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VOTO Nº 57/2019/PR

Processo nº 53500.000607/2019-33

Interessado: Superintendência de Controle de Obrigações

CONSELHEIRO

LEONARDO EULER DE MORAIS

1. ASSUNTO

1.1. Avaliação quanto à conveniência e à oportunidade, assim como autorização a par�r de ato
de governança, da contratação, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis até o limite de 60
(sessenta) meses, de a�vidades especializadas de benchmarking e medição de condições da prestação
dos Serviços Móvel Pessoal (SMP) e de Comunicação Mul�mídia (SCM), no intuito de conferir
informações à Anatel e à população brasileira a respeito notadamente da qualidade e da cobertura dos
serviços oferecidos, bem como o uso eficiente de recursos escassos como as faixas de radiofrequência e o
comportamento dos agentes de mercado em termos de compe�ção.

2. EMENTA

ATO DE GOVERNANÇA PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA
CONTRATAÇÃO DE ATIVIDADES ESPECIALIZADAS DE BENCHMARKING E MEDIÇÃO DE CONDIÇÕES DA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL (SMP) E DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM).
NECESSIDADE DE CONFERIR INFORMAÇÕES À ANATEL E À POPULAÇÃO BRASILEIRA A RESPEITO DA
QUALIDADE E DA COBERTURA DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DO USO EFICIENTE DE RECURSOS.
BENEFÍCIOS DEMONSTRADOS. DECRETO Nº 7.689, DE 2/3/2012 ALTERADO PELO DECRETO Nº 9.533, DE
17/10/2018. PORTARIA MPOG Nº 249, DE 13/6/2012. PORTARIA Nº 410-ANATEL, DE 10/6/2009,
ALTERADA PELA PORTARIA Nº 1.201-ANATEL, DE 23/7/2018. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DIRETOR.
MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA AGÊNCIA. COMPORTAMENTO DOS USUÁRIOS. COLETA DE DADOS
POR CROWDSOURCING. REFINAMENTO DE DADOS OBTIDOS PELO DRIVE-TEST. INEXISTÊNCIA DE
SOBREPOSIÇÃO COM CONTRATAÇÃO JÁ REALIZADA PELA ÁREA DE FISCALIZAÇÃO. OBJETOS DISTINTOS.
HARMONIZAÇÃO COM O MODELO ATUAL DE AFERIÇÃO DE QUALIDADE. PELA APROVAÇÃO DA
CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA CONTRATAÇÃO, ASSIM COMO, EM ATO DE GOVERNANÇA, PELA
AUTORIZAÇÃO DA DESPESA NECESSÁRIA.

2.1. A competência do Conselho Diretor da Anatel para a prá�ca do ato de governança, que
resulta na autorização para a presente proposta contratual, firma-se nas disposições con�das no ar�go 2º
do Decreto nº 7.689, de 2/3/2012, com redação dada pelo Decreto nº 9.533, de 17/10/2018 c/c o art. 9º,
da Portaria MPOG nº 249, de 13/6/2012. Ademais, em razão do valor da contratação (acima de dez
milhões de reais), é de atribuição também deste Colegiado a deliberação acerca da conveniência e
oportunidade da referida despesa, nos termos da Portaria nº 410-Anatel, de 10/6/2009, alterada pela
Portaria nº 1.201-Anatel, de 23/7/2018.

2.2. A área técnica registra que a contratação visa a conferir dados à Anatel e à população
brasileira a respeito da qualidade e da cobertura dos serviços prestados.

2.3. As informações constantes do processo permitem concluir não só pela conveniência da
contratação, mas sobretudo pela real necessidade de avanço na medição da qualidade na prestação dos
serviços, com o obje�vo de subsidiar a tomada de decisões e acompanhar constantemente as condições
nas quais os serviços são oferecidos.

2.4. Ademais, a En�dade Aferidora de Qualidade (EAQ), cuja existência foi prevista na proposta
de novo Regulamento de Qualidade apresentada no âmbito do Conselho Diretor (Reunião nº 875, de
5/9/2019) não é um obstáculo à contratação, pois os dados ob�dos, por intermédio de coleta de dados
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via crowdsourcing e comportamento dos usuários, além de apresentarem refinamento dis�nto, são úteis
não só para fins de medição de qualidade, mas também para verificação da gestão eficiente do espectro
radioelétrico, vez que podem demonstrar a capacidade ociosa das redes em determinadas localidades,
bem como para o empoderamento dos consumidores e a promoção da compe�ção.

2.5. Além disso, a contratação de drive-test tal como proposta é bem mais abrangente do que
aquela hoje existente, extrapolando a aferição somente da qualidade da prestação dos serviços. O que se
dispõe no momento atual está essencialmente relacionado com a fiscalização dos compromissos de
abrangência assumidos pelas prestadoras em licitações realizadas por esta Agência, enquanto o que se
pretende contratar pode quan�ficar em tempo real a cobertura, a qualidade e o uso eficiente das redes
em locais específicos dentro de um município, bem como o comportamento dos agentes de mercado em
termos de compe�ção.

2.6. Impende destacar que a exper�se adquirida com a presente contratação deve
necessariamente ser aproveitada no grupo de implementação do novo Regulamento de Qualidade, seja
porque os dados ob�dos por meio da eventual contratada podem refle�r de maneira muito mais precisa
e percuciente a realidade fiscalizada, seja porque o atual modelo via en�dade aferidora precisa ser
modernizado e melhorado, a fim de que sejam expurgadas as dificuldades operacionais nele presentes. 

2.7. Pela aprovação da realização de despesa e autorização para a celebração de novo contrato
administra�vo.

3. REFERÊNCIA

3.1. Regimento Interno da Anatel, aprovado na forma do Anexo à Resolução nº 612, de
29/4/2013;

3.2. Portaria MPOG nº 249, de 13/6/2012, que estabelece normas complementares para o
cumprimento do Decreto nº 7.689, de 2/3/2012;

3.3. Portaria nº 410-Anatel, de 10/6/2009, alterada pela Portaria nº 1.201-Anatel, de
23/7/2018, que atribui ao Conselho Diretor a análise de conveniência e oportunidade de contratações
que superem 10 milhões reais;

3.4. Decreto nº 7.689/2012, de 2/3/2012, alterado pelo Decreto nº 9.533/2018, de
17/10/2018, e Portaria nº 1.197-Anatel, de 23/7/2018, que atribuem ao Conselho Diretor a expedição de
ato de governança autoriza�vo de despesa que supere 1 milhão de reais;

3.5. Minuta de Termo de Referência COQL, de 5/7/2019 (SEI 4259607), que delimita e
especifica o objeto da contratação;

3.6. Informe nº 245/2019/COQL/SCO, de 5/7/2019 (SEI 4270086), que es�mou o valor total
referencial da contratação (R$ 14.924.132,79);

3.7. Despacho Decisório nº 89/2019/COQL/SCO, de 8/7/2019 (SEI 4358350), pelo qual o
Superintendente requisita a autorização para o gasto no referido valor;

3.8. Despacho Decisório nº 115/2019/AFFO/SAF, de 9/7/2019 (SEI 4363949), pelo qual a
ordenadora de despesa atesta previsão de dotação orçamentária com disponibilidade condicionada;

3.9. Informe nº 58/2019/AFCA1/AFCA/SAF, de 10/7/2019 (SEI 4360497), pelo qual a
Superintendente de Finanças solicita ao Colegiado a avaliação de conveniência e ato de governança para
a contratação;

