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ESTÁ NA PRAÇA O EDITAL Nº 2/15 DE LICITAÇÃO  
DE FREQUÊNCIAS DA ANATEL, QUE SERÃO 
LEILOADAS NO DIA 17 DE DEZEMBRO. O PRAZO  
DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS  
É 10 DE DEZEMBRO.  
NESTE EDITAL, AS PEQUENAS EMPRESAS  
TAMBÉM VÃO PODER ENTRAR NA DISPUTA POR  
ESTE BEM TÃO VALIOSO. SÃO MILHARES  
DE FAIXAS À VENDA EM TODO O PAÍS.

EM ALGUNS CASOS, O ESPECTRO ESTÁ  
SENDO FATIADO POR MUNICÍPIO E, A DEPENDER  
DO QUE ESTÁ À VENDA, A CIDADE PODE GANHAR  
ATÉ QUATRO NOVOS OPERADORES DE  
BANDA LARGA. 

VALE À PENA DAR UMA OLHADA NO EDITAL. 

COM UMA FREQUÊNCIA LICENCIADA PELA  
ANATEL, O SERVIÇO  FICA MENOS SUSCETÍVEL  
A INTERFERÊNCIAS E PODE CONTAR COM  
AS EVOLUÇÕES DOS PADRÕES TECNOLÓGICOS.  
USADOS EM TODO O MUNDO.
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QUEM PODE  
PARTICIPAR  

DA LICITAÇÃO
Para participar desta licitação tem que ser uma empre-

sa com sede e administração no país, subordinada às leis 
brasileiras. A maioria das cotas ou ações com direito a 
voto tem que pertencer a pessoas naturais residentes no 
Brasil ou a empresas constituídas sob as leis brasileiras. 
O estatuto deve expressar, entre os objetivos, a explora-
ção de serviço de telecomunicações. Consórcios podem 
também ser formados para participar da licitação. 

As empresas estrangeiras poderão participar do leilão, 
com condições específicas (ver a página 15).

Se tiver alguma dúvida, tem dez dias (até 19/11) após 
a publicação do Aviso de Licitação para pedir esclareci-
mentos à comissão de licitação. Os pedidos devem ser 
encaminhados por correspondência registrada para:

Presidente da Comissão Especial de Licitação
Licitação – nº ......./2015SOR/SPR/CD-ANATEL
Protocolo da Agência Nacional de 
Telecomunicações – ANATEL
No  endereço: SAUS, Quadra 06, Bloco G, 
Térreo, Brasília-DF, CEP 70070-940

No documento, a pessoa que quer tirar a dúvida deve 
se identificar e dizer a sua qualificação

O documento deve ter a data, o nome, a assinatura e 
o cargo da pessoa na empresa. Se for um procurador 
(como advogado), terá que ter uma procuração com po-
deres específicos.

Aí, escreva as suas dúvidas, apontando os itens do edi-
tal que não estão muito claros, e argumentando as razões. 

Além de enviar em papel, é preciso também enviar a 
mesma papelada para o correio eletrônico da agência 
para o endereço: licitacao@anatel.gov.br

A comissão de licitação responderá aos seus ques-
tionamentos até 30/11, 10 dias antes da data marcada 
para recebimento da documentação (até 19/11). A Anatel  
publicará as respostas em seu sítio na internet  
www.anatel.gov.br e fará um aviso no Diário Oficial da 
União comunicando onde as respostas ficarão disponí-
veis na biblioteca da agência. 

Se achar que o edital precisa de melhorias, você tem 
também 10 dias após a publicação do Aviso de Licitação 
para entrar com pedido de impugnação. 

VEJA AQUI AS  
DICAS PARA VOCÊ  
SE PREPARAR PARA  
A DISPUTA E LEVAR  
O MELHOR DO QUE ESTÁ  
SENDO OFERECIDO

EDITAL DE LICITAÇÃO DE FREQUÊNCIAS DA ANATEL |
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O QUE ESTÁ À VENDA 
A Anatel está colocando à venda uma gama variada de  

frequências, em diferentes posições do espectro radioelé-
trico, para serem usadas para os serviços de banda larga 
fixa ou móvel (com distintas classificações e obrigações  
regulatórias). 

São até três os serviços que poderão ser prestados com 
essas frequências: o SMP (Serviço Móvel Pessoal); o SCM 
(Serviço de Comunicação Multimídia); e o SLP (Serviço  
Limitado Privado). Consulte o Anexo II-A do Edital para sa-
ber qual serviço de telecomunicações poderá ser prestado 
com cada uma dessas frequências.

Algumas frequências estão sendo vendidas em áreas  
geográficas de maior abrangência e, por isso, espera- se 
que a disputa por essas frequências concentre-se entre as 
grandes operadoras. Outras frequências, porém, têm área 
de abrangência municipal. Nesses casos, espera-se a par-
ticipação de pequenas empresas, que terão preferência 
em relação aos grandes operadores, conforme critérios de  
classificação previstos no edital.

Esta cartilha é voltada para os pequenos empreende-
dores e, por isso, não vamos perder muito tempo com as 
regras do edital para as grandes empresas, que têm gran-
des escritórios de advocacia para lhes prestar consultorias.  
Só daremos uma pincelada sobre essas regras; e vamos  
esmiuçar as normas que afetam a decisão das pequenas 
empresas.

As faixas dos grandes
Para os grandes operadores, a agência está destinando 

as faixas de 1.800 MHz (ou 1,8 GHz), que farão parte dos 
Lotes Tipo A, os primeiros a serem abertos na licitação. 
E venderá, também, os Lotes Tipo B, FDD (Frequency  
Divison Duplexing) na frequência de 2.500 MHz (ou 2,5 
GHz). Serão mais 20 MHz (10+10 MHz) para a prestação 
de SMP (Serviço Móvel Pessoal), ou de telefonia celular  
banda larga móvel.

Para esses dois lotes, as regras são mais rígidas. São 
exigidas, por exemplo, garantias bancárias. A área geográfica 
de abrangência desses lotes também é maior. Na maioria 
dos casos, esta área equivale ao conjunto de municípios 
com mesmo DDD. Por se tratar de áreas maiores, o preço a 
ser pago por estas frequências é maior do que o daquelas 
destinadas às pequenas empresas.

As faixas dos pequenos
Para as pequenas empresas, a Anatel elaborou regras 

bem mais leves. A começar pelo tamanho da área de cober-
tura. Pela primeira vez, a agência está vendendo o “ar” em 
cima de cada cidade brasileira. Estão à venda frequências 
para que os pequenos empreendedores dos 5.570 muni-
cípios brasileiros possam comprar um pedacinho do céu 
e oferecer serviço de internet rápida para os moradores de 
sua cidade. 

