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INFORME Nº 321/2019/COQL/SCO

PROCESSO Nº 53500.000607/2019-33

INTERESSADO: GABINETE DA PRESIDÊNCIA

1. ASSUNTO

1.1. Resposta ao Memorando-Circular nº 24/2019/GPR acerca de Contratação de Serviços Especializados de Medição e Benchmarking dos Serviços
Móvel Pessoal (SMP) e de Comunicação Mul�mídia (SCM).

2. REFERÊNCIAS

2.1. Estudo Preliminar de Contratação de Serviços Especializados de Medição e Benchmarking dos Serviços Móvel Pessoal (SMP) e de Comunicação
Mul�mídia (SCM) (SEI º 3817091)

2.2. Minuta de Termo de Referência para Contratação de Serviços Especializados de Medição e Benchmarking dos Serviços Móvel Pessoal (SMP) e de
Comunicação Mul�mídia (SCM) (SEI nº 4259607).

2.3. Despacho Decisório Nº 115/2019/AFFO/SAF (SEI nº 4363949).

2.4. Memorando-Circular nº 24/2019/GPR (SEI º 4481491).

3. ANÁLISE

3.1. Trata o presente documento de apresentação de esclarecimentos à questões suscitadas no âmbito do Conselho Diretor e encaminhadas por meio
do Memorando-Circular nº 24/2019/GPR (4481491) às Superintendências da Agência, sob coordenação da Superintendência de Controle de Obrigações,
relacionadas à proposta encaminhada neste processo, de Contratação de Serviços Especializados de Medição e Benchmarking dos Serviços Móvel Pessoal
(SMP) e de Comunicação Mul�mídia (SCM).

3.2. Foram enviadas 7 questões, para as quais serão apresentados os devidos esclarecimentos a seguir.

 

  1) Considerando a per�nência do projeto com as competências de determinadas áreas técnicas, houve par�cipação da (i) Superintendência de
Gestão Interna da Informação (SGI); da Gerência de Universalização e Ampliação do Acesso (PRUV); e da Gerência de Controle de Obrigações de
Universalização e de Ampliação do Acesso (COUN); nos trabalhos de elaboração da proposta?

3.3. Houve reunião com a Superintendência de Gestão Interna da Informação (SGI) para contextualização sobre a proposta e consulta realizada a
respeito dos possíveis modelos a serem adotados para a consumo dos dados coletados advindos como produtos da contratação pretendida. A este respeito, a
SGI posicionou por correio eletrônico em 18/06/2019. O encaminhamento proposto foi incorporado na proposta.

3.4. A Gerência de Universalização e Ampliação do Acesso (PRUV) foi contextualizada sobre o projeto em reunião, e consultada informalmente a
respeito de possíveis produtos ou requisitos a serem incluídos com a finalidade de subsidiar as suas a�vidades. Nesse sen�do, a gerência indicou a oportunidade
de incluir nos requisitos a disponibilização de dados rela�vos à presença de operadoras e tecnologias de acesso nos municípios brasileiros e em outras
granularidades possíveis, como distritos e localidades, nos Serviços Móvel Pessoal e de Comunicação Mul�mídia.

3.5. A Gerência de Controle de Obrigações de Universalização (COUN) não foi consultada. Entretanto, necessário destacar que tal área também poderá
se beneficiar das informações ob�das a par�r da implementação dos trabalhos decorrentes da contratação, especialmente por tratar-se de unidade vinculada
à própria SCO. Neste momento, por uma decisão de gestão, optou-se por concentrar as a�vidades afetas à contratação na COQL, inclusive por ser esta a
Gerência, que em razão de suas competências, concentrará a maior parte das a�vidades a serem desempenhadas posteriormente à contratação.

3.6. Em adição, é importante ressaltar que as informações sobre a existência ou não de operadoras do SMP e SCM nas granularidades previstas no TR
são insumos para o processo de análise do grau de compe�ção existente na área sob análise, visto que há um avanço importante na granularidade e atualidade
dos dados. Enquanto hoje a Agência trabalha com informações por município, com algum nível de subno�ficação, via contratação será possível observar a oferta
dos serviços em granularidade de distritos, bairros e ruas. Portanto, as informações podem beneficiar a análise de concorrência existente no mercado desses
serviços. Nesse sen�do, a SCP, embora não tenha assinado a primeira versão do TR, assina agora o presente documento.

