumprimento a acordos ﬁrmados entre o Brasil e outros países e organismos
internacionais, na forma regulamentada pela Anatel;
XXXIV - atender prontamente todas as solicitações de usuários registradas na Central de Atendimento
da Anatel, respondendo-as por escrito;
XXXV - fornecer dados, informações, relatórios e registros contábeis quando assim solicitados pela
Anatel, no prazo assinalado, sob pena de incorrer nas sanções previstas neste Contrato; e
XXXVI - submeter à Anatel todos os contratos, acordos ou ajustes celebrados entre a Concessionária e
seus acionistas controladores, diretos ou indiretos, ou coligadas, em especial os que versem sobre
direção, gerência, engenharia, contabilidade, consultoria, compras, suprimentos, construções,
empréstimos, vendas de ações, mercadorias, bem assim os contratos celebrados:
a) com pessoas sicas ou jurídicas que, juntamente com a Concessionária, façam parte, direta ou
indiretamente, de uma mesma empresa controlada; e
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b) com pessoas
Concessionária.

sicas ou jurídicas que tenham diretores ou administradores comuns da

§ 1º As decisões rela vas ao inciso XXXIII desta cláusula em contratos de prestação de serviços e
assistência técnica, entre a Concessionária e terceiros vinculados aos acionistas controladores,
deverão ser tomadas em assembleia geral extraordinária, devendo a Concessionária fazer constar no
seu estatuto social, que as ações preferenciais terão direito a voto nessas decisões, sem prejuízo do
disposto no § 1º do art. 115 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, alterado pela Lei n.º 10.303,
de 31 de outubro de 2001.
§ 2º
Nos casos de conﬂito entre a Concessionária e outros prestadores de serviços de
telecomunicações no estabelecimento de valores justos e razoáveis, a Anatel poderá, cautelarmente,
determinar tais valores, prazos para cumprimento e quaisquer outros elementos essenciais à
efetividade da decisão cautelar.
Cláusula 15.2. Sem prejuízo das demais disposições constantes deste Contrato e das garan as
asseguradas em lei, constituem direitos da Concessionária:
I - explorar o serviço concedido dentro de sua estratégia empresarial, deﬁnindo livremente seus
investimentos, respeitadas a regulamentação editada pela Anatel e as disposições deste Contrato;
II - indicar representante para acompanhar a a vidade ﬁscalizatória da Anatel, ressalvados os casos
em que a prévia in mação ou o acompanhamento presencial sejam incompa veis com a natureza da
apuração ou em que o sigilo seja necessário para garan r a sua eﬁcácia, assegurado à Concessionária
o acesso ao relatório correspondente após o término da diligência;
III - suspender ou não atender a solicitação de prestação de serviço para o assinante inadimplente
com as suas obrigações contratuais com a Concessionária, nos termos da regulamentação;
IV - solicitar a instauração do procedimento de arbitragem, nas hipóteses e na forma prescrita no
Capítulo XXX, deste Contrato;
V - ter preservadas as condições econômicas de exploração do serviço contra alterações que
importem em enriquecimento imo vado da União ou dos usuários nos termos do disposto Capítulo
XII;
VI - solicitar a revisão das tarifas aplicadas ao serviço concedido, na forma do disposto neste
Contrato;
VII - solicitar da Anatel a conﬁdencialidade de informação colhida no exercício da a vidade
fiscalizatória, nos termos do disposto neste Contrato;
VIII - empregar na execução dos serviços equipamentos e infraestrutura que não lhe pertençam,
observado o disposto na cláusula 20.1. deste Contrato; e
IX contratar com terceiros o desenvolvimento de a vidades inerentes, acessórias ou
complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados.
Cláusula 15.3. Durante a vigência do Contrato, a Concessionária será a única responsável, perante
terceiros, pelos atos pra cados pelo seu pessoal, prepostos e contratados, na prestação do Serviço
Telefônico Fixo Comutado, bem como pelo uso dos equipamentos, instalações ou redes, excluídas a
União e a Anatel de quaisquer reclamações e/ou indenizações.
Cláusula 15.4. A Concessionária não poderá opor embaraços a obras de interesse público, qualquer
que seja a sua natureza, sempre que se tornar necessária a remoção de instalações ou de redes
telefônicas para viabilização de intervenções promovidas, direta ou indiretamente, por qualquer
órgão ou entidade da Administração Pública.
Cláusula 15.5. A Concessionária deverá pactuar diretamente com cada Prefeitura Municipal das
áreas de exploração do serviço bem como com as demais Concessionárias de serviços públicos as
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condições para colocação de postes e cruzetas para suspensão de suas linhas e cabos aéreos, bem
como dutos e canalizações subterrâneos des nados à passagem de cabos sob ruas e logradouros
públicos.
§ 1º A Concessionária diligenciará junto aos tulares de bens públicos ou privados sobre ou sob os
quais tenha que passar dutos ou canalizações ou ainda instalar suportes para colocação dos mesmos,
obtendo o respectivo consentimento ou servidão para tal fim.
§ 2º A Concessionária deverá promover junto às respec vas autoridades municipais as trata vas
necessárias ao estabelecimento das condições para superação das interferências na rede necessárias
à prestação do serviço, inclusive quanto ao corte e poda de árvores.
§ 3º São de inteira responsabilidade da Concessionária, por sua conta e risco, todas as construções,
instalações e uso de equipamentos para a prestação do serviço, ﬁcando expressamente entendido que
compete à Concessionária a relação com órgãos municipais, estaduais ou federais de controle de uso
do solo, edificações e controle ambiental.
Cláusula 15.6. A Concessionária poderá u lizar postes, dutos, condutos e servidões pertencentes ou
controlados por outros prestadores de serviços de telecomunicações ou de outros serviços de
interesse público, observada a regulamentação.
Parágrafo único. A Concessionária deverá tornar disponível aos demais prestadores de serviços de
telecomunicações, classiﬁcados pela Anatel como de interesse cole vo, os meios de sua propriedade
ou por ela controlados, referidos no caput desta cláusula.
Cláusula 15.7. Na contratação de serviços e na aquisição de equipamentos e materiais vinculados ao
serviço objeto deste Contrato, a Concessionária 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 obje vos de preço, condições de entrega e especiﬁcações