Como a área de cobertura é menor nos lotes Tipo C, o 
preço mínimo também é mais acessível, especialmente 
na subfaixa T de 2.500 MHZ (ou2.5 GHz), de 15 MHz+15 
MHz. Com raras excessões (veja preços no Anexo, com os 
lotes Tipo C), os preços variam entre R$ 1mil e R$ 20 mil. 
Mas cuidado com as exceções. O lote de Barueri, na Gran-
de São Paulo, tem preço mínimo de R$ 5 milhões.

Já os lotes da subfaixa U, como ela é mais larga (35 
MHz), podem ter preços superiores. Na grande maioria das 
cidades, o preço mínimo continua inferior a R$ 20 mil. Mas 
há perto de três dezenas de cidades com preço mínimo na 
casa do milhão – são capitais ou cidades-polo dos estados.

As ofertas
O Lote destinado aos pequenos prestadores é o Tipo C, 

que conta com duas frequências e três bandas à venda – e 
você pode comprar uma e outra, uma com a outra, só uma, 
ou só a outra.

Um pedacinho da faixa de 1.900 MHz (1,9 GHz), em 
TDD (Time Division Duplexing), com dois blocos de 5 MHz, 
e outros 50 MHz na frequência de 2.500 MHz (2,5 GHz), 
também em TDD. 

A frequência de 2,5 GHz (a mesma que também será 
vendida para os grandes operadores de celular, só que se-
rão outras subfaixas) destinada para os pequenos provedo-
res está dividida em duas subfaixas TDD: a T e a U. A T tem 
15 MHz e a U tem 35 MHz. 

Neste caso, uma mesma empresa poderá comprar es-
tes dois blocos, além de um dos blocos de 5MHz em 
1.900MHz, se for de seu interesse. É importante também 
saber que as empresas que tiverem autorização na faixa 
2,5 MHz, mas em blocos FDD, não poderão adquirir estas 
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subfaixas TDD. Esta informação é importante e 
será detalhada mais à frente.   

Atenção: quanto mais largura de faixa, mais 
banda, mais dados passam, mas mais caro é o 
espectro. 

Para o Lote C , a disputa se dará no preço, ga-
nhando a licitação a maior oferta de preço. Mas, 
nesse caso, não haverá repique de preços ao vivo, 
ou ofertas substitutivas, ou exigências de garan-
tias. O maior preço encontrado no envelope, de-
pois de aberto, será o vencedor.

que são mais baratas que as do lotes A e B, e  não  vão 
exigir sequer  garantias?

Essa é uma pergunta que muitos pequenos estarão se  
fazendo: por que vou me dar ao trabalho de disputar a li-
citação, se na hora “h” vão aparecer as mesmas grandes 
corporações e comprar as frequências das cidades onde 
os grandes  quiserem, bastando, para isso, jogar o preço 
que quiserem no envelope fechado?

Não vamos fazer um tratado técnico sobre a diferen-
ça entre as duas tecnologias (as definições podem ser 
encontradas no glossário, no final). Vamos apenas re-
alçar o que o edital estabeleceu. E o edital explicita que 
a empresa e suas coligadas e controladoras que têm  
frequência em FDD (ou seja, todas as grandes operado-
ras de celular que atuam no país têm essas letrinhas em 
suas frequências) não poderão comprar o espectro que 
está à venda nos Lotes Tipo C. 

Mesmo se algum novo grande operador quiser com-
prar os Lotes Tipos A e B também não poderá comprar os 
Lotes Tipo C referentes à faixa de 2,5 GHz. Esta limitação 
não vale, porém,  para os Lotes Tipo C referentes à faixa 
de 1.900 MHz TDD.

Pronto, as faixas de 2,5 GHz TDD de cada cidade estão 
mesmo reservadas para os pequenos e para aquelas em-
presas que não têm presença significativa no país

Se a disputa é por preço, o que impede o 
grande de comprar as frequências municipais, 

AHH.. MAS ISSO VAI SER  
MUITO MAIS DIFÍCIL DE  
ACONTECER. PARA VOCÊ  
ENTENDER COMO A ANATEL 
ELABOROU O EDITAL,  
PRECISAMOS VOLTAR  
ÀQUELAS DUAS SIGLAS  
– FDD E TDD.

LOTES E FREQUÊNCIAS
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Os preços mínimos  
 5.4. Conforme art. 48, da Lei nº 9.472, Lei Geral de Tele-

comunicações – LGT, de 16 de julho de 1997, as autorizações 
de uso das radiofrequências, cobertas por este Edital, se 
darão a título oneroso, devendo seu valor ser calculado de 
acordo com a seguinte fórmula:

PTOTAL = (VPR) + PPDESS

 Na qual:

VPR = valor da proposta vencedora para o Lote;

PPDESS: é o preço público pelo direito de exploração de 
serviços de telecomunicações e pelo Direito de Exploração 
de Satélite, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) quan-
do não houver outro valor previsto na regulamentação, por 
Termo de Autorização expedido. 

ATENÇÃO! O PREÇO DEFINE
O MODELO DE NEGÓCIOS.

Muita atenção para os preços mínimos que estão ex-
pressos no edital para cada frequência e cada lote (veja o 
Anexo, com os Lotes do Tipo C). 

A partir deles é que você tem que fazer o seu modelo 
de negócios e chegar a uma conta. No valor final a ser 
oferecido para a frequência que quiser comprar, precisará 
levar em conta a expectativa do fluxo de caixa ao longo 
do período de autorização (15 anos prorrogáveis por mais 
15), considerando a previsão de despesas e investimen-
tos, além do custo médio de capital.

Lembre-se: no Lote Tipo C não haverá proposta substitu-
tiva. Assim, se tiver interesse por frequências em cidades 
muito competitivas, preste atenção às ofertas e ao número 
de possíveis demandantes.
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E o Edital vem com uma notícia melhor em relação ao que foi 
sugerido na consulta pública, para os lotes do tipo C, justamente 
aqueles que poderão ser arrematados pelas pequenas empresas. 
As condições de pagamento estão mais facilitadas, os prazos para a 
quitação da dívida foram prorrogados e os juros, reduzidos. 

a) Você pode pagar um mínimo de 10% do valor que ofereceu 
para vencer a licitação ou pagar o valor total. Este pagamento será 
feito até, no máximo, o dia em que assinar o seu contrato, que na 
Anatel é conhecido como Termo de Autorização.  Se, por alguma ra-
zão, esta assinatura só ocorrer um ano depois que você entregou a 
documentação para a participação na licitação (proposta de preço, 
identificação e regularidade fiscal e habilitação) e o pagamento só 
ocorrer 12 meses depois desta data de entrega da documentação 
– marcada para 10 de dezembro –, haverá correção da importância 
a ser paga pela variação do IGP-DI (Índice Geral de Preço – Dispo-
nibilidade Interna da Fundação Getúlio Vargas). 

b) Se decidiu pagar parcelado, os 90% restantes serão pagos em 
10 parcelas iguais, anuais, com vencimento em 36, 48, 60,72 ,84 e 
96, 108, 120, 132 e 144 meses contados da data de publicação, no 
Diário Oficial da União, do extrato do Termo de Autorização. A im-
portância de cada uma dessas parcelas será corrigida pela variação 
do IGP-DI desde a data da entrega da documentação para a parti-
cipação na licitação até a data do efetivo pagamento. Mas não é só.

c) Se não pagar à vista pela frequência, depois de 12 meses, além 
da correção pelo IGP-DI, haverá a cobrança de juros de  0,25%  ao 
mês incidente sobre o valor corrigido, desde a data da publicação, 
no Diário Oficial da União, do extrato do Termo de Autorização.