 

2) Como serão dispensados tratamento e guarda da base de dados bruta ob�da a par�r das a�vidades a serem contratadas?

3.7.  Em princípio, o objeto foi delimitado no sen�do de que todas as bases brutas de dados fossem enviadas para armazenamento na Anatel. Foi feita
uma análise de custos e bene�cios.

3.8. Após debates técnicos com a SGI, foi percebido que tal modelagem acarretaria para a Anatel a necessidade de espaço de armazenamento,
capacidade de sustentação do desempenho e disponibilidade das informações, dentre outros.  Convém mencionar que, além dos custos com as a�vidades
citadas, há os custos de especificação e coleta dos dados nos métodos ins�tucionais.  Em contrapar�da a tais custos, tem-se a disponibilidade de acesso aos
dados brutos após o término da vigência do contrato.

3.9. Considerando tal análise, a modelagem proposta foi alterada para que a contratada disponibilize todas as informações necessárias para consulta
dos servidores da Anatel, que podem também copiar os arquivos caso haja o interesse. Ressalta-se que, inclusive os dados de logs de drive test estarão
disponíveis à Agência pós coleta no servidor remoto, para fins de acompanhamento pari passu das medições. Caso a Agência, durante a execução do contrato,
entenda de suma relevância o armazenamento interno para o período de pós vigência, há a previsão expressa no contrato e na cotação de valores do envio das
bases de dados brutos, sob demanda e custo específico. 

 

3) Como se dará a convivência da implantação do novo RQUAL proposto à vista da contratação em tela, considerando recursos tecnológicos,
financeiros e humanos? Favor explicitar a compa�bilidade entre a proposta em tela e a proposta de novo RQUAL em termos de obje�vos
perseguidos, apontando eventuais riscos de sobreposições ou de esvaziamento, se houver.

3.10. Atualmente as a�vidades realizadas pela equipe da COQL – gerência com competências rela�vas ao acompanhamento e controle das obrigações
de qualidade – englobam as obrigações regulamentares previstas nos regulamentos de qualidade vigentes. Uma vez que o RQUAL passa a subs�tuir tais
regulamentos, as a�vidades desempenhadas devem sofrer adaptações. No cenário de convivência entre o RQUAL e a contratação, tem-se as seguintes
a�vidades a serem desempenhadas: 1) a implantação do RQUAL; 2) operacionalização do RQUAL; 3) gestão contratual;  e, 4) acompanhamento e controle da
qualidade dos serviços.  As a�vidades iden�ficadas são listadas a seguir:

Implantação do RQUAL (considerando a proposta
encaminhada ao CD)

Instauração do GTQUAL;
Elaboração do Manual Operacional (MOP) – com apoio da SFI, SPR e SRC, bem como debates com as prestadoras

Acompanhamento da fase de início de coleta pelas empresas reguladas / ESAQ;
Especificação e conferência dos portais de dados da ESAQ;
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Análise dos resultados das primeiras coletas;
Avaliar se os métodos de coleta empregados necessitam de revisão – com apoio da SFI e SRC;

Proposição de critérios e valores de referência a serem adotados no DVR – com apoio da SFI, SPR e SRC.

Para a operacionalização do RQUAL

Controle de coleta, consolidação e cálculo dos dados da ESAQ;
Debate de metodologias, medidas e métricas;
Recebimento e avaliação de casos fortuitos;

Divulgação dos resultados;
Acompanhamento e fiscalização do cumprimento das obrigações;

Para a gestão contratual

Recebimento e avaliação das entregas;
Interação com a empresa contratada para garan�a da correta execução do objeto;

Instrução processual;
Capacitação nas ferramentas e dados recebidos.

Para o acompanhamento e controle da qualidade dos serviços
Realizar estudos compara�vos, análises da qualidade, publicação dos resultados ob�dos nas 2 fontes.

Iden�ficação e casos crí�cos e adoção de medidas para melhoria junto aos regulados.