técnicas estabelecidas na regulamentação pertinente.
§ 1º Nos casos em que haja equivalência entre ofertas, a empresa Concessionária se obriga a u lizar
como critério de desempate, a preferência a serviços oferecidos por empresas situadas no País,
equipamentos, programas de computador (software) e materiais produzidos no País, e, entre eles,
àqueles com tecnologia nacional.
§ 2º A equivalência referida nesta cláusula será apurada quando, cumulativamente:
I - o preço nacional for menor ou igual ao preço do importado, posto no território nacional, incluídos
os tributos incidentes;
II - o prazo de entrega for compatível com as necessidades do serviço; e
III - sejam sa sfeitas as especiﬁcações técnicas estabelecidas na regulamentação per nente e
possuam certificação expedida ou aceita pela Anatel, quando aplicável.
§ 3º Compreende-se como serviços aqueles relacionados com a pesquisa e desenvolvimento,
planejamento, projeto, implantação e instalação sica, operação, manutenção, bem como a aquisição
de programas de computador (software), supervisão e testes de avaliação de sistemas de
telecomunicações.
§ 4º A Concessionária deverá colocar à disposição, trimestralmente, por meio de sistemas eletrônicos
de uso reservado à Anatel, a relação dos bens e serviços adquiridos que sejam diretamente
relacionados com a oferta de serviços de telecomunicações da Concessionária, contemplando, no
mínimo, as seguintes informações:
I - Fabricante do bem ou prestador do serviço;
II - Descrição geral do bem ou serviço;
III - Valor do bem ou serviço;
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III - Valor do bem ou serviço;
IV - Se importado ou fabricado no País;
V - Se possui cer ﬁcação de tecnologia local, de acordo com normas expedidas pelo Ministério de
Ciência e Tecnologia ou órgão designado para tal; e
VI - Consumo agregado no período, separando os valores de bens e serviços de acordo com os
critérios previstos nos itens IV e V.
Cláusula 15.8. O pagamento ou repasse dos valores devidos a outras prestadoras de serviços de
telecomunicações cons tui obrigação da Concessionária, nos termos da regulamentação,
caracterizando-se o não pagamento ou retenção injus ﬁcados como óbice à compe ção que sujeita a
Concessionária às sanções previstas na cláusula 24.1.
Cláusula 15.9. A Concessionária se obriga, mediante solicitação, a fornecer e assegurar a atualização
de informações de suas bases cadastrais de seus assinantes, necessárias à prestação de serviço de
telecomunicações por parte de prestadoras de interesse cole vo com as quais possua interconexão de
redes, devendo tal fornecimento se dar mediante condições isonômicas, justas e razoáveis, nos termos
da regulamentação.
§ 1º O adimplemento do referido nesta cláusula deverá se dar em até 30 (trinta) dias após a
solicitação, independentemente da conclusão de negociações entre as partes.
§ 2º O fornecimento será oneroso, com base em valores justos e razoáveis, observado o disposto na
regulamentação.
§ 3º Será admi do o adimplemento da obrigação por meio de implementação, em conjunto com as
demais prestadoras, de base cadastral centralizada.
Cláusula 15.10 A Concessionária, mediante solicitação, tornará disponível às prestadoras de serviços
de telecomunicações de interesse cole vo, com as quais possua interconexão de rede, os serviços de
faturamento, cobrança, atendimento e arrecadação, em condições isonômicas, justas e razoáveis, nos
termos da regulamentação e da legislação fiscal aplicável.
Parágrafo único. Os serviços referidos nesta cláusula serão implementados em até 30 (trinta) dias
após a solicitação, independentemente da conclusão de negociações entre as partes, ou de eventuais
pedidos de resolução de conflitos submetidos à Anatel, observado o disposto na regulamentação.
Cláusula 15.11.
A Concessionária assegurará a qualquer outro prestador de serviço de
telecomunicações de interesse cole vo a interconexão com sua rede, observada a regulamentação
específica e as normas do presente Contrato.
Parágrafo único. Caso a Concessionária não conclua, nos prazos regulamentares, o contrato de
interconexão e não comprove obje vamente a existência de impedimento técnico, a Anatel
estabelecerá, cautelarmente, prazo para implementação da interconexão independentemente de
conclusão das negociações comerciais ou de eventuais pedidos de arbitragem submetidos à Anatel.
Cláusula 15.12. A Concessionária se obriga a fornecer os recursos necessários à interconexão de
prestadoras de serviço de telecomunicações de interesse cole vo na forma de exploração industrial,
nos termos da regulamentação.
Parágrafo único. Caso a Concessionária não forneça os recursos nos prazos regulamentares e não
comprove obje vamente a inexistência de capacidade para atendimento, a Anatel estabelecerá,
cautelarmente, as condições para atendimento da solicitação, incluindo, se necessário, os valores a
serem praticados.
Cláusula 15.13. A Concessionária se obriga a fornecer os recursos necessários à implementação de
redes de telecomunicações, incluindo a rede de acesso, de prestadoras de serviço de interesse
coletivo na forma de exploração industrial, nos termos da regulamentação.
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§ 1º Caso a Concessionária não forneça os recursos, em até 60 (sessenta) dias, contados da
solicitação, e não comprove obje vamente a inexistência de capacidade para atendimento, a Anatel
estabelecerá, cautelarmente, as condições para atendimento da solicitação, incluindo, se necessário,
os valores a serem praticados.
§ 2º A data de estabelecimento do contrato de prestação de serviço entre usuário e prestador deﬁne
a ordem cronológica de atendimento da solicitação dos recursos pela Concessionária.
§ 3º Havendo múl plas solicitações para o mesmo usuário, a Concessionária se obriga a fornecer os
recursos solicitados, obedecendo a ordem cronológica de solicitações das prestadoras.
Cláusula 15.14. A Concessionária se obriga a cumprir o Plano Geral de Metas de Compe ção e a
implementar a revenda do serviço objeto da concessão, nos termos da regulamentação.
Cláusula 15.15. A Concessionária se obriga a permi r o acesso, de forma não discriminatória e nos
termos da regulamentação, às informações de sua relação de assinantes necessárias para efeito de
divulgação de listas telefônicas.
§ 1º O acesso referido nesta cláusula deverá ser implementado em até 30 (trinta) dias após a