Para os lotes tipo A e B, ficam mantidas as condições de paga-
mento anteriores. Valor total, ou no mínimo 10%, deverá ser pago 
na data da assinatura do Termo de Autorização atualizada pelo  
IGP-DI desde a data da entrega dos documentos de identificação, 
de regularidade fiscal, proposta de preço e habilitação. 

Os 90% restantes poderão ser pagos em até seis parcelas anuais 
em 36, 48 ,60 , 72, 84 e 96 meses, contados da data da publicação 
do extrato do Termo de Autorização, com variação do IGP-DI e juros 
simples de 1,0% ao mês incidentes sobre o valor corrigido. 

O PRAZO
FIQUE DE OLHO:  
EM SEU PLANO DE NEGÓCIOS, 
NÃO DEIXE DE COLOCAR AS  
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
ESTABELECIDAS NO EDITAL.

Você estará comprando a(s) frequência(s) 
que quiser para usá-la(s) em caráter primário, 
ou seja,  terá preferência na ocupação do espa-
ço e o serviço não poderá sofrer interferência, 
pelo prazo de 15 anos, e mais 15 anos com re-
novação automática. Mas aí vai ter que pagar 
pelo novo período de outorga.  

Há outro pagamento, que deve ser colocado 
em seu plano de negócios: para a prorrogação 
do direito de uso da frequência, você pagará, 
a cada biênio, durante o período da prorroga-
ção, 2% da receita líquida do ano anterior ao 
pagamento, sem os impostos e contribuições 
sociais. Entram nesse cálculo todas as receitas 
líquidas dos planos de serviços, e as receitas 
pela remuneração do uso de redes (se houver). 
O pagamento será feito no dia 30 de abril do ano 
subsequente ao da apuração do ônus. 

E, se por acaso, a autorização for extinta, a 
Anatel não vai se esquecer da dívida. Está  
expresso no edital que o valor referente ao  
“Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofre-
quência para os Lotes Tipo C é devido na sua 
integralidade”. 

Feitas as contas, (que incluem ainda os inves-
timentos na rede, os custos de capital, e outras 
coisitas), já sabe quanto pode oferecer pelo seu 
ar, não é?

Condições de Pagamento
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Com a certeza de que vale a pena investir neste novo  
negócio, agora é prestar atenção em todos os detalhes da 
documentação que precisa ser apresentada, para não dei-
xar escapar nada. 

Primeiro Conjunto são os documentos de Identificação e Re-
gularidade Fiscal da empresa que vai participar da licitação:

No  Envelope deve estar expresso:

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº ......../2015-SOR/SPR/CD-ANATEL

DESTINATÁRIO: Comissão Especial de Licitação - CEL

Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

PROPONENTE:(NOME DA EMPRESA). NO CASO,  
EMPRESA BEABÁ LTDA.

CONJUNTO Nº 1

MÃOS À OBRA:  
OS DOCUMENTOS 

NECESSÁRIOS
Os documentos que devem ser colocados dentro desse en-
velope são os seguintes:

l  Se for um procurador que responderá pela empresa, ele 
deverá ter um instrumento público ou particular de mandato. 
Se o instrumento for particular, deverá vir com firma reco-
nhecida. MODELO Nº 3 do ANEXO III       do Edital: 

PROCURAÇÃO (Particular)

(Denominação ou razão social da pessoa jurídica, endereço 
da sede, inscrição no CNPJ) nomeia e constitui seu bastante 
procurador (nome, qualificação, documento de identidade, 
nº do CPF) a quem outorga poderes para representá-la em 
todos os atos da LICITAÇÃO Nº ......... /2015-SOR/SPR/CD-
-ANATEL de Habilitação, Propostas de Preço, passar recibo, 
rubricar documentos, apresentar impugnações, assinar lista 
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3) A relação de quem tiver mais de 20% (vinte por cento) de 
seu capital votante detido, direta ou indiretamente, pela 
Proponente, por suas controladas e controladoras, sem  
poder de controle, com respectivo percentual de participa-
ção no capital votante (% - xx,xx):

a) Empresas com mais de 20% (vinte por cento) do capital 
votante detido, direta ou indiretamente, pela Proponen-
te, por suas controladas e controladoras, sem poder de  
controle.

Nome entidade/sócio CNPJ/CPF

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 Pres-
tadoras de Serviços de Telecomunicações, aprovado pela 
Resolução ANATEL nº 101, de 4 de fevereiro de 1999.

(local e data)

(identificação da pessoa que subscrever a declaração, com 
indicação de sua função na pessoa jurídica).

Deve constar ainda deste envelope de habilitação e  
regularidade fiscal o estatuto ou contrato social e suas  
alterações, todos registrados. Se sociedade for por ações 
(o que é difícil para uma pequena empresa, então não se 
preocupe com a próxima exigência), deverá ser apresenta-
da a ata de eleição dos atuais administradores e relação de 
acionistas.

Os sócios que possuem a maioria das cotas da empresa 
ou que têm ações com direito a voto devem declarar que 
residem no país. Se a empresa tiver como sócio outra pes-
soa jurídica, deverão ser apresentadas as comprovações de 
sua constituição.

Deve entregar prova de regularidade fiscal, abrangen-
do créditos tributários e não tributários. A prova pode ser 
aceita mediante declaração do MODELO nº 4, do ANEXO 
III do Edital.

DECLARAÇÃO

(Denominação ou razão social, endereço da sede, nº de ins-
crição no CNPJ), por seu representante legal, declara, para 
fins de participação na LICITAÇÃO Nº ......./2015-SOR/SPR/
CD-ANATEL, promovida pela Agência Nacional de Teleco-
municações, na forma do item 4.4.4. , do Edital, que está 
regular perante a Anatel no que se refere a créditos tribu-
tários e não tributários, constituídos de forma definitiva, 
mesmo que não inscritos em dívida ativa ou no Cadin.