3.10. Matéria para Apreciação do Conselho Diretor nº 724/2019, de 10/7/2019 (SEI 4348089);

3.11. Memorando-Circular nº 24/2019/GPR, de 9/8/2019 (SEI 4481491);

3.12. Informe nº 321/2019/COQL/SCO, de 16/8/2019 (SEI 4511086);

3.13. Memorando nº 50/2019/PR, de 23/10/2019 (SEI 4764862);

3.14. Memorando nº 60/2019/PR, de 11/12/2019 (SEI 5016851).

4. RELATÓRIO
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DOS FATOS

4.1. Por meio da Matéria para Apreciação do Conselho Diretor nº 724/2019, de 10/7/2019 (SEI
nº 4348089), o presente processo foi encaminhado à Presidência da Anatel a fim de serem subme�das ao
Colegiado a conveniência e a oportunidade, assim como a autorização a par�r de ato de governança, da
contratação no valor es�mado de R$ 14.924.132,79 (catorze milhões novecentos e vinte e quatro mil
cento e trinta e dois reais e setenta e nove centavos), pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses,
prorrogáveis até o limite de 60 (sessenta) meses, de a�vidades especializadas de benchmarking e
medição de condições da prestação dos Serviços Móvel Pessoal (SMP) e de Comunicação Mul�mídia
(SCM), no intuito de conferir informações à Anatel e à população brasileira a respeito notadamente da
qualidade e da cobertura dos serviços oferecidos, no sen�do de se avançar em relação ao modelo atual.

4.2. A Minuta de Termo de Referência COQL, de 5/7/2019 (SEI 4259607) jus�fica a necessidade
da contratação. Sua importância, para muito além do impacto no novo Regulamento de Qualidade, reside
em viabilizar o acompanhamento da universalização e massificação de acessos, a gestão e uso eficiente
do espectro radioelétrico, entre outros bene�cios diretos e indiretos devidamente explicados no referido
documento. Aliás, o reconhecimento da importância da ferramenta pelas mais diversas áreas técnicas da
Anatel é revelador de tal asser�va.

4.3. O Informe nº 245/2019/COQL/SCO, de 5/7/2019 (SEI nº 4270086) descreve a metodologia
e os procedimentos u�lizados para se precificar o valor da contratação. É de se registrar que a área
técnica consigna que em razão da especificidade do objeto não foram encontradas contratações similares
de outros entes públicos, pelo que se procedeu a uma pesquisa de preços, via correspondências
eletrônicas, com potenciais fornecedores que em algum momento, nos úl�mos 4 (quatro) anos, já
haviam apresentado à Gerência soluções de aferição da qualidade dos serviços de telecomunicações.

4.4. Ato subsequente, o Superintendente de Controle de Obrigações (SCO), por meio do
Despacho Decisório nº 89/2019/COQL/SCO, de 8/7/2019 (SEI 4358350), requisitou a autorização para o
gasto no valor es�mado pela sua área técnica.

4.5. Em 9/7/2019, a ordenadora de despesa, por meio do Despacho Decisório nº
115/2019/AFFO/SAF(SEI 4363949) atestou que foi prevista dotação orçamentária para o ano de 2020 no
valor de R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) para contratação de solução para aferição
da qualidade dos serviços SMP e SCM. Consignou, ainda no mesmo documento, que a disponibilidade
orçamentária deste recurso fica condicionada à sanção da Lei Orçamentária Anual de 2020 nos termos
propostos pela Agência e que o valor de R$ 9.424.132,88 (nove milhões quatrocentos e vinte e quatro mil
cento e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos) será considerado nos demais exercícios.

4.6. Em 10/7/2019, a Superintendente de Administração e Finanças (SAF), por meio da Matéria
para Apreciação do Conselho Diretor (MACD) (SEI 4348089) e Informe nº 58/2019/AFCA1/AFCA/SAF, de
10/7/2019 (SEI 4360497), encaminhou os autos para que o Colegiado decidisse acerca da conveniência e
oportunidade da contratação e, caso entendesse pela sua aprovação, pela expedição do ato de
governança autoriza�vo da despesa.

4.7. Em pauta administra�va da 873ª Reunião do Conselho Diretor (RCD), realizada em
1º/8/2019, foi realizada apresentação informa�va pela Superintendência de Controle de Obrigações
(SCO) acerca da referida proposta.

4.8. Não obstante o teor das aludidas manifestações e a apresentação no sen�do de
demonstrar a conveniência e oportunidade da contratação em tela, questões legí�mas foram suscitadas
no âmbito do Conselho Diretor acerca de pontos específicos que demandaram a realização de diligência
com vistas à obtenção de aprofundar esclarecimentos.

4.9. Nesse sen�do, foi expedido o Memorando-Circular nº 24/2019/GPR, de 9/8/2019 (SEI
4481491) a diversas Superintendências desta Agência solicitando que fossem respondidas questões
levantadas ao longo da apresentação.

4.10. Em resposta, a área técnica elaborou o Informe nº 321/2019/COQL/SCO, de 16/8/2019
(SEI 4511086).

4.11. Os autos foram recebidos novamente nesta Presidência em 19/8/2019.



18/12/2019 SEI/ANATEL - 4410661 - Voto

https://sei.anatel.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5044551&infra_si… 4/24

4.12. Em 23/10/2019, por meio do Memorando nº 50/2019/PR (SEI 4764862), esta Presidência
solicitou à área técnica que realizasse recálculos da proposta. 

4.13. Em razão, no entanto, da constatação posterior da existência de suficientes elementos
para formação de juízo de convicção acerca da proposta encaminhada pela área técnica, tal solicitação de
recálculo foi cancelada em 11/12/2019, por meio do Memorando nº 60/2019/PR (SEI 5016851), pelo que
os autos retornaram a este Gabinete da Presidência na mesma data.  

4.14. É o relatório.

5. DA COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA
CONTRATAÇÃO E EXPEDIÇÃO DO ATO DE GOVERNANÇA AUTORIZATIVO DA DESPESA

5.1. Preliminarmente, consignam-se os disposi�vos que atribuem a este Colegiado a análise de
conveniência e oportunidade da contratação. 

5.2. A Portaria nº 410-Anatel, de 10/6/2009, alterada pela Portaria nº 1.201-Anatel, de
23/7/2018, estabelece que compete ao Conselho Diretor da Anatel a aprovação de requisições de
materiais e serviços com valores iguais ou superiores a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais),
consoante Anexo I (Pré-Contratação).

5.3. Registra-se ainda que a aprovação a que se refere a Portaria citada é quanto ao mérito
administra�vo, adstrito à conveniência e oportunidade da contratação, sendo que os aspectos legais
serão objeto de avaliação posterior pela Procuradoria Federal Especializada da Anatel (PFE-Anatel),
quando da análise da legalidade dos atos pra�cados, bem como das Minutas de Edital e Contrato.

5.4. Ademais, é oportuno delinear ainda o suporte norma�vo dos atos de governança das
contratações no âmbito da Anatel e, nesse sen�do, parece relevante salientar, desde já, que o Decreto nº
7.689, de 2/3/2012, que estabelece no âmbito do Poder Execu�vo federal, limites e instâncias de
governança para a contratação de bens e serviços, experimentou importante alteração por meio do
Decreto nº 9.533, de 17/10/2018.