solicitação, desde que não seja comprovada objetivamente a existência de impedimento.
§ 2º O acesso será oneroso, com base em valores justos e razoáveis.
§ 3º Nos casos de conﬂito entre a Concessionária e interessados em divulgar sua relação de
assinantes, no estabelecimento de valores justos e razoáveis, a Anatel poderá, cautelarmente,
determinar tais valores.
Capítulo XVI - Das Obrigações e Prerrogativas da Anatel
Cláusula 16.1. Além das outras prerroga vas inerentes à sua função de órgão regulador e das demais
obrigações decorrentes do presente Contrato, incumbirá à Anatel:
I - acompanhar e ﬁscalizar a prestação do serviço e a conservação dos bens reversíveis, visando ao
atendimento das normas, especificações e instruções estabelecidas neste Contrato e em seus anexos;
II - proceder às vistorias para a veriﬁcação da adequação das instalações e equipamentos,
determinando as necessárias correções, reparos, remoções, reconstruções ou subs tuições, às
expensas da Concessionária;
III - regulamentar permanentemente a prestação do serviço concedido;
IV - intervir na execução do serviço quando necessário, a ﬁm de assegurar sua regularidade e o ﬁel
cumprimento do Contrato e das normas legais pertinentes;
V - aplicar as penalidades previstas na regulamentação do serviço, no Código de Defesa do
Consumidor, e especificamente, neste Contrato;
VI - deliberar sobre os Planos Alternativos de Serviço Local apresentados pela Concessionária;
VII - ﬁxar, autorizar o reajuste e proceder à revisão das tarifas, nos termos e conforme o disposto
neste Contrato;
VIII - atuar dentro dos limites previstos neste Contrato com vista a impedir o enriquecimento
imotivado das partes, nos termos deste Contrato;
IX - zelar pela boa qualidade do serviço e dar tratamento às solicitações, denúncias e reclamações
dos usuários, cientificando-os das providências tomadas;
X - declarar extinta a concessão nos casos previstos neste Contrato;
XI - zelar pela garan a de interconexão, dirimindo eventuais pendências surgidas entre a
Concessionária e demais prestadores;
XII - zelar pelo atendimento das metas de universalização previstas neste Contrato, e das metas que
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XII - zelar pelo atendimento das metas de universalização previstas neste Contrato, e das metas que
vierem a ser estabelecidas nos Planos de Metas posteriores;
XIII - acompanhar permanentemente o relacionamento entre a Concessionária e demais prestadores
de serviços de telecomunicações, dirimindo conﬂitos e estabelecendo, cautelarmente, valores, prazos
para cumprimento e quaisquer outras condições essenciais à efetividade da decisão cautelar;
XIV - coibir condutas da Concessionária contrárias ao regime de compe ção, observadas as
competências legais do CADE;
XV - propor, por solicitação da Concessionária, ao Presidente da República, por intermédio do
Ministério das Comunicações, a declaração de u lidade pública para ﬁns de desapropriação ou
ins tuição de servidão administra va, dos bens necessários à implantação ou manutenção do serviço
objeto deste Contrato;
XVI - exercer a atividade fiscalizatória do serviço nos termos do disposto neste Contrato;
XVII - arrecadar os tributos rela vos ao FISTEL, FUST e outras que vierem a ser criadas, cuja
responsabilidade de arrecadação seja da Anatel, adotando as providências previstas na legislação
vigente;
XVIII - determinar à Concessionária a adoção de providências que visem a proteção do interesse
público ou para assegurar a fruição do serviço, observado o estabelecido na regulamentação e neste
Contrato;
XIX - determinar à Concessionária reparação aos usuários pelo descumprimento de obrigações do
presente Contrato e da regulamentação;
XX - decretar a intervenção na Concessionária nos casos previstos no art. 110 da Lei n.º 9.472, de
1997, e neste Contrato;
XXI - arrecadar os valores referentes a preços públicos, em especial pelo direito de uso de recursos
escassos;
XXII - determinar modiﬁcações ou a rescisão dos contratos, acordos ou ajustes celebrados entre a
Concessionária e seus acionistas controladores, diretos ou indiretos, ou coligadas, em especial os que
versem sobre direção, gerência, engenharia, contabilidade, consultoria, compras, suprimentos,
construções, emprés mos, vendas de ações, mercadorias, quando estes contrariarem a legislação, os
regulamentos, a ordem econômica ou o interesse público; e
XXIII – determinar o cancelamento da operação de alienação realizada ou a reposição por equivalente
do bem alienado pela Concessionária, bem como modiﬁcações ou a rescisão dos contratos, acordos
ou ajustes celebrados entre a Concessionária e terceiro, quando estes contrariem a legislação, as
normas, os regulamentos, a ordem econômica ou o interesse público.
Capítulo XVII - Da Concessionária
Cláusula 17.1. A Concessionária é empresa cons tuída segundo as leis brasileiras, sob a forma de
sociedade por ações, tendo por ﬁnalidade exclusiva a exploração do serviço objeto da presente
concessão, ressalvados os serviços nos termos do disposto no § 3.º do art. 207 da Lei n.º 9.472, de
1997.
Parágrafo único. Se aprovada alteração estatutária da Concessionária, os documentos que a
formalizarem serão encaminhados à Anatel para arquivamento, passando a fazer parte integrante do
presente Contrato, nos termos da regulamentação.
Cláusula 17.2. A Concessionária e seus controladores se obrigam a manter, durante todo o prazo da
concessão, no mínimo, todas as condições de prestação do serviço e de capacitação existentes à
época da entrada em vigência do presente Contrato.
Cláusula 17.3. A Concessionária e seus controladores se obrigam a assegurar, durante todo o prazo
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da concessão, a efe va existência e atuação, em território nacional, dos centros de deliberação e
implementação das decisões estratégicas, gerenciais, logís cas, comerciais, operacionais e técnicas
envolvidas no cumprimento do presente Contrato, inclusive fazendo reﬂe r tal obrigação na
composição e nos procedimentos decisórios de seus órgãos de administração.
Parágrafo único. A Concessionária deverá manter, no seu estatuto, durante o prazo de vigência do
presente Contrato, disposições que garantam o cumprimento do disposto no caput desta cláusula.
Capítulo XVIII - Da Transferência da Concessão e do Controle da Concessionária
Cláusula 18.1. A transferência da concessão ou do controle, direto ou indireto, da Concessionária