(local e data)

(identificação da pessoa que subscrever a declaração, com 
indicação de sua função na pessoa jurídica).

de presença e atas, desistir de prazo recursal, interpor recur-
sos e impugná-los, ter vista dos autos, enfim, praticar todos 
os atos necessários ao fiel cumprimento deste mandato.

(local e data)

(identificação do(s) representante(s) legal(is) da Proponen-
te que assinar(em) a procuração, com a indicação de sua(s) 
função(ões) na pessoa jurídica correspondente)

Obs.: A procuração só será válida se contiver firma re-
conhecida do signatário, devendo ser apresentada por 
ocasião da entrega dos Documentos de Identificação e 
de Regularidade Fiscal, das Propostas de Preço, da Do-
cumentação de Habilitação.

Se for o próprio dirigente da empresa, seu sócio ou dire-
tor, não precisa de procuração. 

Deve assinar  e entregar uma  declaração, que vai estar 
no edital, informando que a empresa não está enquadrada 
em qualquer hipótese de restrição de participação prevista 
no presente Edital. MODELO Nº 2 do ANEXO III.

DECLARAÇÃO

(Denominação ou razão social, endereço da sede, nº de ins-
crição no CNPJ), por seu representante legal, declara, para 
fins de participação na presente licitação, promovida pela 
Agência Nacional de Telecomunicações, na forma do item 
4.2.2. , do EDITAL DE LICITAÇÃO Nº......../2015-SOR/SPR/CD-
-ANATEL, que não está, direta ou indiretamente, por suas 
coligadas, controladas ou controladoras, enquadrada em 
qualquer hipótese de restrição de participação previstas no 
presente Edital, em lei ou na regulamentação.

Em complementação à declaração acima, apresenta:

1) A relação das controladoras e controladas, direta e indi-
retamente, da Proponente, com respectivo percentual de 
participação no capital votante (% - xx,xx):

a) Controladoras da Proponente

Nome entidade/sócio CNPJ/CPF

b) Controladas da Proponente

Nome entidade/sócio CNPJ/CPF

2) A relação de quem detiver, direta ou indiretamente, mais 
de 20% (vinte por cento) do capital votante da Proponen-
te, de suas controladas e controladoras, sem poder de con-
trole, com respectivo 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

1

2

3

4
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b) juntamente com suas coligadas, controladas ou con-
troladoras, não se encontram inadimplentes com a regu-
lamentação editada pela ANATEL, na forma apurada em  
regular processo administrativo com decisão definitiva  
da Agência.

 (local e data)

(identificação da pessoa que subscrever a declaração, com 
indicação de sua função na pessoa jurídica).

Anexar as provas de regularidade junto a Previdên-
cia  Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
– FGTS;

Deve entregar ainda as  Provas de Regularidade Fiscal 
da Fazenda Federal, da Fazenda Estadual ou do Distrito Fe-
deral e da Fazenda Municipal do órgão da sede da empresa. 

No caso da prova de regularidade fiscal junto aos fis-
cos estaduais ou municipais, se o os documentos não 
conseguirem atestar de forma expressa a inexistência de  
débitos inscritos em dívida ativa, deve ser apresentado  
outro documento, expedido pela Procuradoria Geral do  
Estado ou do Município, ou equivalente, que seja capaz de 
confirmar que não existem débitos da empresa inscritos em 
dívida ativa.

Deverá ser anexado também documento da Fazenda 
Municipal da sede da empresa que ateste não haver débi-
to referente aos imóveis de propriedade da empresa. Se a 
empresa não tiver imóvel, seu representante legal assina a 
declaração, igual ao MODELO  nº 12 do ANEXO III:

DECLARAÇÃO

(Denominação ou razão social, endereço da sede, nº de ins-
crição no CNPJ), participante 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 
participação na LICITAÇÃO Nº ...../2015-SOR/SPR/CD-ANA-
TEL, promovida pela Agência Nacional de Telecomunicações, 
na forma do item 4.4.6. do Edital, que não é proprietário de 
bens imóveis no município de sua sede.

(local e data)

(identificação 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 participante do Consórcio.

Atenção: as multas também fazem parte deste pacote de 
regularidade fiscal. Mas só será considerada em situação 
irregular a empresa que não pagar a multa depois de venci-
das as instâncias administrativas de recursos e, obviamen-
te, se a empresa não recorreu ao poder judiciário. 

CNPJ – A empresa deve colocar também no mesmo en-
velope a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica e inscrições nos cadastros estadual e municipal 
também, se houver. Se não houver cadastro do município 
ou do estado, precisará de uma declaração, de autoridade 
competente, de inexistência de cadastro. 

Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação 
judicial, com 90 dias de validade à data do edital, expedida 
no local da sede da empresa. Para facilitar, é melhor pegar 
e assinar a declaração que está no edital, MODELO nº 5 do 
ANEXO III:

DECLARAÇÃO

(Denominação ou razão social, endereço da sede, nº de ins-
crição no CNPJ), participante do Consórcio (Denominação 
ou razão social, endereço da sede, nº de inscrição no CNPJ), 
por seu representante legal, declara, para fins de partici-
pação na LICITAÇÃO Nº ......../2015-SOR/SPR/CD-ANATEL, 
promovida pela Agência Nacional de Telecomunicações, na 
forma do item 4.4.6. do Edital, que não se encontra em pro-
cesso de falência ou de recuperação de empresas.

(local e data)

(identificação 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 participante do Consórcio.

Assinar a Declaração do MODELO n° 6 do ANEXO III  
do Edital:

DECLARAÇÃO

(Denominação ou razão social, endereço da sede, nº de ins-
crição no CNPJ), por seu representante legal, declara, para 
fins de participação na LICITAÇÃO Nº ......../2015-SOR/SPR/
CD-ANATEL, promovida pela Agência Nacional de Teleco-
municações, na forma do item 4.4.7. do Edital, que:

a) juntamente com suas coligadas, controladas ou contro-
ladoras, não tiveram cassada ou decretada caducidade de 
Concessão, Permissão ou Autorização de serviço ou para 
uso de radiofrequência, há menos de 2 (dois) anos; e

7

6

5

8

9
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Mais uma declaração. Desta vez, será assinado um  
termo atestando que a empresa não está impedida, por 
qualquer motivo, de transacionar com a administração dire-
ta, indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 
Para isto, também já tem um modelo pronto no Edital, é o 
MODELO nº 07 do ANEXO III:

DECLARAÇÃO

(Denominação ou razão social, endereço da sede, nº de ins-
crição no CNPJ), por seu representante legal, declara, para 
fins de participação na LICITAÇÃO Nº ....../2015-SOR/SPR/
CD-ANATEL, promovida pela Agência Nacional de Teleco-
municações, na forma do item 4.4.10. do Edital, que não 
está impedida, por qualquer motivo, de transacionar com 
a Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, 
do Distrito Federal ou dos Municípios.