5.5. Para melhor elucidação da mudança legisla�va, transcreve-se abaixo o disposto no art. 2º,
do Decreto nº 7.689/2012, antes e depois da modificação dada pelo Decreto nº 9.533/2018:

Redação original dada pelo Decreto nº 9.189, de 2017:
Art. 2º A celebração de novos contratos administra�vos e a prorrogação dos contratos
administra�vos em vigor rela�vos a a�vidades de custeio serão autorizadas por ato do Ministro de
Estado ou do �tular de órgão diretamente subordinado ao Presidente da República.

Redação dada pelo Decreto nº 9.533, de 2018:
Art. 2º A celebração de novos contratos administra�vos e a prorrogação dos contratos
administra�vos em vigor rela�vos a a�vidades de custeio serão autorizadas por ato do Ministro de
Estado, do �tular de órgão diretamente subordinado ao Presidente da República ou do dirigente
máximo das agências reguladoras referidas no Anexo I à Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004.

5.6. Portanto, com a redação do referido disposi�vo dada pelo Decreto nº 9.533/2018, a
autorização que, então, era de atribuição do Ministro de Estado foi transferida ao dirigente máximo das
agências reguladoras, este entendido, no caso da Anatel, o Conselho Diretor, por força do disposto no art.
9º, da Portaria MPOG nº 249, de 13/6/2012, que estabelece normas complementares para o
cumprimento do Decreto nº 7.689/2012, o qual ora se transcreve:

Art. 9º Nas hipóteses em que a autoridade máxima do órgão ou en�dade for exercida por direção
colegiada, a autorização para contratação deverá ser outorgada pelo referido órgão colegiado, na
forma que estabelecer o seu regimento, respeitadas as regras previstas nesta Portaria.

5.7. Conclui-se que, independentemente do valor da contratação, o ato de governança de que
trata o Decreto nº 7.689/2012 pode ser realizado pelo colegiado da Anatel, valendo aqui reproduzir outro
disposi�vo da Portaria MPOG nº 249/2012, especificamente seu ar�go 4º, que o delimita no seguintes
termos:

Art. 4º A autorização de que trata o art. 2º do Decreto nº 7.689, de 2012, cons�tui ato de
governança das contratações estritamente relacionado a uma avaliação sobre a conveniência da
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despesa pública, não envolvendo a análise técnica e jurídica do procedimento, que são de
responsabilidade dos ordenadores de despesa e das unidades jurídicas dos respec�vos órgãos e
en�dades, de acordo com suas competências legais, nem implicando ra�ficação ou validação dos
atos que compõem o processo de contratação.

5.8. O referido disposi�vo elucida bem do que se trata o ato de governança, ou seja, a
avaliação sobre a autorização da realização da despesa pública stricto sensu e o diferencia do exame
reservado à conveniência e oportunidade da contratação específica.

5.9. É de se destacar que, pela Portaria nº 1.197, de 23/7/2018, este Conselho Diretor autoriza
que o ato de governança em questão seja pra�cado pela Superintendência de Administração e Finanças
para as contratações com valores até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

5.10. No presente, no entanto, como o valor do possível contrato é es�mado em
R$ 14.924.132,79 (catorze milhões novecentos e vinte e quatro mil cento e trinta e dois reais e setenta e
nove centavos), cabe exclusivamente a este Conselho Diretor da Anatel não só deliberar acerca da
conveniência e oportunidade, como, caso entenda necessária a contratação, expedir o ato de governança
autoriza�vo para realização da despesa pública ora apresentada.

5.11. Feitos tais esclarecimentos, passa-se, então, à verificação dos elementos necessários à
deliberação do Colegiado.

5.12. No presente caso, além da análise da conveniência e oportunidade da contratação e
aprovação do ato de governança, cabe tecer considerações detalhadas acerca da mo�vação para a
referida contratação, diante da relação direta de seu objeto com a gestão da qualidade dos serviços
empreendida pela Agência, bem como com o desempenho de outras de suas competências como
aquelas relacionadas à disponibilização de informações aos usuários e à gestão do espectro.

6. DESTAQUES DO POSICIONAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) ACERCA
DA GESTÃO DA QUALIDADE

6.1. Antes de tecer as considerações acerca da contratação em si, faz-se necessário
contextualizar as razões pelas quais a área técnica elaborou a proposta, as quais sucintamente também
residem nas conclusões da auditoria operacional realizada pelo TCU consignadas no seguinte Acórdão:

Acórdão 2.333/2016 – TCU

Assunto: Auditoria Operacional com obje�vo de avaliar a atuação da Anatel na garan�a e melhoria
da qualidade da prestação dos serviços de telefonia móvel no Brasil.

Relator: Ministro Bruno Dantas.

[...]

Sumário:

AUDITORIA OPERACIONAL. ATUAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL)
NA GARANTIA E NA MELHORIA DA QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA
MÓVEL NO BRASIL. MONITORAMENTO DOS ACÓRDÃOS 1.458/2005, 2.109/2006, 1.864/2012,
210/2013 e 2.926/2013, TODOS DO PLENÁRIO. DETERMINAÇÕES. RECOMENDAÇÕES. CIÊNCIA.
ARQUIVAMENTO.

Acórdão:       

VISTOS, relatados e discu�dos estes autos que tratam de auditoria operacional, realizada com o
obje�vo de avaliar a atuação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) na garan�a e na
melhoria da qualidade da prestação dos serviços de telefonia móvel no Brasil, sob a perspec�va do
usuário, incluindo o monitoramento das deliberações ainda não atendidas dos Acórdãos
1.458/2005, 2.109/2006, 1.864/2012, 210/2013 e 2.926/2013, todos do Plenário.

[...]

9.7. determinar, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do
Regimento Interno do TCU, à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) que:

[...]

9.7.4. inclua, no prazo de 90 (noventa) dias, no processo de revisão do modelo de gestão de
qualidade do SMP, em andamento na agência, avaliação quanto: ao volume excessivo de
indicadores; à viabilidade de se mensurar os indicadores de forma fidedigna; à sobreposição de
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a�vidades de fiscalização e controle da qualidade do serviço de telefonia móvel; e à necessidade de
fiscalização periódica dos processos de extração dos indicadores, incluindo aqueles extraídos pela
En�dade Aferidora da Qualidade (EAQ), em observância ao art. 2, e inciso IX, da Lei 9.784/1999; ao
art. 127, incisos VI e X, da Lei 9.472/1997; aos arts. 36, parágrafo único, e 202, incisos I e II, da
Resolução-Anatel 612/2013; e ao art. 6°, inciso III, da Lei 8.078/1990;

9.7.8. adote, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, ações de fiscalização periódica na atuação da
En�dade Aferidora da Qualidade (EAQ), ou de qualquer en�dade que venha a subs�tuí-la no
processo de extração e cálculos dos indicadores de qualidade, buscando mi�gar as fragilidades
técnicas, operacionais e metodológicas existentes no atual processo de medição e divulgação da
qualidade de dados no SMP, em observância aos arts. 19, inciso XI, e 127, inciso X, da Lei
9.472/1997;

[...]