poderá ser autorizada pela Anatel, observado o Plano Geral de Outorgas e a Lei n.º 9.472, de 1997,
quando:
I - o cessionário preenche todos os requisitos estabelecidos nos termos dos art. 97 e 98 da Lei n.º
9.472, de 1997; e
II - a medida não prejudique a compe ção e não coloque em risco a execução do Contrato e as
normas gerais de proteção à ordem econômica.
Parágrafo único. O descumprimento de qualquer disposição constante desta cláusula importará na
caducidade da presente concessão.
Cláusula 18.2. Poderão ser livremente dadas em caução as ações da Concessionária cuja
transferência não altere seu controle.
Parágrafo único. No caso de caução de ações que importem oneração do patrimônio da
Concessionária, deverão ser previstos nos contratos de ﬁnanciamento disposi vos que submetam os
credores, em caso de execução, às regras constantes deste Capítulo.
Capítulo XIX - Da Prestação de Contas pela Concessionária
Cláusula 19.1. Nos termos da regulamentação e na forma deﬁnida pela Anatel, a Concessionária
deverá enviar periodicamente à Anatel informações e relatórios esta s cos e circunstanciados da
modalidade do STFC objeto deste Contrato, contendo, entre outros elementos:
I - os indicadores de expansão, abrangência e ocupação da rede de telefonia;
II - os dados técnicos referentes à contratação e à u lização do serviço objeto desta concessão,
segmentados pela classe do assinante, pela natureza do plano de serviço contratado, por item da
estrutura tarifária, pela natureza da comunicação e pelo horário de utilização;
III - os dados referentes à u lização das redes e dos recursos da Concessionária, segmentados pela
natureza das prestadoras envolvidas, pelo po da comunicação, pelo po e abrangência do recurso
utilizado, pelo horário de utilização e por outros critérios aplicáveis;
IV - os dados técnicos referentes aos itens de receitas adicionais, complementares e acessórias,
conforme disposto neste Contrato;
V - a demonstração de resultados discriminando receitas e respec vas despesas referentes aos itens
mencionados nos incisos I, II, III e IV desta cláusula;
VI - o balanço mensal padronizado, as informações trimestrais - ITR, as demonstrações ﬁnanceiras de
cada exercício social e as demais informações e documentos rela vos a cada exercício ﬁscal,
devidamente auditadas;
VII - os dados referentes às operações ﬁnanceiras realizadas pela Concessionária, inclusive as
relativas à emissão de títulos de dívida;
VIII - os dados que permitam caracterizar o estágio tecnológico dos equipamentos u lizados, bem
como o nível de operacionalidade da planta; e
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IX - os dados referentes a quan dade e nível de qualiﬁcação dos recursos humanos, u lizados
próprios e de terceiros.
§ 1º O fornecimento dos dados mencionados nesta cláusula não exime e nem diminui a
responsabilidade da Concessionária quanto à adequação, correção e legalidade de seus registros
contábeis e de suas operações financeiras e comerciais.
§ 2º O desatendimento às solicitações, recomendações e determinações con das nesta cláusula
sujeita a Concessionária à aplicação das sanções estabelecidas neste Contrato.
Cláusula 19.2. O fornecimento das informações solicitadas deve, sempre que possível, ser
transformado em processos con nuos e automa zados de fornecimento de informações, por sugestão
da Concessionária, sendo adotados ou não a critério da Anatel.
Capítulo XX - Dos Bens Vinculados à Concessão
Cláusula 20.1. Integram o acervo da presente concessão o direito de uso dos bens qualiﬁcados no
Anexo 01 deste Contrato.
Cláusula 20.2. Quando da ex nção da concessão reverterá automa camente à Anatel o direito de
uso dos bens qualificados no Anexo 01 deste Contrato.
Parágrafo único. Até 180 (cento e oitenta) dias após o advento da ex nção da concessão será
procedida uma vistoria dos bens que a integram e lavrado um Termo de Devolução, com indicação
detalhada do estado de conservação dos mesmos, facultado o acompanhamento por representante(s)
da Concessionária.
Cláusula 20.3. A Concessionária se obriga a entregar os bens qualiﬁcados no Anexo 01 deste Contrato
em perfeitas condições de operacionalidade, u lização e manutenção, sem prejuízo do desgaste
normal resultante do seu uso.
Parágrafo único. Os bens qualiﬁcados no Anexo 01 deste Contrato serão transferidos à Anatel livres
de quaisquer ônus ou encargos.
Cláusula 20.4. A reversão do direito de uso dos bens de que trata este Capítulo, ao ﬁnal do prazo
contratual, será feita sem indenização.
Capítulo XXI - Da Interconexão
Cláusula 21.1. A Concessionária tem obrigação de permi r, facilitar, tornar disponível e efe var a
interconexão, à rede por ela operada, de redes de outros prestadores de serviços de
telecomunicações de interesse cole vo, em regime público ou privado, observando e fazendo
observar as normas e regulamentos editados pela Anatel a este respeito.
Cláusula 21.2. Em data a ser deﬁnida pela Anatel, serão adotados valores para a Tarifa de Uso da
Rede Local (TU-RL) que considerem modelo de custo de longo prazo, estabelecido nos termos da
regulamentação.
Cláusula 21.3. A Concessionária terá os mesmos direitos e obedecerá às mesmas condições de
interconexão a que estejam sujeitos os demais prestadores de serviços de telecomunicações de
interesse coletivo.
Parágrafo único. A Concessionária deverá tornar disponível para interconexão os elementos da rede
com maior nível de desagregação tecnicamente possível, observada a regulamentação da Anatel.
Cláusula 21.4. A Anatel, em caso de recusa injus ﬁcada de interconexão, poderá, sem prejuízo de
outras medidas, decretar a intervenção na Concessionária.
Parágrafo único. A recusa injustificada de interconexão é caracterizada:
I pela não apresentação do contrato de interconexão nos prazos determinados pela
regulamentação;
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II - pelo não provimento de interconexão nos prazos determinados pela regulamentação; e
III - pelo descumprimento de medidas de caráter cautelar, envolvendo o provimento da interconexão,
determinadas pela Anatel.
Cláusula 21.5. A recusa injus ﬁcada de interconexão cons tui infração de natureza grave, sujeitando
a Concessionária às sanções previstas no Capítulo XXIV deste Contrato, sem prejuízo de outras
medidas que venham a ser adotadas pela Anatel.
Parágrafo único.
Caso a recusa injus ﬁcada de interconexão envolva má-fé, aplica-se
adicionalmente o disposto no art. 177 da Lei n.º 9.472, de 1997.