(local e data)

(identificação da pessoa que subscrever a declaração, com 
indicação de sua função na pessoa jurídica). 

O último documento! Uma declaração de que tomou 
conhecimento do edital de licitação, de seus anexos e de 
todas as informações referentes à licitação, bem como das 
condições locais para a execução dos Termos (os contra-
tos). Tudo está no MODELO n° 11 do ANEXO III do Edital:

DECLARAÇÃO

(Denominação ou razão social, endereço da sede, nº de ins-
crição no CNPJ), por seu representante legal, declara, para 
fins de participação na LICITAÇÃO Nº ......./2015-SOR/SPR/
CD-ANATEL, promovida pela Agência Nacional de Telecomu-
nicações, que tomou conhecimento do Edital de Licitação, 
de seus ANEXOS e de todas as informações referentes à pre-
sente licitação, disponibilizadas pela ANATEL, bem como 
das condições locais para a execução dos Termos objeto da 
licitação.

(local e data)

(identificação da pessoa que subscreveu a declaração, com 
indicação de sua função na pessoa jurídica).

Como apresentar  
a documentação
l  Nenhum documento pode ter rasura, emenda 
ou entrelinha. Os documentos devem ser prefe-
rencialmente impressos em papel A4, com 44 li-
nhas por página, com corpo da letra tamanho 14, 
sempre em português.

l  Todas as vias devem ser rubricadas pelo repre-
sentante legal ou procurador no rodapé de cada 
folha, e as folhas devem estar numeradas por 
conjunto (o edital sugere que o número apareça 
do lado direito das folhas)

l  Pode haver um índice geral no início do conjun-
to de habilitação, com a lista da documentação 
que compõe o conjunto. Se houver mais de um 
volume, deverá ser feita a identificação do mate-
rial na parte externa.

Atenção: não pode esquecer de colocar do lado 
de fora o endereço, o nome da empresa e o con-
junto a que pertence, pois, caso contrário, será 
recusado pela comissão de licitação. 

Depois de entregues os envelopes, eles ficam in-
violáveis.

10

11

Ufa! Acabou!! Ainda não.
Agora, cheque item por  
item, confira com o edital,  
assine todas as declarações  
e reorganize as demais  
papeladas. 
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OS ESTRANGEIROS
Os estrangeiros ou empresas estrangeiras que queiram 

participar da licitação precisam entregar alguns documen-
tos de identificação e de habitação a mais:

As empresas estrangeiras poderão participar do leilão, 
desde que assinem uma declaração que já está prevista 
no edital (MODELO nº1 do ANEXO III) de que vai criar a 
empresa conforme as leis brasileiras e seguir todas as exi-
gências previstas no Edital. Segue a declaração:

DECLARAÇÃO

(Denominação ou razão social, endereço da sede, nº de ins-
crição no CNPJ), por seu representante legal, declara, para 
fins de participação na LICITAÇÃO Nº......../2015-SOR/SPR/
CD-ANATEL, promovida pela Agência Nacional de Teleco-
municações, na forma dos itens ...... e ......... do Edital, que 
a Proponente compromete-se a adaptar-se ou a constituir 
empresa com as características adequadas, com observân-
cia das exigências previstas neste Edital, antes da expedi-
ção do Termo de Autorização.

(local e data)

(identificação da pessoa que subscrever a declaração, com 
indicação de sua função na pessoa jurídica).

Além disso, em caso de empresa estrangeira em funcio-
namento no país, deve apresentar ato de registro ou autori-
zação para funcionamento de órgão competente.  

Deve também ter representante legal ou procurador no 
Brasil (mesmo se participar de consórcio) com poderes 
para receber citação e responder administrativa e judi-
cialmente. Para isto, precisa assinar declaração conforme  
MODELO Nº 9 do ANEXO III: 

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 participação na LICITAÇÃO Nº......../2015-SOR/SPR/
CD-ANATEL, promovida pela Agência Nacional de Teleco-
municações, 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) po-
deres para, em seu nome, receber citação e responder ad-
ministrativa e judicialmente.

(local e data)

(identificação da pessoa que subscrever a declaração, 
com indicação de sua função na pessoa jurídica).

 Os estrangeiros também precisam apresentar a docu-
mentação de qualificação técnica (ver os detalhes mais 
a frente) e que deverá ser vertida para o português por 
tradutor juramentado.
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COMO APRESENTAR A  
PROPOSTA DE PREÇOS

Para os Lotes Tipo C (frequências de 1,9 GHz em TDD e 
de 2,5 GHz em TDD – 2 bandas, de 15 MHz e de 35 MHz 
de largura) tudo o que está à venda pode ser encontrado no 
ANEXO II-A do Edital.

Lá você pode observar que há frequências disponíveis, em 
variadas subfaixas, nos 5.570 municípios brasileiros. As de 
1,9 GHz são a F e a G; as de 2,5 GHz FDD são a H (de 15 
MHz) e a I de 25 MHz, do Lote B e as de 1.8 GHz, do Lote A 

Mais detalhadamente, aquelas que interessam para os 
pequenos estão na subfaixa de 1.900 MHz, em TDD (Time-
-division Duplexing), com largura de banda de 5 MHz. 

A primeira subfaixa de extensão vai de 1.885 MHz a 
1.890 MHz, e a segunda, de 1.890 MHz a 1.895 MHz 
(veja o Anexo, com os Lotes do Tipo C). Na subfaixa de 
2.500 MHz em TDD, a subfaixa T, com largura de banda 
de 15 MHz, vai de 2.570 MHz a 2.585 MHz e a subfaixa U,  
com largura de banda de 35 MHz  vai de 2.585 MHz a 
2.620 MHz.

Você vai ter que pegar  o ANEXO II-A e estudar o que pre-
tende comprar. Repare que os lotes que estão em BRANCO 
não estão à venda. Só os marcados em amarelo. 

Limites de Espectro
Atenção: se quiser comprar mais de um lote na mesma 

região ou cidade, é preciso tomar cuidado para não extra-
polar os limites de espectro que cada grupo econômico 
pode possuir, conforme as regras da Anatel.

Para as subfaixas T e U (as de 2,5 GHz em TDD), o limite 
de frequência que o mesmo grupo econômico pode possuir 
é de 50 MHz. Isto significa que uma mesma empresa pode 
disputar – e arrematar – essas duas frequências que esta-
rão à venda em cada município brasileiro. 

Lembre-se de que a empresa que comprar faixa de TDD 
não pode comprar as frequências em FDD que estarão à 
venda nos lotes A e B.

O spectrum cap (ou limites de frequências) para os lotes 
A e B são os mesmos dos antigos editais e regulamentos já 
publicados (entre eles, a Resolução 454, de 2006), e por 
isto, não serão aqui citados. 