27. Publicada em 1997, a LGT estabelece em diversos momentos a importância da garan�a da
qualidade da prestação dos serviços de telecomunicações. O art. 2°, inciso III, prevê a competência
ao Poder Público de adotar medidas que propiciem padrões de qualidade compa�veis com a
exigência dos usuários. Além disso, o art. 3°, inciso I, prevê que o usuário, por sua vez, tem direito
de acesso aos serviços de telecomunicações, com padrões de qualidade e regularidade adequados à
sua natureza, em qualquer ponto do território nacional.

28. Com relação à prestação de serviços em regime privado, com é o caso da telefonia móvel a ser
avaliada na presente auditoria, o art. 127, inciso I, da referida lei afirma que a disciplina da
exploração desses serviços terá por obje�vo viabilizar o cumprimento das leis, des�nando-se a
garan�r a diversidade de serviços, o incremento de sua oferta e sua qualidade.

29. A atuação da Anatel com relação à qualidade da prestação desse serviço está prevista também
no art. 19, incisos X e XI, em que afirma que compete à agência expedir normas sobre prestação de
serviços de telecomunicações no regime privado e expedir e ex�nguir autorização para prestação
de serviço nesse regime, fiscalizando e aplicando sanções.

30. Ao longo do tempo, a Anatel expediu diversos norma�vos que regulamentaram o SMP. Dentre
aqueles ainda vigentes destacam-se:

a) o Regulamento do Serviço Móvel Pessoal, Resolução Anatel 477/2007;

b) o Regulamento de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço Móvel Pessoal (RGQ-SMP),
Resolução Anatel 575/2011;

c) o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC), definido
pela Resolução Anatel

632/2014; e

d) o Regulamento das Condições de Aferição do Grau de Sa�sfação e da Qualidade percebida,
definido pela Resolução Anatel 654/2015.

[...]

37. Em sua atuação como órgão regulador do serviço de telefonia móvel, a Anatel vem atuando por
meio de diversos instrumentos e ações dis�ntas. Embora essa atuação seja analisada
posteriormente no presente relatório, entende-se ser necessário explicar com mais detalhes
algumas delas, com o intuito de esclarecer alguns termos e questões mencionadas ao longo das
análises.

38. Em 2011, por meio das Resoluções Anatel 574/2011 e 575/2011 (RGQ-SMP), a Anatel alterou o
modelo por ela u�lizado para fiscalizar parte dos serviços prestados pelas operadoras. A agência
determinou que a qualidade do serviço de banda larga, tanto fixa quanto móvel, seria
acompanhada por uma en�dade específica, a ser contratada pelas próprias operadoras a serem
fiscalizadas, chamada En�dade Aferidora da Qualidade (EAQ).

39. Assim, a EAQ é uma en�dade autônoma responsável por conduzir os processos de aferição da
qualidade da banda larga, tanto móvel quanto fixa, a ser contratada pelas operadoras. Dessa
forma, não há mais a fiscalização da qualidade da banda larga móvel realizada diretamente pela
Anatel, de forma que essa atuação foi transferida pela agência à referida en�dade.

40. Com vistas a realizar o acompanhamento da atuação da EAQ referente à telefonia móvel,
cons�tui-se o Grupo de Implantação de Processos de Aferição da Qualidade (GIPAQ), coordenado
pela Anatel mas composto também pela própria EAQ e pelas operadoras. Ressalta-se que os
conflitos no âmbito do GIPAQ são decididos pelos representantes da Anatel.
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41. Entre as decisões realizadas no âmbito do GIPAQ, cita-se a consolidação, em um Manual
Operacional, dos procedimentos técnico-operacionais referentes à aferição dos indicadores da
banda larga móvel.

[...]

215. Como possíveis causas dos problemas relatados, citam-se:

[...]

e) a forma definida pela Anatel para modelo da EAQ, dado que: a ins�tuição é contratada pelas
empresas fiscalizadas, o que poderia fragilizar a sua independência no momento da avaliação de
desempenho das operadoras; as ações da EAQ dependem de vários atores e de dados das
empresas, sem que essa en�dade consiga verificar sua validade; e a Anatel tem optado por não
realizar de forma direta fiscalizações nas a�vidades da EAQ;

VOTO

Quanto ao processo de extração e medição dos indicadores de qualidade da telefonia móvel, foi
observado que a falta de padronização na metodologia de extração dos dados u�lizados e as
deficiências na a�vidade de coleta e tratamento deles, além de inviabilizarem a construção de séries
históricas, fazem com que os valores dos indicadores nem sempre reflitam, com significância
esta�s�ca, a real situação das operadoras.

Também merecem destaque, neste grupo de achados, as constatações a�nentes à En�dade
Aferidora de Qualidade (EAQ), en�dade autônoma responsável por conduzir os processos de
aferição da qualidade da banda larga, tanto móvel quanto fixa, prevista no art. 26 do Regulamento
de Qualidade do SMP editado em 2011, a qual deveria ser contratada pelas operadoras. Ocorre
que, por força do modelo implementado pela Anatel, parte de suas competências legais rela�vas à
mensuração e ao cálculo dos indicadores foram repassadas para a EAQ, sem que se garan�sse,
contudo, a capacidade técnica e de infraestrutura da en�dade. Somada a isso, verifica-se uma frágil
fiscalização da agência sobre o ente privado, o que inviabiliza a esperada melhoria do nível de
controle e da fidedignidade dos indicadores ob�dos pela EAQ. Como consequência, tem-se a
divulgação para a sociedade e a u�lização pela Anatel de índices não confiáveis e não fidedignos,
sem validade esta�s�ca, que apresentam uma visão incorreta da realidade da prestação dos
serviços móveis no país e que, dessa forma, dificultam os processos de tomada de decisão sob as
duas perspec�vas, a do usuário e a do regulador.

8. CONCLUSÃO

[...]

455. Com relação aos instrumentos u�lizados pela agência, constataram-se diversas falhas:
deficiências no processo de fiscalização; deficiências na elaboração e extração dos indicadores e
parâmetros u�lizados para acompanhar a qualidade da telefonia móvel; fragilidade dos indicadores
ob�dos por meio da En�dade de Aferição da Qualidade (EAQ); deficiências do Indicador de
Desempenho de Atendimento (IDA) desenvolvido pela Anatel; fragilidades e inconsistências dos
Planos de Melhoria da Qualidade (PMQ); ausência de estudo atualizado pela Anatel para embasar o
parâmetro mínimo de cobertura definido pela agência; e alteração pela Anatel da interpretação e
aplicabilidade dos disposi�vos do RGC por intermédio de instrumento inadequado e de baixa
publicidade (parágrafos 158 a 337).

[...]

458. Conclui-se que o modelo adotado pela Anatel, em que há inúmeros processos de trabalho e
instrumentos para avaliar a qualidade da telefonia móvel sem que haja entre eles, necessariamente,
uma avaliação de forma correlacionada do serviço, aumenta a complexidade da atuação da agência
de maneira que, apesar de executar diversas a�vidades de controle, a Anatel não consegue focar
suas ações e realizá-las de forma eficiente, prejudicando, assim, a confiabilidade e clareza dos
resultados ob�dos e, consequentemente, da qualidade da telefonia móvel de maneira geral.

7. RESPOSTA AO TCU

7.1. Como resposta ao TCU, o Informe nº 144/2016/SEI/PRUV/SRP (SEI 1557902), constante
nos autos do Processo nº 53500.203788/2015-24, atendeu ao Memorando-Circular nº 175/2016/SEI/SUE
(SEI 0889497), por meio do qual o Superintendente Execu�vo solicitou o encaminhamento da estratégia
de cumprimento das determinações e recomendações constantes do Acórdão nº 2.333/2016-TCU-
Plenário, que trata da Auditoria Operacional realizada com o obje�vo de avaliar a atuação da Agência na
garan�a e na melhoria da qualidade da prestação dos serviços de telefonia móvel no Brasil.