Capítulo XXII - Das Sanções
Cláusula 22.1. Na execução do presente Contrato, a Concessionária se sujeita às sanções previstas na
Lei Federal nº 9.472/97 e em regulamentação especíﬁca, que serão aplicadas mediante decisão
fundamentada da Anatel, assegurado o seu direito de defesa, nos termos do disposto no seu
Regimento Interno e sem prejuízo das demais penalidades previstas na regulamentação.
Parágrafo único. As sanções devem ser aplicadas em razão das seguintes violações:
I - por violação das disposições deste Contrato;
II - por ato ou omissão contrário às disposições constantes deste Contrato, ou qualquer outro ato
normativo que possa acarretar prejuízo à competição no setor de telecomunicações;
III - por violação das disposições contratuais ou regulamentares que importe em não
cumprimento das metas e parâmetros de qualidade na prestação do serviço;
IV - por ato ou omissão que importe em violação aos direitos do usuário ou acarrete-lhe prejuízo;
V - por ato ou omissão que viole o disposto na cláusula 15.7 deste Contrato, referente à
contratação de serviços e aquisição de equipamentos e materiais produzidos no País;
VI - por qualquer ato ou omissão que traga óbice ou diﬁculdade ao exercício da a vidade de
fiscalização da Anatel;
VII - por ação ou omissão que implique descumprimento de determinação da Anatel;
VIII- por ato, omissão ou negligência que coloque em risco a segurança das instalações;
IX - por ato ou omissão que acarrete dano ou ponha em risco bens ou equipamentos vinculados à
concessão;
X - pelo descumprimento de qualquer obrigação prevista expressamente neste Contrato, exceto
as indicadas nos incisos anteriores, cujas sanções já estão neles estabelecidas; e
XI - nos demais casos previstos na regulamentação.
Cláusula 22.2. As multas previstas neste Capítulo serão aplicadas sem prejuízo da caracterização das
hipóteses de intervenção ou declaração de caducidade previstas no presente Contrato.
Parágrafo único. Em caso de inexecução total ou parcial do ajuste ou de atrasos injus ﬁcados
superiores a 120 (cento e vinte) dias no cumprimento das metas previstas neste Contrato, a
Concessionária estará sujeita à decretação de caducidade da concessão nos termos do disposto
na cláusula 23.4.
Capítulo XXIII - Da Extinção Da Concessão
Cláusula 23.1. Considerar-se-á extinto o Contrato de Concessão nas seguintes hipóteses:
I - término do prazo de concessão do serviço;
II - encampação, consoante o art. 113 da Lei n.º 9.472, de 1997;
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III - caducidade, nos termos do disposto no art. 114 da Lei nº 9.472, de 1997, e no presente Contrato;
IV - rescisão amigável ou judicial, nos termos do art. 115 da Lei nº 9.472, de 1997; e
V - anulação.
§ 1º Ex nta a concessão, retornarão à Anatel os direitos e deveres rela vos à prestação do serviço
concedido, incluindo aqueles relativos aos bens cujo direito de uso tenha sido conferido pela Agência.
§ 2º Após a ex nção da concessão, a Anatel procederá aos levantamentos, avaliações e liquidações
necessários, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da assunção do serviço, salvo na hipótese
de término do prazo contratual, quando estas providências deverão ser adotadas pela Anatel com
antecedência.
§ 3º Ex nta a concessão antes do termo contratual, a Anatel, sem prejuízo de outras medidas
cabíveis, poderá:
I - ocupar, temporariamente, bens móveis e imóveis e valer-se de pessoal empregado na prestação
do serviço, necessários a sua continuidade; e
II - manter os contratos ﬁrmados pela Concessionária com terceiros pelo prazo e nas condições
inicialmente ajustadas.
Cláusula 23.2. Nos termos do art. 113 da Lei nº 9.472, de 1997, considera-se encampação a retomada
do serviço pela Anatel durante o prazo de concessão, em face de razão extraordinária de interesse
público, mediante lei autorizativa específica e precedida de pagamento de indenização.
Cláusula 23.3. O presente Contrato poderá ter sua caducidade declarada por ato do Conselho Diretor
da Anatel, precedido de processo administra vo que assegure ampla defesa à Concessionária, nas
hipóteses de:
I - transferência do controle societário, cisão, fusão, transformação da Concessionária ou ainda
incorporação ou redução do seu capital sem a prévia aprovação da Anatel;
II - transferência irregular do Contrato;
III - não cumprimento do compromisso de transferência referido na cláusula 18.1. e no art. 87 da Lei
n.º 9.472, de 1997;
IV - falência ou dissolução da Concessionária;
V - quando, nos termos do art. 114, inciso IV, da Lei n.º 9.472, de 1997, ocorrer qualquer das
hipóteses previstas na cláusula 28.1 e, a critério da Anatel, a intervenção for considerada
inconveniente, inócua ou ainda injustamente benéfica à Concessionária; e
VI - não cumprimento das metas de universalização constantes do PGMU aprovado por Decreto do
Presidente da República.
§ 1º Será considerada desnecessária a intervenção quando a demanda pelo serviço objeto da
concessão puder ser atendida, mediante permissão, por outras prestadoras de modo regular e
imediato.
§ 2º A declaração de caducidade não elidirá a aplicação das penalidades cabíveis nos termos deste
Contrato pelas infrações pra cadas pela Concessionária, nem prejudicará o direito à indenização
definida nos termos do Capítulo seguinte.
Cláusula 23.4. A Concessionária terá direito à rescisão contratual, judicial ou amigável, quando por
ação ou omissão do Poder Público, a execução do Contrato se tornar excessivamente onerosa, nos
termos do art. 115 da Lei n.º 9.472, de 1997.
Parágrafo único. Não cons tui mo vo para a rescisão contratual a introdução ou a ampliação da
compe ção entre os diversos prestadores do serviço objeto da concessão, sendo certo que a
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Concessionária assume a presente concessão ciente de que exercerá suas a vidades sem qualquer
reserva ou exclusividade de mercado.
Cláusula 23.5. A anulação será decretada pela Anatel em caso de irregularidade insanável e grave
verificada no presente Contrato.
Capítulo XXIV - Do Meio Ambiente e do Controle Ambiental
Cláusula 24.1. A Concessionária adotará, por sua conta e risco, todas as medidas constantes da
legislação e regulamentação brasileiras ou, na sua ausência, adotar as melhores prá cas sobre meio
ambiente, notadamente em relação:
I - ao uso da superfície e sub-superfície;
II - à construção de torres, postes e outros disposi vos de ﬁxação de equipamentos de radiação