 

3.11. Em relação aos recursos tecnológicos, convém citar que tanto a proposta ora encaminhada no RQUAL, quanto a proposta de contratação,
preveem a disponibilidade das informações para acesso e consumo dos servidores da Anatel, sem pressupor desenvolvimento interno de sistemas e relatórios.
Isto é importante vez que hoje, nos modelos dos atuais regulamentos, boa parte do uso dos recursos da Gerência estão alocados em a�vidades de
sistemas/coleta/relatórios/publicação. Mesmo no modelo em que a Gerência acessa as informações há um trabalho de checar a integridade, pedir correções,
mas é menos oneroso que o modelo atual, e por isso foi assim proposto.

3.12. Parte da equipe atual da COQL está dedicada a a�vidades de apuração de descumprimentos de obrigações, vez que os regulamentos atuais estão
modelados na fiscalização do cumprimento mensal de metas por parte das prestadoras. Nesse sen�do, anualmente são instaurados processos para apurar os
descumprimentos. No cenário de um novo regulamento baseado em fiscalização regulatória, há possível necessidade de alocação de parte dessa força de
servidores em outras a�vidades, como a gestão contratual, por exemplo. Na hipótese dos 2 (dois) projetos serem aprovados (RQUAL e contratação), seria
importante o reforço da equipe disponível, que também exercerá um papel de coordenação com as demais áreas interessadas nos 2 projetos, mas também é
importante considerar que há descentralização dos usos e das possibilidades de análises. Um ponto de importante destaque é a fase de implantação do RQUAL,
que deve exigir bastante dos recursos, com previsão de estabilização do processo em momento posterior. Considerando tal expecta�va, as ausências
discricionárias ou de possível planejamento já estão sendo antecipadas, para que a equipe esteja ao máximo disponível para o momento de aprovação.

3.13. Convém ressaltar que ambos os projetos abrangem processos mais amplos que as atribuições da gerência COQL. No RQUAL, parte dos dados
advém de fontes como as reclamações recebidas na Anatel, e os resultados das Pesquisas de Qualidade Percebida, executados na SRC. Na contratação,
vislumbra-se a possibilidade das informações serem u�lizadas também pela SRC, PRUV, SFI, SCP e SOR. 

3.14. Compa�bilidade, obje�vos perseguidos, riscos de sobreposições ou de esvaziamento, se houver

3.15. O modelo de contratação proposto foi pensado como complementar à proposta de RQUAL, evitando sobreposição ou esvaziamento. Embora
exista um rol de indicadores coincidentes, coletados nas 2 (duas) fontes, a metodologia, granularidade e abrangência de ambos são dis�ntas. Notadamente, os
indicadores sobrepostos se referem aos de velocidade, latência, perda de pacotes. Neste aspecto, julga-se que a metodologia do RQUAL tem potencial de maior
segurança nas medições, dado que, pela experiência dos atuais modelos de medição, os testes são feitos considerando cadernos de testes e estresse de rede, ou
seja, como num laboratório em "vida real". Já na contratação, há coleta dessas informações via crowdsource e via drive test. No cenário crowd, tem-se que tais
medidas são muito influenciadas pelo comportamento dos usuários. Desta forma, embora tal coleta tenha como principal a�vo a sua capilaridade e abrangência
(gera medições para todas as empresas, grandes ou pequenas, do SMP e SCM, por bairros e ruas), serve como uma referência, mas sofre influências do
comportamento dos usuários. No Drive Test, há uma coleta mais próxima da realizada via RQUAL, que testa a rede em ambiente vivo e sem influência dos
comportamentos, e, seus principais a�vos são a coleta independente e a comparabilidade internacional. Dado esse cenário, há necessidade de governança da
informação e da comunicação. Mas, para fins regulatórios, a medida do RQUAL é adequada, enquanto as medições vindas da contratação servem para uma
análise complementar, tanto em relação às empresas aferidas, quanto em relação à granularidade e à comparabilidade internacional.