 Se quiser comprar mais de uma faixa, em mais cida-
des, não tem problema: preencha todas ofertas nessa úni-
ca tabela. A Anatel quer UM ÚNICO ENVÓLUCRO para  
todos os lotes.
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Obs.2: Os preços devem ser escritos em algarismos e por 
extenso. E o lance não pode ser inferior ao preço mínimo 
no Edital.

Habilitação Jurídica, Técnica  
e Econômica-financeira

Falta mais uma papelada. Agora é a vez da comprovação 
da habilitação jurídica, técnica e econômica-financeira da 
empresa!

Mas temos uma boa notícia:

Atenção! Além de enviar para a Anatel a sua proposta (pe-
los Correios ou entregar presencialmente o envelope), você 
terá que cadastear as suas ofertas de preço no Sistema  
Eletrônico da Agência até às 23 horas do dia anterior  
à sessão de abertura e análise das propostas, que aconte-
cerá em 17 de dezembro.

Dentro do envelope com a oferta de preço deverá constar:

*** Para apresentação de Propostas de Preço para o 

VALOR 1 (Lotes do Tipo C) ***

(Denominação ou Razão Social, endereço da sede, nº de ins-
crição no CNPJ), por seu representante legal

 Conforme planilha em anexo.

 (local e data)

(identificação e assinatura da pessoa que subscrever a pro-
posta, com indicação de sua função na pessoa jurídica).

E aí, ponha no(s) envelopes(s) com os seguintes dizeres: 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 2XXX/20154-SOR/SPR/CD-ANATEL

DESTINATÁRIO: Comissão Especial de Licitação - CEL

Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

Endereço: SAUS, Quadra 06, Bloco G, 

Térreo, Brasília-DF, CEP 70070-940

PROPONENTE: (nome da empresa)

CONJUNTO Nº 2

LOTES TIPO C

Obs.1: a tabela da proposta acima deverá ser entregue 
também em via eletrônica (formato csv) por meio do sistema 
disponível no site da Anatel.

SE SUA EMPRESA JÁ TEM UMA  
LICENÇA PARA EXPLORAR O SERVIÇO 
DE TELECOMUNICAÇÕES COLETIVO, 
NÃO VAI PRECISAR ENTREGAR OS 
DOCUMENTOS DESTA ÚLTIMA ETAPA. 
A ANATEL JÁ TEM O SEU CADASTRO

Mas aquele que está em sua primeira viagem vai ter que ir 
atrás de recolher mais informação. Aqui vão os documentos 
necessários para a Habilitação.

Vai precisar de três subconjuntos de documentos e 
colocá-los em: 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº ....../2015-SOR/SPR/CD-ANATEL

DESTINATÁRIO: Comissão Especial de Licitação - CEL

Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

PROPONENTE: Empresa BeaBÁ

CONJUNTO Nº 3

Subconjunto 1 – Habilitação Jurídica

Está bem, já fez isto na fase de habilitação, mas vai ter 
que fazer de novo. Então, mãos à obra. 

Coloque neste envelope:

l  Registro comercial, no caso de tratar-se de empresa 
individual; ou

l  Estatuto ou Contrato Social e suas alterações, ou a sua 
consolidação, todos registrados , e que tenha no objeto 
social da empresa explicitamente a prestação de Serviços 
de Telecomunicações;
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para a sua divulgação, pode ser apresentada a demonstração 
do exercício imediatamente anterior. 

l  Se a empresa for uma sociedade por cotas de 
responsabilidade limitada, terá que ser apresentada a cópia 
autenticada das folhas em que o balanço está transcrito ou 
então apresentar o Sistema Público de Escrituração Digital

l  Se fundo de investimentos, a instituição gestora 
deverá apresentar o balanço patrimonial e demonstrações 
financeiras do último exercício social, com parecer de 
auditor independente

l  Se for uma empresa nova, que não tenha atividade 
anterior e não tenha como apresentar demonstração 
financeira referente ao primeiro exercício social, deverá 
apresentar o balanço de abertura, levantado em até 30 dias 
após a data de sua constituição, seguindo o que diz a lei 
societária e comercial. 

l As empresas estrangeiras terão que converter as 
demonstrações financeiras para o Real, com indicação 
da taxa de câmbio usada e a data de sua divulgação pelo 
Banco Central do Brasil. 

l  As empresas que integram o consórcio têm também 
que apresentar a mesma documentação, à exceção da 
comprovação de prestação de serviço de telecomunicações 
e da qualificação técnica (que só precisa de uma 
comprovação)  

Esses três subconjuntos devem ser colocados nos 
envelopes do Conjunto nº 3 

Pronto. Decisão tomada, escolhas feitas, investimentos 
calculados, documentação checada. Lacre tudo, Envie pelo 
Correio, por Sedex, para ter certeza de que a documentação 
vai chegar. Ela só será recebida até o dia D da sessão de 
abertura das propostas. Não se esqueça de registrar no 
sistema os preços que vai oferecer no dia anterior ao leilão. 

A Comissão de Licitação é uma só. Ficará em Brasília, 
na sede da Agência. É para lá que você terá que enviar as 
suas propostas ou ir presencialmente . O endereço: Setor 
de Autarquias Sul, Quadra 06, Bloco G, Térreo, Brasília-
DF, CEP 70.070-940. Não adianta procurar os escritórios 
regionais. 

Se quiser acompanhar tudo ao vivo, ou ter representação,  
terá que se inscrever e/ou inscrever os seus procuradores. 
Não se esqueça  de levar carteira de identidade! 

São esses representantes legais (que estarão devidamente 
identificados pela procuração ou pelo contrato social do 
envelope do Conjunto nº 1, se lembra?) que entregarão todos 
os documentos: de identificação, de regularidade fiscal, as 
propostas de preço e a documentação de habilitação.

Felizmente, a maioria das pequenas empresas não tem 
ações em bolsa, assim, vamos pular as exigências de 
documentação para as sociedades por ações. 

Subconjunto 2 – Qualificação Técnica; 

Neste segundo envelope de Qualificação Técnica, terão 
que ser colocados os seguintes documentos: 

l Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia – CREA do local de sua sede. No caso de 
consórcio, pelo menos uma das empresas consorciadas 
deverá apresentar o registro.

l  Declaração de que empresa possui profissional de nível 
superior para ser o técnico responsável pelo projeto. Tem o 
modelo de declaração no edital, que precisa ser assinado. É 
o MODELO nº 10, do ANEXO III:

DECLARAÇÃO

(Denominação ou razão social, endereço da sede, nº de 
inscrição no CNPJ), por seu representante legal, declara, 
para fins de participação na LICITAÇÃO Nº ......./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 
Identificação e de Regularidade Fiscal, das Propostas de 
Preço e da Documentação de Habilitação, profissional 
de nível superior ou outro devidamente reconhecido por 
entidade competente, brasileira, que seja detentor de 
Anotação de Responsabilidade Técnica de atividades de 
serviços de telecomunicações.