18/12/2019 SEI/ANATEL - 4410661 - Voto

https://sei.anatel.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5044551&infra_si… 8/24

7.2. Dentre os itens do Acórdão 2.333/2016-TCU tratados no informe em epígrafe, destaca-se o
item 9.7.4:

“9.7.4. inclua, no prazo de 90 (noventa) dias, no processo de revisão do modelo de gestão de
qualidade do SMP, em andamento na agência, avaliação quanto: ao volume excessivo de
indicadores; à viabilidade de se mensurar os indicadores de forma fidedigna; à sobreposição de
a�vidades de fiscalização e controle da qualidade do serviço de telefonia móvel; e à necessidade de
fiscalização periódica dos processos de extração dos indicadores, incluindo aqueles extraídos pela
En�dade Aferidora da Qualidade (EAQ), em observância ao art. 2, e inciso IX, da Lei 9.784/1999; ao
art. 127, incisos VI e X, da Lei 9.472/1997; aos arts. 36, parágrafo único, e 202, incisos I e II, da
Resolução-Anatel 612/2013; e ao art. 6°, inciso III, da Lei 8.078/1990”.

7.3. A Anatel manifestou-se, no que tange especificamente a esse item,  por meio da cláusula
3.2. do Informe nº 144/2016/SEI/PRUV/SRP (SEI 1557902), reproduzido a seguir:

“Quanto à inclusão no processo de revisão do modelo de gestão de qualidade do SMP, em
andamento na agência, de avaliação quanto ao volume excessivo de indicadores; à viabilidade de se
mensurar os indicadores de forma fidedigna e à sobreposição de a�vidades de fiscalização,
informamos que a Equipe de Projeto de Revisão do Modelo de Gestão da Qualidade, por meio do
Informe nº 153/2016/SEI/PRRE/SPR (SEI 0956368), diagnos�cou elementos equivalentes aos
apontados pelo TCU em seu relatório. Deve-se destacar que, em função do amplo diagnós�co
realizado no âmbito do referido projeto e da proposta de encaminhamento para um novo modelo de
gestão da qualidade dos serviços de telecomunicações, as fragilidades iden�ficadas na atual
sistemá�ca devem ser eliminadas. Assim, entende-se por atendido o item 9.7.4 do Acórdão em
comento, conforme se verifica no processo nº 53500.006207/2015-16.

7.4. O Informe nº 153/2016/SEI/PRRE/SPR (SEI 0956368), u�lizado como um dos fundamentos
para que se considerasse a recomendação 9.7.4 como atendida, refere-se à proposta do novo
Regulamento de Qualidade dos Serviços de Telecomunicações (RQUAL), que fora subme�do à consulta
pública por decisão do Conselho Diretor (Acórdão nº 519, de 7/11/2017 – SEI 2082762), mas que até o
momento em que foi encaminhada essa proposta de contratação, ainda não foi aprovado pelo Colegiado.

8. PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA

8.1. Como dito anteriormente, trata-se de proposta oriunda da Superintendência de Controle
de Obrigações (SCO), pela qual se solicitou a autorização a este Colegiado para contratação de a�vidades
especializadas de benchmarking e medição de condições da prestação dos Serviços Móvel Pessoal (SMP)
e de Comunicação Mul�mídia (SCM).

8.2. As razões e jus�fica�vas para a contratação foram pormenorizadamente consignadas pela
área técnica por meio da Minuta de Termo de Referência COQL, de 5/7/2019 (SEI 4259607), a
qual delimitou e especificou o objeto da contratação e pelo Informe nº 245/2019/COQL/SCO, de
5/7/2019 (SEI nº 4270086), que es�mou o valor total referencial. Destacam-se de ambos os documentos
alguns trechos:

Termo de Referência COQL, de 5/7/2019 (SEI 4259607)

O prazo de vigência do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado por
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no ar�go 57, II, da Lei 8.666, de
1993.

Para a presente contratação, apesar de a regra originária ser de 12 (doze) meses, considerou-se que
a contratação para o período de 24 (vinte e quatro) meses trará bene�cios que atendem aos
princípios da eficiência, da celeridade, da economia processual e da razoabilidade.

Na contratação por 12 (doze) meses, após 6 (seis) meses do início do contrato, a Administração tem
que iniciar a sua prorrogação, ou seja, durante 50% (cinquenta por cento) do período de vigência
contratual, o processo onera, do ponto de vista laboral, a área competente. O processo de
prorrogação, além de levar em torno de 6 (seis) meses para ser concluído, tem um impacto
significa�vo na u�lização dos servidores envolvidos na sua execução, análise e aprovação.

Ao fixar a contratação para 24 (vinte e quatro) meses, há aumento do tempo de intervalo entre uma
prorrogação e outra, o�mizando o serviço da Administração, possibilitando um ganho qualita�vo e
quan�ta�vo, pois reduz para 25% (vinte e cinco por cento) o período em que o processo de
prorrogação onera a Administração Pública. 
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Adicionalmente, há de se observar a complexidade do objeto no que diz respeito aos requisitos
técnicos necessários à prestação do serviço, que eleva o impacto no quan�ta�vo de servidores
envolvidos no processo de prorrogação contratual.

Cabe destacar trecho da fundamentação da Orientação Norma�va AGU nº 38/2011:

"Nos contratos de prestação de serviços de natureza con�nuada deve-se observar que: a) o prazo
de vigência originário, de regra, é de até 12 meses; b) excepcionalmente, este prazo poderá ser
fixado por período superior a 12 meses nos casos em que, diante da peculiaridade e/ou
complexidade do objeto, fique tecnicamente demonstrado o bene�cio advindo para a
administração; e c) é juridicamente possível a prorrogação do contrato por prazo diverso do
contratado originalmente".

Inicialmente, foram estabelecidos regulamentos de qualidade específicos para cada serviço, de
acordo com a necessidade e importância no momento. Atualmente, estão vigentes os regulamentos
relacionados a seguir: Resolução nº 574/2011 – Banda Larga Fixa; Resolução nº 575/2011 –
Telefonia Móvel; Resolução nº 605/2012 – Telefonia Fixa; Resolução nº 411/2005 – TV por
Assinatura.

Em todo o período desde a criação da Anatel, houve discussões e avaliações quanto a necessidade
de atualizar os regulamentos de qualidade para considerar as evoluções inerentes ao setor. À cada
revisão foram estabelecidas novas formas de medir o desempenho dos serviços, criados indicadores
e adotadas novas formas de promover a qualidade. Par�cularmente na presente década (de 2010 a
2020), os serviços de telecomunicações passaram por profunda revolução e os desafios se
aprofundaram. Monitorar a qualidade dos serviços não é a�vidade trivial e demanda definir
questões como:

1) o que é “qualidade”?

2) quais obje�vos do modelo de gestão?

3) o que deve ser monitorado (o que deve ser medido/ como/ quando/ por quem) para a�ngir os
obje�vos?

4) qual a melhor forma de monitoramento (análise custo/bene�cio/viabilidade)?

5) quais são as ações decorrentes dos achados do monitoramento?