3.16. Oportuno destacar que esse é o núcleo principal de informações coincidentes, para as quais deverá haver cuidados específicos de governança,
mas que via contratação, há um conjunto ainda muito grande de informações adicionais não captadas no modelo RQUAL, como a qualidade em aplicações,
qualidade da voz, abrangência dos serviços para massificação dos acessos, informações para análise de grau de compe�ção em municípios, distritos, bairros,
dados sobre uso do espectro, dentre outros.

3.17. Os dados advindos da contratação podem servir também para a própria melhoria dos métodos u�lizados no RQUAL, conferência e calibração das
medições.

3.18. Pelo exposto, entende-se que, mesmo nos pontos coincidentes, não há sobreposição ou esvaziamento, os dados são complementares. 

3.19. Quanto aos obje�vos perseguidos, ambas têm por obje�vo o melhor diagnós�co dos desempenhos setoriais e a adoção das medidas mais
asser�vas para promover a qualidade. Não se verifica uma sobreposição, mas uma complementariedade.

3.20. Oportunidades para o novo RQUAL

3.21. A atual proposta de RQUAL estabelece índices de qualidade do serviço (IQS), de reclamações dos usuários (IR) e de qualidade percebida (IQP). O
cálculo do IQS é fixado como a média ponderada de um conjunto de indicadores abrangendo aspectos de rede e de relacionamento. São fixados também
indicadores informa�vos de rede e de relacionamento.

3.22. Ainda que a proposta de regulamento enderece o detalhamento da coleta e consolidação dos indicadores e o estabelecimento de parâmetros de
referência aos instrumentos Manual Operacional (MOP) e Despacho de Valores de Referência (DVR), a definição dos conjuntos de indicadores a serem
considerados nos índices ou como informa�vos é determinada no regulamento, o que traz como bene�cio a segurança regulatória, mas, como prejuízo, reduz a
celeridade no processo de inclusão, exclusão ou alteração desse arranjo de indicadores. Tal celeridade é importante para que a atuação do órgão regulador
acompanhe a dinâmica do setor de telecomunicações e busque refle�r os graus de relevância associados aos indicadores de qualidade em face aos serviços,
tecnologias e aplicações de maior interesse da sociedade.

3.23. Cabe ressaltar também que o avanço das tecnologias naturalmente leva ao aprimoramento e surgimento de novos desafios, que podem tornar a
regulamentação obsoleta. 

3.24. Nesse sen�do, considerando a hipótese de termos seguimento na contratação proposta, que pode apresentar indicadores e informações que se
tornem mais relevantes que a atual lista proposta de indicadores, pode-se avaliar a possibilidade de tornar a lista de indicadores a serem objeto do IQS mais
flexível, como um instrumento infra regulamentar, como o DVR. Ou, alterna�vamente, que seja previsto um procedimento de atualização regulamentar.

3.25. Por fim, destaca-se que na atual proposta de RQUAL é previsto que a Agência pode vir a prover as informações necessárias à medição da
qualidade por vias próprias, situação na qual deveria também informar as prestadoras sobre a sua desobrigação correspondente. Tal previsão é uma abertura
pensada para a eventual entendimento de que os dados eventualmente contratados pela Agência possam ser u�lizados no próprio RQUAL. A flexibilidade citada
também pode ser favorável nesse contexto.

 

4) Como se dará o tratamento dos dados e informações advindos da contratação? Há a previsão de análise e comparação de resultados por equipe
da área técnica da Agência?
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3.26. O primeiro trabalho a ser feito em relação à dados disponibilizados à Agência é o de "curadoria", que consiste em verificar a integridade e
qualidade dos dados. Em seguida, é importante analisar as informações geradas à par�r de tais dados, checar os casos médios, os casos distantes, a natureza dos
resultados. Parte das informações recebíveis da contratação tem per�nência temá�ca com parte dos indicadores do RQUAL. Desta forma, os dados da
contratação podem ser usados para contraste, observação de discrepâncias ou análises adicionais, mas sempre é importante destacar que é muito provável que
os dados não sejam equivalentes, dado que cada qual terá sua própria metodologia de medição.

3.27. Já em relação ao outro universo de dados "sem per�nência temá�ca", seria possível fazer estudos de correlação e esta�s�ca, cruzar com dados de
qualidade percebida, dentre outras possibilidades.