eletromagnética;
III - à exposição humana a campos elétricos, magné cos e eletromagné cos, devendo-se observar os
limites estabelecidos em regulamentação da Anatel;
IV - à minimização do uso de recursos naturais e energia; e
V - ao respeito ao patrimônio histórico-cultural e às comunidades indígenas.
Parágrafo único. A Concessionária apresentará aos órgãos competentes, sempre que exigível, os
relatórios de impacto ao meio ambiente, bem como providenciará a obtenção da respec va licença,
conforme legislação aplicável.
Capítulo XXV - Da Intervenção
Cláusula 25.1. A intervenção na Concessionária poderá ser decretada pela Anatel, a seu critério e no
interesse público, por meio de ato especíﬁco e mo vado do seu Conselho Diretor, nos termos da
Seção V, do Capítulo II, do Título II, do Livro III, da Lei n.º 9.472, de 1997, e em especial nas seguintes
situações:
I - paralisação injus ﬁcada do serviço, assim entendida a interrupção da prestação fora das hipóteses
previstas no presente Contrato e sem a apresentação de razões das pela Anatel como aptas a
justificá-la;
II - inadequação ou insuﬁciências reiteradas no serviço prestado, caracterizadas pelo não
atendimento dos parâmetros de qualidade previstos no presente Contrato e na regulamentação,
mesmo após notificação de prazo, pela Anatel, para regularização da situação;
III - prá ca de má administração que coloque em risco a con nuidade do serviço, em especial a que
resulte em desequilíbrio econômico-financeiro;
IV - prática de infrações graves;
V - não atendimento das metas de universalização, assim entendido o descumprimento injus ﬁcado
do cronograma de implementação das obrigações de universalização presentes neste Contrato;
VI - recusa injus ﬁcada ou procras nação de interconexão, assim entendida a nega va, delonga ou
qualquer a tude protelatória na negociação ou efe vação da ligação à sua rede solicitada por outro
prestador, observada a regulamentação;
VII - práticas de infrações à ordem econômica, de forma a coibir comportamentos prejudiciais à livre,
ampla e justa competição entre as prestadoras do serviço; e
VIII - omissão em prestar contas à Anatel ou oferecimento de óbice à a vidade ﬁscalizatória que
pressuponham a prática de qualquer das ocorrências previstas nos incisos anteriores.
Cláusula 25.2. O ato de intervenção deverá, necessariamente, indicar o prazo, os mo vos, os
objetivos e limites, além de designar o interventor.
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Parágrafo único. O prazo e os limites da intervenção deverão ser compa veis e proporcionais aos
motivos que a ensejaram.
Cláusula 25.3. A intervenção será precedida de procedimento administra vo instaurado pela Anatel,
no qual será assegurado o amplo direito de defesa da Concessionária.
Parágrafo único. Quando imprescindível a intervenção imediata, poderá ela ser decretada
cautelarmente pela Anatel, sem prévia manifestação da Concessionária, devendo, neste caso, o
procedimento ser imediatamente instaurado na data da decretação e concluído em até 180 (cento e
oitenta dias), prazo em que poderá a Concessionária exercer seu direito amplo à defesa.
Cláusula 25.4. A decretação da intervenção não afetará o curso regular dos negócios da
Concessionária nem seu normal funcionamento, produzindo, contudo, o imediato afastamento de seus
administradores.
Cláusula 25.5. A função de interventor poderá recair sobre agente dos quadros da Anatel, pessoa
especiﬁcamente nomeada, colegiado ou empresa, assumindo a Concessionária os custos da
remuneração.
§ 1º Dos atos do interventor caberá recurso à Anatel.
§ 2º O interventor prestará contas e responderá pelos atos que praticar.
§ 3º Para os atos de alienação e disposição do patrimônio da Concessionária, o interventor
necessitará de prévia autorização da Anatel.
Cláusula 25.6. Não será decretada a intervenção quando, a juízo da Anatel, ela for considerada
desnecessária.
Parágrafo único. A intervenção será considerada desnecessária nas hipóteses prescritas no § 1º da
cláusula 23.3, bem como naquelas previstas no art. 114, inciso IV da Lei n.º 9.472, de 1997.
Capítulo XXVI - Das Expropriações e Imposições Administrativas
Cláusula 26.1. Caso haja a necessidade, para implementação, prestação ou modernização do serviço,
de realizar alguma desapropriação ou servidão administra va, os ônus serão suportados
integralmente pela Concessionária, devendo a Anatel solicitar ao Presidente da República, por
intermédio do Ministério das Comunicações, a emissão do ato de decretação de utilidade pública.
Capítulo XXVII - Da Arbitragem
Cláusula 27.1. Os eventuais conﬂitos que possam surgir em matéria da aplicação e interpretação
das normas da concessão serão resolvidos pela Anatel no exercício da sua função de órgão
regulador conforme prescrito nos art. 8º e 19 da Lei nº 9.472, de 1997, bem como no seu
Regimento Interno.
Capítulo XXVIII - Do Regime Legal Aplicável e dos Documentos Aplicáveis
Cláusula 28.1. Regem a presente concessão, sem prejuízo das demais normas integrantes do
ordenamento jurídico brasileiro, a Lei n.º 9.472, de 16 de julho de 1997 e a regulamentação dela
decorrente, em especial a de competência do Poder Execu vo, conforme disposto no art. 18 da
referida Lei, prevalecendo sempre estas no que colidir com aquelas.
Cláusula 28.2. Na prestação do serviço ora concedido deverão ser observadas as polí cas nacionais
de telecomunicações e a regulamentação da Anatel, como parte integrante deste Contrato.
Cláusula 28.3. Na interpretação das normas e disposições constantes do presente Contrato deverão
ser levados em conta, além dos documentos referidos no item anterior, as regras gerais de
hermenêutica e as normas e princípios contidos na Lei nº 9.472, de 1997.
Capítulo XXIX - Do Foro
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Cláusula 29.1. Para solução de questões decorrentes do presente Contrato que não puderem ser
resolvidas por meio do procedimento de solução de divergências constante do Capítulo XXX - Da
Arbitragem, será competente o Foro da Seção Judiciária da Jus ça Federal de Brasília, Distrito
Federal.
Capítulo XXX - Das Disposições Finais e Gerais
Cláusula 30.1. O Contrato ora assinado entrará em vigência quando da publicação do seu extrato no
Diário Oficial da União.
Cláusula 30.2. O presente Contrato poderá ser alterado unilateralmente por disposição jurídica
superveniente, em virtude de lei ou de ato do Poder Concedente.