Há diversos conceitos sobre o que é “qualidade”. Especialmente para telecomunicações, o tema
varia desde aspectos de funcionamento do serviço, até aspectos de relacionamento com a
operadora (cobrança, reparo, serviços, etc.). Nesse sen�do, são muitas variáveis que importam e
fazem a diferença na percepção de uso pelos consumidores.

Em relação ao funcionamento do serviço, no início das regulações sempre se buscou medir a
qualidade por meio da aferição do desempenho dos equipamentos da rede. Não obstante, ao longo
do tempo a evolução em funcionalidades e modelos de redes tornou limitada a análise de
equipamentos e constatou-se que a abordagem era insuficiente. Assim, gradualmente busca-se
incrementar o monitoramento com elementos de relação e percepção dos consumidores, pois o
desempenho efe�vo do serviço depende da interação de todos os equipamentos da cadeia, de fim
a fim.

Recentemente foram realizados estudos pela Agência des�nados a definir um novo modelo de
medição da qualidade. Esses estudos compõem o projeto estratégico “Novo Modelo de Gestão da
Qualidade” (Processo SEI nº 53500.006207/2015-16), que foi sustentado na Agência como
estruturante para o setor de telecomunicações. Dentre outros pontos, eles buscam determinar
quais são os aspectos mais relevantes da qualidade e quais perspec�vas devem ser adotadas,
par�ndo da premissa de que a medição seja fac�vel e atenda ao custo-bene�cio desejado. O
projeto teve como principais produtos um diagnós�co que iden�fica as falhas do modelo atual e
uma proposta de novo regulamento, que subs�tui todos os regulamentos anteriores e atualiza os
parâmetros a serem monitorados. A proposta, que já foi subme�da à consulta pública, está em
relatoria final para deliberação do Conselho Diretor da Agência.

O monitoramento da qualidade proposto no novo modelo se baseia na coleta de informações de
“rede” e de “relacionamento”, combinando medições obje�vas – de medições técnicas - e
subje�vas – de percepção dos consumidores (...)

No contexto do presente documento, será aprofundada a análise somente nos quesitos de
funcionamento dos serviços (Qualidade de Rede). Maiores informações sobre os parâmetros de
“Qualidade de Relacionamento” podem ser consultadas no processo de revisão
regulamentar. Exemplificando a cadeia de rede, tem-se que:



18/12/2019 SEI/ANATEL - 4410661 - Voto

https://sei.anatel.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5044551&infra_… 10/24

Cobertura: Se existe sinal projetado por determinada operadora para oferta do serviço em
determinada região.

Disponibilidade: Avaliação do tempo que a cobertura está disponível sem falhas ou interrupções
temporárias.

Acessibilidade: Se, tendo cobertura e disponibilidade, existe canal suficiente para toda a demanda
(análise de conges�onamento).

Retenção: Se, tendo uma conexão, o consumidor mantém a sua conexão durante todo o tempo
requerido, ou se há desconexão não intencional.

Integridade: Se, durante uma conexão, há bom desempenho da conexão. Em voz, se a
comunicação é audível, sem ruídos, etc... Em dados, se a velocidade está adequada, dentre
outros.

Tais indicadores não abrangem todos os �pos de interação dos consumidores com o serviço pois,
considerando que há centenas ou milhares de parâmetros passíveis de monitoramento, decidiu-se
focar nos parâmetros mais significa�vos, consagrados no mercado e internacionalmente. Mas,
ainda que tais indicadores selecionados sejam representa�vos da qualidade e importantes para a
percepção dos consumidores, estes não cobrem outros aspectos relevantes, conforme será
abordado com maior clareza mais adiante neste documento.

Outro avanço fundamental da proposta é na granularidade das medições obje�vas. Enquanto hoje
os indicadores são consolidados por Códigos Nacionais e Unidades da Federação - UFs, agrupando
diversos municípios, o novo regulamento propõe consolidações em nível municipal, gerando
indicadores para cada um dos 5.570 (cinco mil quinhentos e setenta) municípios brasileiros. Essa
mudança é significa�va, pois devido às heterogeneidades sociais, econômicas e geográficas do país,
o desempenho dos serviços pode variar substancialmente entre municípios, mas essas diferenças
podem não ser percebidas quando consolidadas em agrupamentos maiores. Nesse sen�do,
informações com maior granularidade permitem um acompanhamento mais preciso e são mais
úteis aos consumidores.

Entretanto, aumentar a granularidade traz desafios de custo e governança, tanto para as operadoras
quanto para a Agência e para os consumidores. Nesse sen�do, houve uma busca pela redução dos
indicadores monitorados, focando naqueles essenciais. Mister ressaltar que, mesmo com o foco
citado, o desafio proposto no novo regulamento é bastante significa�vo, posto que, ao invés de
medir 67 (sessenta e sete) Códigos Nacionais, ou 27 (vinte e sete) Unidades da Federação, serão
medidos 5.570 (cinco mil quinhentos e setenta) municípios individualmente, aumentando
consideravelmente os requisitos de volume de medições para representação esta�s�ca. Ademais,
mul�plica-se ainda o número de medições por serviço, por indicador, por operadora, por período
analisado, o que gera uma complexidade relevante de governança e inteligibilidade à sociedade.

Uma vez coletados os dados, eles serão consolidados em índices que, por sua vez, serão u�lizados
para definir “selos de qualidade” referentes ao desempenho em municípios, UFs e país,
segmentados por operadora e por serviço. O Selo varia entre as classes de qualidade “A”, “B”, “C”,
“D” e “E” e busca evidenciar o desempenho de cada operadora nos indicadores selecionados, para
que os consumidores tomem decisões com melhor nível de informação. A opção por reunir os
vários indicadores de desempenho em uma única medida da qualidade, obje�va facilitar o
entendimento para o consumidor e, ainda assim, permi�r a comparação das diferentes
operadoras. Com efeito, uma das premissas do Novo Modelo é a disponibilização de informação aos
consumidores como vetor de melhoria da qualidade, vez que o consumo orientado por decisões
fundamentadas tende a impulsionar a compe�ção por qualidade entre prestadores.

Os indicadores de qualidade serão ob�dos por meio de um processo que envolve a Anatel, as
operadoras e uma En�dade de Suporte à Aferição da Qualidade (ESAQ), sob custeio das
operadora abrangidas, conforme Manual Operacional de referência a ser aprovado e man�do
atualizado por Grupo de Trabalho GTQUAL, com par�cipantes da Agência, das operadoras e de
outros agentes que podem ser convidados oportunamente. O modelo com En�dade de Suporte à
Aferição da Qualidade já está estabelecido na atual regulamentação.

A proposta de novo regulamento prevê também que as obrigações rela�vas à qualidade abranjam
as operadoras não consideradas de pequeno porte, enquanto aquelas definidas como de pequeno
porte têm a faculdade de par�cipar das medições, com conjunto restrito de obrigações. Tal
assimetria visa reduzir custos e barreiras aos pequenos provedores, para fomento à compe�ção
setorial. O contraponto nega�vo, é o fato de que o modelo não proveja informações de qualidade
de tais provedores.

Informe nº 245/2019/COQL/SCO, de 5/7/2019 (SEI nº 4270086)
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Da realização de Pesquisa de Preços para a contratação

Inicialmente, informa-se que a pesquisa de preços aqui descrita observou as disposições da
Instrução Norma�va nº 5, de 27 de junho de 2014, que dispõe sobre os procedimentos
administra�vos básicos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e
contratação de serviços em geral.