3.28. Os dados coletados via contratação podem indicar necessidades de ajustes nas metodologias do RQUAL, ou apontar aprofundamentos
necessários de coleta, dentre outras oportunidades.

3.29. Em termos de publicação, será necessário ter uma cautela importante, para evitar a divulgação de um lote expressivo de informações que possa
confundir a população. Nesse sen�do, é importante que haja uma preparação e planejamento adequados, envolvendo a Assessoria de Comunicação da Agência.

3.30. Mesmo em relação à qualidade, enquanto o RQUAL monitora os indicadores lá propostos, a contratação provê informações no uso de aplicações
atualmente mais u�lizadas pelos usuários, para as cidades com maior população. Tais informações serão u�lizadas para avaliar a correlação entre os indicadores
de rede técnicos mais empregados e o desempenho no uso das referidas aplicações.

3.31. Os dados e informações advindos do benchmarking internacional serão u�lizados pela equipe técnica da Agência para a comparação da qualidade
e recursos de rede redes (infraestrutura, tecnologias, faixas de frequência) e perfis de uso existentes no Brasil com as de outros países. Tais informações
permi�rão iden�ficar países a serem considerados como referência e diferenças entre as regiões e operadoras do Brasil com os cenários internacionais. Como
resultado dos estudos especializados a serem entregues pela contratada e avaliações da área técnica, poderão ser adotadas medidas junto às prestadoras
brasileiras a fim de sanar problemas relacionados a desempenho deficiente e/ou recursos empregados que estejam defasados ou inadequados. Tal inicia�va
pode se dar independentemente e adicionalmente ao processo regulatório previsto no RQUAL.

 

5) A contratação em questão prevê a realização de subproduto correspondente a drive-test. Atualmente a Agência realizada drive-tests em suas
a�vidades de fiscalização de obrigações de cobertura do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Há coincidência entre o subproduto e a mencionada
a�vidade realizada pela Agência? Há coincidência de resultados? Há possível relação de ganho entre ambos?

3.32. Entende-se que, embora a contratação preveja a coleta de dados via drive test, e a própria fiscalização da Agência tenha recursos e use o drive
test, não há sobreposição de objeto, e sim complementação e relação de ganho, conforme esclarecimentos seguintes.

3.33. A Agência vem ao longo dos anos evoluindo a forma de se fiscalizar os compromissos de abrangência e de qualidade. As obrigações de
abrangência são imputadas às empresas vencedoras dos Leilões de Radiofrequência, relacionadas à prover cobertura da telefonia móvel em municípios
inclusive com menor atra�vidade econômica. Tais condicionamentos são u�lizados como instrumentos de polí�ca pública de massificação dos acessos, e há
parâmetros de qualificação do sinal, da tecnologia, da abrangência da cobertura que devem ser atestados. Nos atuais procedimentos de fiscalização, é previsto
uma etapa de verificação dos mapas de predição das prestadoras em relação ao município sob análise e, quando o sistema de controle aponta uma predição
com cobertura superior a 95% do polígono aferido, é atestado o cumprimento do compromisso sem visita in loco. Quando o resultado da predição tem resultado
inferior, é disparada a equipe em campo para medição com os equipamentos de drive test. Como já foram realizadas para os editais vigentes fiscalização nos
municípios com população acima de 100 mil habitantes, convém ressaltar que todas as visitas ocorrem em municípios com número de habitantes reduzidos, que
são aqueles objeto dos editais. Para a verificação dos compromissos de abrangência, a verificação em campo é restrita aos níveis de sinal no polígono em nível e
percentual requeridos.

3.34. Já na contratação proposta, tem-se por objeto a coleta de informações sobre cobertura e qualidade, com ciclos anuais nas 27 capitais e mais
23 maiores municípios do país, onde há a maior concentração de pessoas, os centros econômicos do país. Ou seja, não há sobreposição de �po de coleta nem
de local de coleta. 

3.35. Outras questões a considerar:

os equipamentos da Agência ainda não estão habilitados para medir os parâmetros de algumas aplicações (streaming, video, chamada de vídeo, etc.);
embora as áreas técnicas detenham exper�se para medição interna, tais dados ainda não seriam suficientes para entender o posicionamento em relação à desempenhos
internacionais.