E por assim estarem de pleno acordo com as disposições e condições do presente Contrato, as partes
o assinam em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas, que também o
assinam, para que se produzam seus legais e jurídicos efeitos.
Brasília,

de xxxx de 20xx.

Pela Anatel:

Pela Concessionária:

______________________________

______________________________

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Presidente

Cargo

______________________________

______________________________

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conselheiro

Cargo

Testemunhas:

_______________________________

_______________________________

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ANEXO N.º 01 DO CONTRATO ORLE/SOR Nº XXX/201X-ANATEL
BENS CUJO DIREITO DE USO É CONFERIDO À CONCESSIONÁRIA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL
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[Listagem idêntica ao Anexo I do Edital]

ANEXO N.º 02 DO CONTRATO ORLE/SOR Nº XXX/201X-ANATEL
PLANO GERAL DE METAS DE UNIVERSALIZAÇÃO

1. As metas de universalização são as estabelecidas no Plano Geral de Metas de Universalização.

ANEXO N.º 03 DO CONTRATO ORLE/SOR Nº XXX/201X-ANATEL
PLANO BÁSICO DO SERVIÇO LOCAL
1. Generalidades
1.1. O Plano Básico do Serviço Telefônico Fixo Comutado na modalidade local - STFC Local é regido
pela regulamentação, pelos Atos citados neste anexo e por outros que venham a sucedê-los.
1.1.1. Outras condições para a prestação do STFC na modalidade local previstas na regulamentação,
inclusive referentes a outras classes de assinantes, fazem parte deste anexo como se nele inclusas
estivessem.
1.2. Nas chamadas locais a cobrar serão aplicados os mesmos critérios de tarifação das chamadas
com cobrança na origem, excluídos os tempos caracterís cos de aviso e aceitação de chamada a
cobrar.
1.3. As tarifas apresentadas são máximas e líquidas de tributos, ressalvado o disposto no item 3.1.8..
2. Acesso Individual ao Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC
2.1. Para o acesso ao Serviço Telefônico Fixo Comutado, a Concessionária poderá cobrar Tarifa de
Habilitação, para cada uma das classes de assinantes, respeitado limite máximo de R$ __,__
(___________ reais), conforme definido no Ato n º _____ de __/__/__.
2.2. Para manutenção do direito de uso, caso aplicável, as Concessionárias estão autorizadas a cobrar
tarifa de assinatura mensal, segundo a tabela abaixo, conforme Ato n º _____ de __/__/__.
Classe de Assinantes

R$

Residencial

___ , ___ (__________ reais)

Não Residencial

___ , ___ (__________ reais)

Tronco

___ , ___ (__________ reais)

Especial

___ , ____ (__________ reais)

2.2.1. A assinatura do Serviço Telefônico Fixo Comutado Local inclui uma franquia de 200 (duzentos)
minutos, para a classe residencial, conforme Regulamento de Tarifação do STFC prestado no regime
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público.
2.2.2. A assinatura do Serviço Telefônico Fixo Comutado Local inclui uma franquia de 150 (cento e
cinquenta) minutos, para as classes não residencial e tronco, conforme Regulamento de Tarifação do
STFC prestado no regime público.
2.3. A mudança de endereço de assinante habilitado poderá ser cobrada, sendo seu valor (TME)
limitado ao valor de Habilitação das respec vas classes, conforme deﬁnido no Regulamento de
Tarifação do STFC prestado no regime público.
3. A utilização do Serviço Telefônico Fixo Comutado na modalidade local
3.1. Nas chamadas faturáveis, nos termos da regulamentação, compreendidas no Serviço Telefônico
Fixo Comutado Local:
3.1.1. A u lização do Serviço Telefônico Fixo Comutado Local, por parte dos assinantes das classes
Residencial, Não Residencial e Tronco, será tarifada:
a) por Tempo de U lização, sendo a unidade de tarifação o décimo de minuto (seis segundos) e o
tempo de tarifação mínima de 30 (trinta) segundos; ou
b) por chamada atendida, onde a cobrança é feita a par r da aplicação de um valor por chamada
atendida (VCA), independentemente de sua duração.
Dias

Período

Sistema de Medição

De Segunda a Sexta-Feira das 06:00h às 24:00h

Normal

Por tempo de Utilização

De Segunda a Sexta-Feira das 00:00h às 06:00h

Simples

Por Chamada

Sábados das 06:00h às 14:00h

Normal

Por tempo de Utilização

Sábados das 00:00h às 06:00h e das 14:00h às 24:00h

Simples

Por Chamada

Domingos e Feriados Nacionais das 00:00h às 24:00h

Simples

Por Chamada

3.1.2. A u lização do Serviço Telefônico Fixo Comutado Local, por parte dos assinantes da classe
Especial (AICE), será tarifada:
a) por tempo de U lização, sendo a unidade de tarifação, o décimo de minuto (seis segundos) e o
tempo de tarifação mínima de 30 (trinta) segundos, sem modulação horária; e
b) por Tarifa de Completamento de chamada, independentemente do horário e duração da chamada.
3.1.3. No caso de tarifação por tempo de u lização, o valor máximo para o minuto de tarifação (MIN)
é de R$ __,__ (______ reais), nos termos do Ato n º _____ de __/__/__.
3.1.4. No caso de tarifação por chamada, o valor máximo para a chamada atendida (VCA) é
calculado, a par r do valor máximo do minuto de u lização (MIN), nos termos do Regulamento de
Tarifação do STFC prestado no regime público.
3.1.5. O valor máximo para o VCA, na data de vigência deste Contrato é de R$ __,__ (______ reais),
nos termos do Ato n º _____ de __/__/__.
3.1.6. O valor máximo para a Tarifa de Completamento, na data de vigência deste Contrato é de R$
_____,__ (_______ reais), nos termos do Ato n.º ______ de __/__/__.
3.1.7. A tarifação das chamadas locais originadas em telefones de uso público é realizada com base
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em regulamentação específica.
3.1.8. O Valor de uma UTP (VTP), é de R$ __,__ (______ reais), com tributos, conforme ﬁxado no Ato
n º _____ de __/__/__.
3.2. Nas chamadas envolvendo outros serviços de telecomunicações
3.2.1. Os critérios e procedimentos de tarifação de chamadas para o Serviço Móvel Pessoal (SMP) são
os definidos na regulamentação.
3.2.1.1. A unidade de tarifação é o décimo de minuto (seis segundos).
3.2.1.2. O tempo de tarifação mínima é de 30 (trinta) segundos.
3.2.1.3. Os valores de comunicação envolvendo o SMP (VC-1), por minuto, para o horário de tarifa
normal e para o horário de tarifa reduzida, são os constantes da tabela abaixo, conforme disposto no
Ato n.º _______ de __/__/__.
Prestadora do SMP de destino

