Seção 1

ISSN 1677-7042

Nº 213, terça-feira, 6 de novembro de 2018

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
CONSELHO DIRETOR
RESOLUÇÃO Nº 703, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2018
Estabelece Limites Máximos de Quantidade de Espectro de Radiofrequências.
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,
CONSIDERANDO o disposto no inciso VIII do art. 19 da Lei nº 9.472, de 1997, que atribui à Anatel a administração do espectro de radiofrequências, expedindo os respectivos
procedimentos normativos;
CONSIDERANDO os termos do art. 157 da Lei nº 9.472, de 1997, o qual estabelece ser o espectro de radiofrequências um recurso limitado, constituindo-se um bem público, administrado
pela Agência;
CONSIDERANDO os termos dos arts. 159 e 161 da Lei nº 9.472, de 1997, segundo os quais, na destinação de faixas de radiofrequências, será considerado o emprego racional e econômico
do espectro e que, a qualquer tempo, tal destinação poderá ser modificada, desde que o interesse público ou o cumprimento de convenções ou tratados internacionais assim o determine;
CONSIDERANDO que o projeto de Reavaliação do Modelo de Gestão do Espectro é um dos projetos de revisão de modelo previstos no Planejamento Estratégico da Anatel para o período
de 2015-2024, o qual apresenta alta correlação com 3 (três) dos 4 (quatro) objetivos estratégicos, quais sejam: promover a ampliação do acesso e o uso dos serviços, com qualidade e preços
adequados; estimular a competição e a sustentabilidade do setor; e promover a satisfação dos consumidores;
CONSIDERANDO os comentários recebidos decorrentes da Consulta Pública nº 6, de 8 de março de 2018, publicada no Diário Oficial da União do dia 9 de março de 2018;
CONSIDERANDO deliberação tomada em sua Reunião nº 861, de 1º de novembro de 2018;
CONSIDERANDO o constante dos autos do Processo nº 53500.014958/2016-89, resolve:
Art. 1º Estabelecer que uma mesma Prestadora de serviço de telecomunicações de interesse coletivo, sua(s) coligada(s), controlada(s) ou controladora(s), em um mesmo município,
poderá deter faixas de radiofrequências, em caráter primário, de acordo com os seguintes limites:
I - para faixas de radiofrequências abaixo de 1 GHz: até 35% (trinta e cinco por cento) do somatório do espectro das subfaixas listadas na Tabela I do Anexo a esta Resolução, podendo
estender-se tal limite até 40% (quarenta por cento), mediante condicionamentos da Agência de ordem concorrencial e que visem ao uso eficiente do espectro;
II - para faixas de radiofrequências entre 1 GHz e 3 GHz: até 30% (trinta por cento) do somatório do espectro das subfaixas listadas na Tabela II do Anexo a esta Resolução, podendo
estender-se tal limite até 40% (quarenta por cento), mediante condicionamentos da Agência de ordem concorrencial e que visem ao uso eficiente do espectro.
§ 1º Em processos de transferência de autorização de uso de radiofrequências ou alteração de controle societário, a Anatel deverá conceder prazo, não superior a 18 (dezoito) meses, para
a adequação aos limites estabelecidos nos termos dos incisos I e II do caput, não se aplicando, nesse período, o disposto no art. 8º do Plano Geral de Autorizações do Serviço Móvel Pessoal - PGASMP, aprovado pela Resolução nº 321, de 27 de setembro de 2002 .
§ 2º Não serão computadas, para os limites previstos nos incisos I e II do caput, as faixas de radiofrequências autorizadas decorrentes de processo de coordenação definidos no art. 72 do
Regulamento de Uso do Espectro de Radiofrequências (RUE), aprovado pela Resolução nº 671, de 3 de novembro de 2016.
Art. 2º Editais de licitação poderão adotar limites de espectro mais restritivos do que aqueles aqui estabelecidos, inclusive quanto a faixas de radiofrequências acima de 3 GHz.
Art. 3º Revogar:
I - os §§ 5º, 6º e 7º do art. 2º 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;
II - o § 2º do art. 4º do Regulamento sobre Condições de Uso da Faixa de Radiofrequências de 3,5 GHz, aprovado pela Resolução nº 537, de 17 de fevereiro de 2010;
III - os §§ 1º e 3º do art. 11 da Resolução nº 544, de 11 de agosto de 2010;
IV - o § 1º do art. 5º do Regulamento sobre Condições de Uso de Radiofrequências na Faixa de 698 MHz a 806 MHz, aprovado pela Resolução nº 625, de 11 de novembro de 2013.
Art. 4º O § 2º do art. 11 da Resolução nº 544, de 11 de agosto de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ 2º As autorizações de uso de radiofrequências, decorrentes de novos processos de licitação, na faixa de radiofrequências mencionada no caput, serão outorgadas respeitado o princípio
da objetividade, com base em critérios que podem considerar, dentre outros, a melhor oferta de preço público pela autorização de uso de radiofrequências, a melhor oferta de investimento anual
mínimo para ampliação e modernização da infraestrutura de suporte ao serviço, o melhor atendimento da demanda e de cobertura de municípios e o prazo para a entrada em operação comercial,
nos termos e condições do respectivo Edital de Licitação. (NR)"
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JUAREZ MARTINHO QUADROS DO NASCIMENTO
Presidente do Conselho
ANEXO
Tabela I - faixas de radiofrequências abaixo de 1 GHz
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Faixa
450 MHz
700 MHz
850 MHz