3.36. Em virtude de tais questões, foi discu�do entre as áreas técnicas uma modelagem em que a empresa contratada em decorrência da presente
proposta pudesse fazer uma espécie de "transferência de tecnologia", capacitando a Agência na realização de todas as medidas. Outra modelagem discu�da foi
a de que a empresa contratada fizesse uso dos recursos da fiscalização da Agência nas campanhas, necessariamente transferindo conhecimento à Agência.

3.37. Convém mencionar que uma capacitação ou "transferência de tecnologia" imputariam custos financeiros e de especificações adicionais relevantes
ao contrato. Nesse sen�do, foi decidido nas áreas técnicas efetuar uma proposta que não prevê, neste momento, a transferência de tecnologia e nem o uso dos
recursos de fiscalização, mas a previsão de que os agentes da Anatel podem acompanhar as fases de planejamento, execução e tratamento das coletas de drive
test. 

3.38. Os bene�cios de tal proposta em relação às anteriores discu�das é que há primeiro uma conferência da Agência em relação à qualidade da
execução do contrato e, sendo de fato um contrato com os bene�cios esperados, tem-se opção por dar con�nuidade a mais 3 (três) anos de execução, e a
possibilidade de se discu�r a transferência de tecnologia ou capacitação dos fiscais.  Pondera-se que, mesmo nos 2 (dois) primeiros anos de contrato
propostos, a previsão de que os agentes da Agência possam acompanhar as fases de planejamento, execução e tratamento das coletas já habilita os agentes de
fiscalização a compreender a exper�se da fornecedora nas medições, até mesmo simulando as medições com seus próprios recursos para comparar os
resultados.

 

6) No curso da instrução do processo, o período inicial de duração previsto para a contratação foi alterado de 30 (trinta) meses para 24 (vinte e
quatro) meses. Favor indicar as razões para a referida alteração.

3.39. Na fase de estudos preliminares, a área técnica optou pelo período inicial de contratação de 30 (trinta) meses, o qual acarretaria na minimização
da quan�dade de processos de renovação contratual, reduzindo o custo operacional para a Agência, bem como aumento da segurança econômica para a
empresa a ser contratada, reduzindo o valor total da contratação. Conforme as normas de contratação, o prazo máximo é de 60 (sessenta) meses, e os 30 (trinta)
meses anteriormente propostos significavam a metade do prazo possível.

3.40. Para o modelo de 30 (trinta) meses, estariam compreendidos 5 (cinco) períodos de análise semestrais. Nesse cenário, seriam realizadas 3 (três)
campanhas de drive-test em território nacional, acarretando em 3 (três) ciclos de relatórios técnicos de drive-test e de benchmarking nacional e internacional.

3.41. A alteração do período inicial de duração previsto decorre da análise do material descri�vo do serviço e de custos associados disponibilizado pelas
empresas consultadas durante a fase de pesquisa de preços, a qual ocorre posteriormente aos estudos preliminares.

3.42. Tal material indicou melhor relação custo-bene�cio na adoção de uma campanha de drive-test por ano. Tendo em vista que que os relatórios
técnicos de drive-test e de benchmarking nacional e internacional possuem dependência direta das campanhas de drive-test, estes passam a adotar também
periodicidade anual, em melhor consonância com a periodicidade de relatórios disponibilizados pelas empresas de mercado. Mister destacar que é importante
que as campanhas de drive test sejam realizados em meses equivalentes nos diversos anos, para melhor comparabilidade dos resultados, comparando meses
com "comportamentos similares" de uso, de clima, etc.
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3.43. Em consequência, o período de análise dos dados coletados torna-se anual, levando à adoção do período inicial de contratação de 24 (vinte e
quatro) meses. Esse modelo permite a comparabilidade de 2 (dois) ciclos anuais, mantendo a possibilidade de medições sem vício de sazonalidade e viabilizando
conclusões acerca da efe�vidade no uso do objeto contratado e da per�nência de renovação contratual ao final do período de vigência.