(Local e Data)

(Identificação da pessoa que subscrever a declaração, com 

indicação de sua função na pessoa jurídica).

l  Para consórcio, a comprovação é necessária para pelo 
menos uma das empresas.

l  Se por acaso o responsável pela qualificação técnica 
sair da empresa,  deverá ser substituído até o início da 
operação do sistema e a Anatel deve ser comunicada sobre 
a substituição em cinco dias. 

Subconjunto 3 – Qualificação 
EconômicoFinanceira.

Neste envelope, deverão ser apresentados os seguintes 
documentos: 

l Demonstração financeira do último exercício social, 
apresentada conforme a legislação. Se não estiver no prazo 
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AS FORMALIDADES  
DA SESSÃO  

DE LICITAÇÃO
Na sessão pública da licitação, o presidente da comis-

são de licitação convoca os representantes legais para as-
sinarem a lista de presença, com a indicação da empresa 
que representam – essa informação será checada com o 
documento apresentado.  Mesmo que tenha mais de um 
representante, apenas um pode assinar a ata e falar em 
nome da empresa.  

Este representante assinará todas as atas que forem pro-
duzidas.

Serão separados os envelopes de identificação e regula-
ridade fiscal de todos os que participam do leilão daqueles 
envelopes de preços e de qualificação. 

Os primeiros envelopes a serem abertos são os de identi-
ficação e de regularidade fiscal. 

Depois, começarão a ser abertos os envelopes dos Lotes 
Tipos A e B – os que têm que comprovar depósito de ga-

rantias, os com preços desses lotes e ofertas substitutivas, 
se houver disputa.

 Em seguida, serão abertos, de uma só vez, os Lotes Tipo 
C – faixas de 1,9 GHz e 2,5 GHz em TDD.

É hora de ficar calmo, atento e paciente. São milhares de 
faixas à venda.

Depois de declarados os maiores preços, ainda não che-
gou a hora de conhecer  o vencedor. Agora, é preciso ana-
lisar a documentação de habilitação.

Só serão analisados os documentos das ofertas vitorio-
sas. Se houver problema com  a documentação de alguma  
empresa, ela  terá três dias para apresentar o documento 
correto. Se a vencedora não conseguir corrigir o problema, 
a proposta é desclassificada e a segunda melhor proposta 
passa a ter a sua documentação de qualificação analisada.
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ser extinta, cassada pela Anatel. Tanto trabalho para morrer 
na praia, não vale a pena, né?. E não custa relembrar que 
a Anatel vai cobrar o preço ofertado, mesmo que a licença 
tenha sido extinta. 

l Leia com atenção o Termo de Autorização do SCM – 
Serviço de Comunicação Multimídia, ele é  o contrato entre 
a sua empresa e o Estado.

l Preste atenção nos regulamentos do serviço, o SCM, do 
direito do consumidor e nas regras voltadas para as peque-
nas empresas de telecomunicações.

l Veja os regulamentos de certificação de estações de  
telecomunicações. Essas são algumas das normas que  
passarão a ser os seus guias de condutas para a prestação 
do serviço.

Com a seleção de todas as propostas vencedoras e apro-
vação das qualificações técnicas, a comissão de licitação 
ajudica (dá posse, reconhece como verdadeira) o resultado 
da licitação.

Alguns dias depois, o Conselho Diretor da Anatel homo-
loga, ou confirma o resultado da licitação, e convoca para 
a assinatura dos Termos de Autorização para uso da Ra-
diofrequência e assinatura e/ou exploração do serviço de 
telecomunicações.

l Você não pode demorar mais de 18 meses para colocar 
em operação o seu sistema de telecomunicações na fre-
quência adquirida. O edital explicita que este é o prazo má-
ximo para ocupar o espectro, caso contrário, a licença pode 

POSSE DO BEM

VITORIOSO? LEVOU O QUE QUIS? 
ENTÃO, AS ÚLTIMAS DICAS.

E SUCESSO EM SEU  
NOVO NEGÓCIO!
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GLOSSÁRIO
Ondas de rádio – Ondas de rádio são um tipo de ra-
diação eletromagnética com comprimento de onda 
maior (e frequência menor) do que a radiação infra-
vermelha. Como todas as outras ondas eletromagné-
ticas, viajam à velocidade da luz no vácuo. Elas são 
geradas naturalmente por raios ou por objetos astro-
nômicos. Artificialmente, as ondas de rádio podem 
ser geradas para rádios amadores, radiodifusão (rá-
dio e televisão), telefonia móvel, radar e outros sis-
temas de navegação, comunicação via satélite, redes 
de computadores e em inúmeras outras aplicações. 

Espectro radioelétrico – O espectro radioelétrico é 
uma parte do espectro de ondas eletromagnéticas, 
que é o conjunto de frequências em que ocorre a pro-
pagação de ondas eletromagnéticas. O espectro ele-
tromagnético inclui ondas de áudio, ondas de rádio, 
infravermelho, raios visíveis, ultravioleta, raios gama 
e raios cósmicos. As ondas de rádio são o espectro 
radioelétrico, meio usado para toda a comunicação 
sem fio, desde rádios e televisões, celulares, internet 
sem fio e comunicações via satélite. Cada uma des-
sas formas de comunicação usa uma faixa de frequ-
ência do espectro radioelétrico -- e cada dispositivo 
dessas formas de comunicação, uma frequência den-
tro dessas faixas. É por isso que se diz que o espectro 
é finito. Porque há um limite para o número de trans-
missões que pode ser feito nas faixas de frequência. 
Para que um uso do espectro não interfira com o ou-
tro foram estabelecidos organismos encarregados 
de administrá-lo, autorizando usuários a transmitir 
em uma determinada frequência em uma dada re-
gião, em detrimento dos demais. Estas funções são 
desempenhadas pela UIT a nível internacional e por 
órgãos reguladores nacionais como a Anatel no Bra-
sil. Existem ainda órgãos regionais que participam 
deste processo como a Comissão Interamericana de 
Telecomunicações (CITEL) nas Américas. A Anatel 
define espectro de radiofrequências como um bem 
público, de fruição limitada, cujo uso é administrado 
pela Agência, que corresponde a uma parte do espec-
tro eletromagnético abaixo de 3.000 GHz. 

Frequência - A frequência é o número de ciclos com-
pletos por segundo em que a direção de uma corren-
te se alterna. A unidade padrão da frequência é o 
hertz, Hz abreviado. Se uma corrente completa um 
ciclo por segundo, então a frequência é de 1 Hz; 60 ci-

clos por segundo é igual a 60 Hz (a frequência padrão 
utilitária da corrente alternada em alguns países). 
Unidades maiores de frequência incluem o Kilohertz 
(KHz) que representam milhares de (1.000) de ciclos 
por segundo, o megahertz (MHz) que representa mi-
lhões (1.000.000) de ciclos por segundo, e o Gigahertz 
(GHz), representando bilhões (1000000000 ‘ s) de 
ciclos por segundo. As comunicações sem fio são 
transmitidas por  frequências. Quanto maior a frequ-
ência, ou o número de ciclos, menor o comprimento 
da onda . As onda de rádio têm ciclos por segundo de 
3 kHz a 300 GHz e seus comprimentos de onda são 
de 10 km a 1 mm.