Subfaixa
451-458 MHz / 461-468 MHz
703-748 MHz / 758-803 MHz
806-821 MHz / 851-866 MHz
824-849 MHz / 869-894 MHz
898,5-901 MHz / 943,5-946 MHz
907,5-915 MHz / 952,5-960 MHz
Somatório das subfaixas abaixo de 1 GHz

900 MHz

.

Tabela II - faixas de radiofrequências entre 1 GHz e 3 GHz
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Faixa
1,8 GHz

Total (MHz)
14
90
80
20
204

Subfaixa
1710-1785 MHz
1805-1850 MHz
1850-1880 MHz
1885-1900 MHz
1920-1980 MHz
2110-2170 MHz
2300-2400 MHz
2500-2690 MHz
Somatório das subfaixas entre 1 GHz e 3 GHz

2,1 GHz
2,3 GHz
2,5 GHz

.

135
100
190
575

GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO RIO JANEIRO
E ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃOS DE 1º DE NOVEMBRO DE 2018
Nº 650 - Processo nº 53524.006558/2012-06
Recorrente/Interessado: ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DE VIÇOSA.
CNPJ/MF nº 53524.006558/2012-06
Acordam os membros do Conselho Diretor da Anatel, por unanimidade, nos termos da
Análise nº 239/2018/SEI/AD (SEI nº 3212511), integrante deste acórdão, conhecer do
Recurso Administrativo para no mérito, negar-lhe provimento.

ATO Nº 8.155, DE 29 DE OUTUBRO DE 2018
Outorga autorização para uso de radiofrequência(s) à(ao) PREFEITURA
MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES, CNPJ nº 31.844.889/0001-17 associada à autorização
para exploração do Serviço Limitado Privado.
RODRIGO VIEITAS SARRUF DE ALMEIDA
Gerente

SUPERINTENDÊNCIA DE OUTORGA E RECURSOS À PRESTAÇÃO

Nº 654 - Processo nº 53524.000242/2014-64
Recorrente/Interessado: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CNPJ/MF
nº 17.516.113/0001-47
Acordam os membros do Conselho Diretor da Anatel, por unanimidade, nos termos da
Análise nº 212/2018/SEI/OR (SEI nº 3325584), integrante deste acórdão: a) conhecer do
Recurso Administrativo para, no mérito, negar-lhe provimento; e, b) reformar, de ofício, a
sanção pecuniária aplicada.

ATOS DE 5 DE NOVEMBRO DE 2018
Nº 8.282 Autoriza ABIX TELECOM LTDA, CNPJ nº 03.068.511/0001-33, a realizar operação temporária de
equipamentos de radiocomunicação, na cidade de Triunfo/RS, no período de 13/11/2018 a 21/12/2018.
Nº 8.283 Autoriza MASTER VIDEO PRODUÇÃO LTDA, CNPJ nº 06.106.720/0001-12, a realizar
operação temporária de equipamentos de radiocomunicação, na cidade de Goiânia/GO, no
período de 03/11/2018 a 04/11/2018.
VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES
Superintendente

JUAREZ MARTINHO QUADROS DO NASCIMENTO
Presidente do Conselho

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO AMAZONAS, ACRE,
RONDÔNIA E RORAIMA

DESPACHO DE 5 DE NOVEMBRO DE 2018
CRITÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE COTA DE IMPORTAÇÃO 2018 - LEI 8.010/90
O Presidente do CNPq, no uso de suas atribuições e considerando o disposto no §
2º do art. da Lei nº 8.010/1990 e no inciso II do art. 1º da Portaria Interministerial MCTI e MF
nº 977/2010, resolve estabelecer os seguintes critérios:
1 - A distribuição da cota global anual de importações para o exercício de 2019 darse-á mediante o registro, pela entidade ou pesquisador credenciado e aprovação, pelo CNPq,
do licenciamento de importação no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX,
respeitado o limite anual concedido pelo Ministério da Fazenda.
2 - Deduzir diretamente da cota global destinada ao CNPq o valor das importações
dos cientistas e pesquisadores.

ATO Nº 8.231, DE 31 DE OUTUBRO DE 2018
Processo nº 53578.001061/2018-53. Expede autorização à E & J COMERCIO
E SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 97.552.236/0001-72, para explorar o Serviço Limitado
Privado, de interesse restrito, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade,
em âmbito nacional e internacional e tendo como área de prestação do serviço, todo
o território nacional.
CELSO HENRIQUE HEREDIAS RIBAS
Gerente
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152018110600011
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