Tarifa normal

Tarifa reduzida

3.2.1.4. O horário de tarifa reduzida para as chamadas des nadas ao SMP será de segunda a sábado
de 0:00h às 7:00h e das 21:00h às 24:00h, e aos domingos e feriados nacionais, de 0:00h às 24:00h,
conforme disposto na regulamentação.
3.2.2. Os critérios e procedimentos de tarifação de chamadas para o Serviço Móvel Especializado
(SME) são os definidos na regulamentação.
3.2.2.1. A unidade de tarifação é o décimo de minuto (seis segundos).
3.2.2.2. O tempo de tarifação mínima é de 30 (trinta) segundos.
3.2.2.3. O valor máximo de comunicação envolvendo o SME (VC-1), por minuto, é R$ __,__
(_________ reais), para o horário de tarifa normal, e de R$ __,__ (_________ reais) para o horário de
tarifa reduzida, conforme disposto no Ato n º _____ de __/__/__.
3.2.2.4. O horário de tarifa reduzida para as chamadas des nadas ao Serviço Móvel Especializado
será de segunda a sábado de 0:00h às 7:00h e das 21:00h às 24:00h e aos domingos e feriados
nacionais, de 0:00h às 24:00h, conforme disposto na regulamentação.

ANEXO X
MINUTA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DO STFC NA MODALIDADE DE
SERVIÇO LDN

[Será incluído o modelo de termo de autorização vigente]
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ANEXO XII
MINUTA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DO STFC NA MODALIDADE DE
SERVIÇO LDI

[Será incluído o modelo de termo de autorização vigente]

ANEXO XIII
PREÇOS MÍNIMOS E VALORES DAS GARANTIAS DE MANUTENÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO E
DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS

Lote

Preço
Mínimo

Valor da garan a de manutenção da
Proposta de Preço

Valor da garan a de execução de
compromissos

I-A
I-B
II
III

Referência: Processo nº 53500.084866/2017-47
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AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

MINUTA DE CONSULTA PÚBLICA
O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
, no uso das
atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 22 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, e pelo art.
35 do Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações, aprovado pelo Decreto nº 2.338, de 7
de outubro de 1997, deliberou, em sua Reunião nº XXX, realizada em XX de XXXXXXXXXXX de 201X,
submeter a comentários e sugestões do público em geral, nos termos do art. 89, II, da Lei nº 9.472, de
1997, e do constante dos autos do Processo nº 53500.027258/2014-92, a Proposta de Edital de
Licitação para Concessão para prestação de STFC na modalidade local, autorização para prestação de
STFC nas modalidades LDN e LDI, autorização para prestação de SMP, autorização para prestação de
SCM e autorização de uso de radiofrequências nas faixas de 800 MHz e 1.800 MHz, no setor 20 do
PGO e Área de Registro 43 do PGA.
O texto completo da proposta estará disponível na Biblioteca da Anatel, no endereço
subscrito
e
na
página
da
Anatel
na
Internet,
no
endereço
eletrônico
http://sistemas.anatel.gov.br/sacp, a par r das 14h da data da publicação desta Consulta Pública no
Diário Oficial da União.
As contribuições e sugestões fundamentadas e devidamente iden ﬁcadas devem ser
encaminhadas, preferencialmente, por meio do formulário eletrônico do Sistema Intera vo de
Acompanhamento de Consulta Pública (SACP), indicado no parágrafo anterior, rela vo a esta Consulta
Pública, até às 24h do dia XX de XXXXXXXX de 201X.
Serão também consideradas as manifestações encaminhadas por carta, fax ou
correspondência eletrônica recebidas até às 18h do dia XX de XXXXXXXX de 201X para:
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E REGULAMENTAÇÃO – SPR
CONSULTA PÚBLICA Nº XX
Proposta de Edital de Licitação para Concessão para prestação de STFC na modalidade
local, autorização para prestação de STFC nas modalidades LDN e LDI, autorização para prestação de
SMP, autorização para prestação de SCM e autorização de uso de radiofrequências nas faixas de 800
MHz e 1.800 MHz, no setor 20 do PGO e Área de Registro 43 do PGA.
Setor de Autarquias Sul – SAUS – Quadra 6, Bloco F, Térreo – Biblioteca
CEP: 70070-940 – Brasília/DF
Telefone: 2312-2001
Correio Eletrônico: biblioteca@anatel.gov.br
As manifestações recebidas merecerão exame pela Anatel e permanecerão à
disposição do público na Biblioteca da Agência.
Documento assinado eletronicamente por Nilo Pasquali, Superintendente de Planejamento e
Regulamentação, em 22/12/2017, às 14:15, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.
Documento assinado eletronicamente por Abraão Balbino e Silva, Superintendente de
Competição, em 22/12/2017, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.
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Documento assinado eletronicamente por Priscila Honório Evangelista, Gerente de
Acompanhamento Econômico da Prestação, em 22/12/2017, às 15:54, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.
Documento assinado eletronicamente por Tiago Sousa Prado, Coordenador de Processo, em
22/12/2017, às 15:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II,
da Portaria nº 912/2017 da Anatel.
Documento assinado eletronicamente por Yroá Robledo Ferreira, Superintendente de Outorga
e Recursos à Prestação, Substituto(a), em 22/12/2017, às 16:25, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.
Documento assinado eletronicamente por Marcos Vinicius Ramos da Cruz, Especialista em
Regulação, em 22/12/2017, às 16:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.
Documento assinado eletronicamente por Felipe Roberto de Lima, Gerente de
Regulamentação, em 22/12/2017, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.
A autenticidade deste documento pode ser conferida em
http://www.anatel.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 2251800 e o código
CRC CD3A0FDF.

Referência: Processo nº 53500.084866/2017-47
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