Em seu ar�go 2º, a Instrução Norma�va nº 5, de 27 de junho de 2014, dispõe:

Art. 2º  A pesquisa de preços será realizada mediante a u�lização dos seguintes parâmetros:

I - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico h�p://paineldeprecos.planejamento.gov.br;

II - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e
oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços; 

III - pesquisa publicada em mídia especializada, sí�os eletrônicos especializados ou de domínio
amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; ou

IV - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais
de 180 (cento e oitenta) dias. 

§1º  Os parâmetros previstos nos incisos deste ar�go poderão ser u�lizados de forma combinada ou
não, devendo ser priorizados os previstos nos incisos I e II e demonstrada no processo
administra�vo a metodologia u�lizada para obtenção do preço de referência.

§2º  Serão u�lizadas, como metodologia para obtenção do preço de referência para a contratação, a
média, a mediana ou o menor dos valores ob�dos na pesquisa de preços, desde que o cálculo
incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros adotados
neste ar�go, desconsiderados os valores inexequíveis e os excessivamente elevados.

§3º  Poderão ser u�lizados outros critérios ou metodologias, desde que devidamente jus�ficados
pela autoridade competente.

§4º  Os preços coletados devem ser analisados de forma crí�ca, em especial, quando houver grande
variação entre os valores apresentados.

§5º  Para desconsideração dos preços inexequíveis ou excessivamente elevados, deverão ser
adotados critérios fundamentados e descritos no processo administra�vo.

§6º  Excepcionalmente, mediante jus�fica�va da autoridade competente, será admi�da a pesquisa
com menos de três preços ou fornecedores.

Em adição, faz-se referência à jurisprudência do TCU, em especial o disposto no Acórdão nº
1.445/2015-Plenário, onde foi conferida interpretação sistemá�ca a redação dada pela Instrução
Norma�va nº 5, de 27 de junho de 2014, no sen�do de que a pesquisa de preços para elaboração
do orçamento es�ma�vo deve considerar diversas fontes de pesquisa, levando-se em conta,
principalmente, os parâmetros elencados nos incisos I e II da referida Instrução Norma�va,
com vistas a ampliar a base de consulta através de outras fontes de pesquisa, providência esta
nominada pelo Tribunal de Contas da União como “cesta de preços aceitáveis”.

Painel de Preços

Não foi encontrado objeto similar ao da presente contratação no painel de preços, portanto, tal
parâmetro não foi u�lizado.

Contratações similares de outros entes públicos

Não foram encontradas contratações similares de outros entes públicos, portanto, tal parâmetro
não foi u�lizado.

Pesquisa publicada em mídia especializada, sí�os eletrônicos especializados ou de domínio amplo

Não foram encontradas pesquisas de preços para o serviço publicadas, portanto, tal parâmetro não
foi u�lizado.

Pesquisa com fornecedores

A pesquisa de preços com potenciais fornecedores iden�ficados foi inicialmente realizada com base
nos subprodutos delineados no Estudo Preliminar da Contratação (SEI nº 3817091) para a prestação
dos Serviços Especializados de Medição e Benchmarking dos Serviços Móvel Pessoal (SMP) e de
Comunicação Mul�mídia (SCM).

Foram enviadas 14 (quatorze) correspondências eletrônicas solicitando encaminhamento de
proposta rela�va à pesquisa de mercado para empresas do setor (todas relacionadas com ramo de
atuação na área de prestação do serviço), entre 14/03/2019 e 09/04/2019, conforme prazos e
dilações comunicados, disponibilizados no ANEXO I - SEI nº 3949859 e SEI nº 3949884: (...)

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/paginas/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-5-de-27-de-junho-de-2014
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/paginas/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-5-de-27-de-junho-de-2014
https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLight?key=41434f5244414f2d434f4d504c45544f2d31343432313031&sort=RELEVANCIA&ordem=DESC&bases=ACORDAO-COMPLETO;&highlight=&posicaoDocumento=0&numDocumento=1&totalDocumentos=1
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/paginas/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-5-de-27-de-junho-de-2014


18/12/2019 SEI/ANATEL - 4410661 - Voto

https://sei.anatel.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5044551&infra_… 12/24

Segunda consulta de preços

Em razão da evolução das especificações, considerando os estudos da equipe de contratação,
solicitou-se em 21/06/2019 a atualização da cotação para todas as empresas respondentes citadas
anteriormente. Adicionalmente, durante o processo de estudo foi iden�ficada a empresa Rohde &
Schwars como possível fornecedora dos serviços. Após solicitação da Anatel, a
empresa encaminhou algumas informações de sua solução técnica, disponibilizada no ANEXO XI
- SEI nº 4344738.

O pedido da nova cotação de preço bem como suas respec�vas respostas constam do ANEXO XII
- SEI nº 4342243. Nesse novo pedido de cotação foi solicitado o respec�vo preço para um contrato
de um a cinco anos, a fim de iden�ficar possíveis economias com ganhos de escala. Também foi
solicitado o envio de cotação do preço de forma mais abrangente, conforme �po de informação
definidos, e não mais por cada subproduto.

Em resposta, algumas empresas seguiram a tendência de repe�r a média de preços ao longo dos
anos, enquanto outras apresentaram valores que ano a ano se reduziam conforme maior prazo de
vigência contratual.

Apesar de uma maior economia ao orçamento público que poderia ser proporcionado com uma
contratação já por cinco anos, conforme também já jus�ficado no respec�vo Termo de Referência, a
Administração concluiu, do ponto de vista técnico, ser mais adequada a contratação para o período
de 24 (vinte e quatro) meses, que representa uma segurança para as partes do contrato, que requer
uma mobilização de empregados com especialização na a�vidade por parte da Contratada, bem
como, pela Contratante, uma análise dos bene�cios e qualidade dos serviços apresentados,
assegurando a essa, com vistas ao interesse público, requerer a prorrogação contratual. (...)

CONCLUSÃO

Diante do exposto, pode-se concluir que o valor total referencial para a presente contratação foi
es�mado em R$ [14.924.132,79].

9. DRIVE-TESTS E POSSÍVEL SOBREPOSIÇÃO DE DADOS FORNECIDOS PELA CONTRATANTE E
PELA EAQ

9.1. Conforme narrado nos fatos, em razão de dúvidas quanto a alguns aspectos da proposta
de contratação, foi encaminhado o Memorando-Circular nº 24/2019/GPR, de 9/8/2019 (SEI 4481491) a
diversas Superintendências desta Agência solicitando que fossem respondidas as seguintes questões:

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?

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

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.

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?

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?

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.

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



18/12/2019 SEI/ANATEL - 4410661 - Voto

https://sei.anatel.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5044551&infra_… 13/24

dois reais e oitenta e oito centavos) seria considerado nos demais exercícios. Favor explicitar a
exequibilidade do arranjo à luz da duração contratual pretendida.

9.2. Em resposta todos os Superintendentes da Agência subscreveram o Informe nº
321/2019/COQL/SCO, de 16/8/2019 (SEI 4511086):

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).

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?

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.

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.

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.

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?

 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.

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.

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
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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.