 

7) A ordenadora de despesa atestou previsão de dotação orçamentária para o ano de 2020 no valor de R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e
quinhentos mil reais) para a contratação em questão, condicionada sua disponibilidade à sanção de Lei Orçamentária Anual de 2020 nos termos
propostos pela Agência. Consignou-se que o valor es�mado restante para a contratação, correspondente a R$ 9.424.132,88 (nove milhões
quatrocentos e vinte e quatro mil cento e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos) seria considerado nos demais exercícios. Favor explicitar a
exequibilidade do arranjo à luz da duração contratual pretendida.

3.44. A declaração do Ordenador de Despesas é balizada nas informações con�das no requerimento do requisitante (RMS). Em observância ao Princípio
da Anualidade do orçamento, que estabelece o período de um exercício correspondente ao ano fiscal para a es�ma�va de receita e a fixação da despesa, na sua
declaração, o ordenador de despesas atesta a previsão dos recursos necessários para o suporte do contrato durante o exercício, onerando o orçamento vigente.

3.45. Para os casos de contratos cuja vigência ultrapassa o exercício atual, o Ordenador de Despesas, em sua declaração, indica apenas o compromisso
da Administração em fazer a previsão de dotação própria quando da elaboração da proposta orçamentária daquele ano. Portanto, a viabilidade orçamentária
para os exercícios seguintes se dará a par�r da previsão orçamentária a ser realizada pela área gestora em conformidade com a previsão de execução do
contrato e estará condicionada à aprovação da Lei Orçamentária Anual do respec�vo exercício.

3.45.1. Sobre o ponto, insta destacar que a proposta orçamentária para 2020 foi revisada em função: i) da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019 (Lei
das Agências Reguladoras), que desvinculou o orçamento da Anatel do MCTIC; ii) da Emenda Cons�tucional nº 100, de 26 de junho de 2019 (PEC do
Orçamento Imposi�vo), que submeterá a Agência à execução imposi�va; e iii) da indicação de que as alterações na LOA 2020 a serem solicitadas por
créditos suplementares não serão mais efetuadas por meio das chamadas "janelas de crédito", atualmente formalizadas por Portaria do Ministério da
Economia, mas por Projeto de Lei que tramitará pelo Congresso Nacional.

3.45.2. Além disso, considerando que o Decreto de Programação Orçamentária e Financeira, que estabelece o cronograma mensal de desembolso
do Poder Execu�vo Federal para o exercício, costuma ser editado no mês de fevereiro, consignou-se que a execução contratual comece no mês de
fevereiro. Dessa forma, o novo valor constante da proposta orçamentária para o projeto é de R$ 6.869.212,00.

4. CONCLUSÃO

4.1. Nos termos do presente documento, considera-se que foram abordadas as visões das áreas técnicas em relação às questões encaminhadas, razão
pela qual propõe-se a devolução para análise e deliberação.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Manuel Baigorri, Superintendente de Controle de Obrigações, em 16/08/2019, às 16:48, 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 Compe�ção, em 16/08/2019, às 16:48, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.

Documento assinado eletronicamente por Shirley Amador Bezerra Rodrigues, Superintendente de Gestão Interna da Informação, Subs�tuto(a), em
16/08/2019, às 16:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.

Documento assinado eletronicamente por Igor de Moura Leite Moreira, Superintendente de Fiscalização, em 16/08/2019, às 16:49, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.

Documento assinado eletronicamente por Fábio Lucio Koleski, Superintendente de Relações com Consumidores, Subs�tuto(a), em 16/08/2019, às 16:49,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.

Documento assinado eletronicamente por Vinicius Oliveira Caram Guimarães, Superintendente de Outorga e Recursos à Prestação, em 16/08/2019, às 16:50,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.

Documento assinado eletronicamente por Isadora Moreira Firmino, Superintendente de Administração e Finanças, em 16/08/2019, às 17:12, 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, Superintendente de Planejamento e Regulamentação, Subs�tuto(a), em 16/08/2019, às
17:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Santana Borges, Gerente de Controle de Obrigações de Qualidade, em 16/08/2019, às 17:24, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida em h�p://www.anatel.gov.br/auten�cidade, informando o código verificador 4511086 e o código CRC
03007FE7.
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