FDD e TDD – Duplex é um sistema de comunicação 
que permite a transmissão de dois sinais simultane-
amente em sentidos opostos -- um sistema bidire-
cional. Existem sistemas que não necessitam desta 
característica bidirecional, como sistemas de broad-
cast (multidifusão): uma estação emissora transmite 
e o(s) receptor(es) apenas recebem o sinal. Na siste-
ma bidirecional, na forma full duplex, os dois disposi-
tivos que se comunicam recebem e emitem sinais ao 
mesmo tempo, pelo mesmo canal. Telefones com ou 
sem fio trabalham assim. Computadores conectados 
à internet trabalham assim. Há basicamente duas 
formas de comunicação full duplex: a Frequency Di-
vision Duplex (FDD, ou divisão de frequência duplex) 
e a Time Division Duplex (TDD, ou divisão de tempo 
duplex) -- que, na verdade, faz um link half duplex 
(quando uma ponta transmite, a outra só recebe) 
funcionar como um sistema full duplex. 

FDD – Na divisão de frequência duplex, transmissor 
e receptor operam em diferentes frequências porta-
doras, que podem ser dois pares de cabos diferentes 
ou dois canais de frequência diferentes, com uma 
banda de proteção entre eles, em comunicações sem 
fio. Os dispositivos enviam e recebem a comunicação 
ao mesmo tempo, mas em frequências diferentes. As 
bandas de uplink e downlink são separadas por um 
deslocamento de frequência. A maioria dos sistemas 
celulares usa FDD. Sistemas ADSL e VDSL também. 

TDD – Na divisão de tempo duplex, os dados são 
transmitidos e recebidos pela frequência. A comuni-
cação é dividida em segmentos de tempo com uma 
duração muito curta para a transmissão remontados 



EDITAL DE LICITAÇÃO DE FREQUÊNCIAS DA ANATEL | 21

CLASSIFICAÇÕES  
E OBRIGAÇÕES REGULATÓRIAS 
DO SMP, SCM E DO SLP 

na recepção. A duração desses segmentos de tempo 
pode ser ajustada, conforme o tráfego varia em um 
sentido ou no outro, para permitir um uso eficaz da 
banda. Isso acontece na internet, onde o tráfego de 
downlink ou uplink tem grande variação. Sistemas 
sem fio de banda larga fixa usam TDD, WiFi usa TDD.

Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) – é um 
serviço fixo de telecomunicações de interesse coleti-
vo, prestado em âmbito nacional e internacional, no 
regime privado, que possibilita a oferta de capacida-
de de transmissão, emissão e recepção de informa-
ções multimídia, utilizando quaisquer meios, a assi-
nantes dentro de uma área de prestação de serviço.

As principais obrigações das prestadoras do Serviço 
de Comunicação Multimídia são: 

• 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 atendi-
da pela rede; 
• tornar disponíveis ao assinante, com antecedência 
razoável, informações relativas a preços, condições 
de fruição do serviço, bem como suas alterações ;
• descontar do valor da assinatura o equivalente 
ao número de horas ou fração superior a 30 minu-
tos de serviço interrompido ou degradado em re-
lação ao total médio de horas da capacidade con-
tratada ;
• tornar disponíveis ao assinante informações so-
bre características e especificações técnicas dos 
terminais, necessárias à conexão dos mesmos à sua 
rede, sendo-lhe vedada a recusa a conectar equipa-
mentos sem justificativa técnica comprovada; 
• prestar esclarecimentos ao assinante, de pronto 
e livre de ônus, face a suas reclamações relativas à 
fruição dos serviços ;
• observar os parâmetros de qualidade estabeleci-
dos na regulamentação e no contrato celebrado com 
o assinante, pertinentes à prestação do serviço e à 
operação da rede ;

• observar as leis e normas técnicas relativas à 
construção e utilização de infraestruturas ;
• prestar à Anatel, sempre que solicitado, infor-
mações técnico-operacionais ou econômicas, em 
particular as relativas ao número de assinantes e à 
área de cobertura e aos valores aferidos pela pres-
tadora em relação aos parâmetros indicadores de 
qualidade, bem como franquear aos representan-
tes da Agência o acesso à suas instalações ou à do-
cumentação, quando solicitado ;
• manter atualizados, junto à Anatel, os dados ca-
dastrais de endereço, identificação dos diretores e 
responsáveis e composição acionária, quando for o 
caso ;
• manter as condições subjetivas, aferidas pela Ana-
tel, durante todo o período de exploração do serviço.
•<http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortal-
PaginaEspecial.do?codItemCanal=1330&codCan
al=346>

Serviço Móvel Pessoal (SMP) – é o serviço que 
permite a comunicação entre celulares ou entre um 
celular e um telefone fixo. Tecnicamente, é definido 
como o serviço de telecomunicações móvel terrestre 
de interesse coletivo que possibilita a comunicação 
entre estações móveis e de estações móveis para 
outras estações. Regulamentado pela Resolução 
nº 477, de 7 de agosto de 2007 <http://www.anatel.
gov.br/legislacao/resolucoes/22-2007/9-resolucao-
-477?numeroPublicacao=287052> e anexo <http://
www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/22-2007/9-
-resolucao-477?numeroPublicacao=287052>

Serviço Limitado Privado (SLP) – é um serviço de te-
lecomunicações, de interesse restrito, explorado em 
âmbito nacional e internacional, no regime privado, 
destinado ao uso do próprio executante ou presta-
do a determinados grupos de usuários, selecionados 
pela prestadora mediante critérios por ela estabe-
lecidos, e que abrange múltiplas aplicações, dentre 
elas comunicação de dados, de sinais de vídeo e áu-
dio, de voz e de texto, bem como captação e transmis-
são de Dados Científicos relacionados à Exploração 
da Terra por Satélite, Auxílio à Meteorologia, Mete-
orologia por Satélite, Operação Espacial e Pesquisa 
Espacial. Regulamentado pela Resolução nº 617, de 
19 de junho de 2013. <http://legislacao.anatel.gov.
br/resolucoes/2013/480-resolu%C3%A7%C3%A3o-
-n%C2%BA-617>



LOTES DO TIPO C
ÁREA DE  

COBERTURA, 
FREQUÊNCIAS  

E PREÇOS 
MÍNIMOS

Veja no Anexo
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