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 / ESAQ;

Acompanhamento da fase de início de coleta
pelas empresas reguladas / ESAQ;

Especificação e conferência dos portais de
dados da ESAQ;

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

Realizar estudos compara�vos, análises da
qualidade, publicação dos resultados ob�dos
nas 2 fontes.
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qualidade dos
serviços

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

 

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.

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.

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. 

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

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.

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.

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

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

Oportunidades para o novo RQUAL

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.

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.

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

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.

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?

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.

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.

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

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.

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.

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
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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?

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.

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.

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. 

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.

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.

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. 

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
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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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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
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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.

10. DA GESTÃO E USO EFICIENTE DO ESPECTRO, DA COLETA DE DADOS POR CROWDSOURCE
E DO DRIVE-TEST

10.1. Sem prejuízo das respostas encaminhadas pela área técnica, reforça-se a importância da
necessidade do drive-test, ressaltando que o atualmente disponível tem um obje�vo totalmente
diferente daquele que se pretende contratar como parte da solução especificada.

10.2. Ademais, a coleta de dados por crowdsource representa um ganho de eficiência sem
precedentes para os trabalhos da Agência, na medida em que transforma cada usuário do setor de
telecomunicações em par�cipe da fiscalização, se assim o desejar, habilitando-se via aplica�vo em seu
terminal móvel. Assim, habilita o consumidor a tornar-se agente a�vo e protagonista na regulação do
mercado. O comportamento dos agentes de mercado bem como o uso eficiente de recursos escassos -
radiofrequências - também podem ser aferidos pela contratação proposta.

10.3. Nesse sen�do, da seguinte forma dispôs o termo de referência elaborado pela área técnica
(SEI 4259607):

Gestão e uso eficiente do espectro

2.41 Um dos serviços mais relevantes da Anatel é gerenciar os recursos escassos à prestação.
Especialmente em relação ao espectro e faixas de radiofrequência. Harmonizar os diversos usos e
alocar efe�vamente todos os recursos compõe fatores de sucesso para o desenvolvimento das
telecomunicações em favor de toda a população.

Nesse sen�do, um dos processos essenciais é compreender qual o real uso das faixas
eventualmente leiloadas e com direito de uso concedido aos diversos agentes. Todos os leilões têm
por premissa a uso eficiente das faixas concedidas, sob pena de desperdício de recurso
público. Conhecer o uso real das frequências do espectro brasileiro nas diversas regiões do país
viabiliza a análise de saturações, de ineficiência ou ausência de uso, que permi�ria a adoção de
medidas de alocação mais eficiente do espectro. No limite, quanto maior a eficiência no uso, maior
a oferta e capacidade dos serviços aos consumidores.

A contratação que ora se propõe pretende prover informações relevantes sobre o uso das faixas de
radiofrequências por operadora, tecnologia e região, agregando a tais camadas de informação,
dados sobre a qualidade, abrangência, nível de sinal, dentre outros.

Coleta por crowdsource

5.16 A coleta de dados crowdsource deve abranger os serviços de telefonia móvel (SMP) e banda
larga fixa (SCM), devendo necessariamente ser realizada de forma automá�ca nos terminais móveis
de usuários, via so�ware de medição embarcados em aplica�vos, com prévia autorização dos
usuários, e independente da inicia�va dos usuários para gerar medidas, em background às
aplicações em uso.

As aplicações que realizam a coleta de dados devem obter prévio consen�mento dos usuários para
execução das medições e fornecer dados anonimizados, sem que haja iden�ficação de informações
pessoais dos usuários, respeitando todo o marco legal brasileiro relacionado à proteção de dados
pessoais, especialmente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais brasileira (Lei nº 13.70/2018).

A coleta de dados crowdsource empregada pela CONTRATADA deve possuir capacidade de coleta de
dados em todos os municípios brasileiros, tanto para a telefonia móvel (SMP) quanto para a banda
larga fixa (SCM) e garan�r medições para detecção da presença de todas as operadoras da telefonia
móvel em pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos municípios brasileiros, em cada
consolidação trimestral de resultados.

Deverá ser informado à CONTRATANTE, sempre que requisitado, a lista de classes de aplica�vos,
bem como o quan�ta�vo por classes, das aplicações u�lizadas contendo o referido so�ware de
medição embarcado nos terminais dos usuários.

Os dados devem ser coletados de forma con�nua, durante todos os dias do contrato, nos intervalos
de tempo programados de acordo com a metodologia da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá disponibilizar, por meio dos subprodutos definidos no presente Termo de
Referência, dados coletados em território brasileiro referentes aos 2 (dois) meses anteriores ao
início da vigência contratual.

Coleta por drive-test



18/12/2019 SEI/ANATEL - 4410661 - Voto

https://sei.anatel.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5044551&infra_… 20/24

A coleta de dados de drive-test deve realizar medições técnicas fim-a-fim (end-to-end
measurements), para telefonia móvel (SMP) com equipamento scanner e terminais de marcas e
modelos usuais no país, com chips de cada operadora instalados, em carros que executam rotas
dentro do perímetro dos municípios, em roteiro planejado.

Serão realizadas 2 (duas) campanhas de coleta de dados de drive-test para o período de vigência do
contrato de 24 (vinte e quatro) meses.

Cada campanha de drive-test deve ser executada para 50 (cinquenta) municípios brasileiros,
definidos pela CONTRATANTE no ANEXO VIII do presente Termo de Referência, dentre os quais
constam todas as capitais das Unidades Federa�vas. A coleta dos dados em rodovias de interligação
dos municípios pode ser executada caso a metodologia internacional a exija, sem ônus adicional à
CONTRATANTE.

A primeira campanha de drive-test deve ser concluída em até 9 (nove) meses do início de vigência
do contrato. A segunda campanha de drive-test deve ser concluída 12 (doze) meses após o final da
primeira. Excepcional e jus�ficadamente, as partes poderão ajustar prazos dis�ntos para início e
término das campanhas de drive-test. 

É desejável que a execução das campanhas no mesmo município ocorram na mesma época do ano,
de forma a evitar efeito de sazonalidade nos dados.

Os testes devem ser executados para todas as operadoras do Serviço Móvel Pessoal (SMP) que
possuem mais de 5% (cinco por cento) do market share nacional.

A lista de radiofrequências autorizadas para o SMP em território nacional será fornecida pela
CONTRATANTE.

A coleta de dados de drive-test deve ser executada para todas as tecnologias em uso pelas
operadoras aferidas, por meio de terminais móveis efe�vamente comercializados no país, incluindo
os serviços de voz, dados e aplicações mais usuais, preferencialmente, na forma de chamadas de
voz, de vídeo e streaming.

Todas as medições devem ocorrem em paralelo para todas as operadoras aferidas.

Devem ser alocados no mesmo veículo, no mínimo, os seguintes equipamentos:

Scanner para registro dos níveis de intensidade de sinal e interferência (scanner
measurements), iden�ficação de todas as radiofrequências efe�vamente irradiadas, equipamentos
que compõem o conjunto de terminais móveis, e com capacidade de medição 2G, 3G, 4G e 5G,
quando disponível no mercado;

os necessários para automa�zar os testes e registrar o desempenho (serviços de voz e dados); e

GPS para registro das coordenadas geográficas.

A CONTRATADA deve disponibilizar, até o final da campanha de drive-test, manual com todos os
setups u�lizados para as medições realizadas, inclusive contendo as recomendações que
eventualmente devem ser seguidas.

10.4. Verifica-se, portanto, que a contratação de drive-test tal como proposta é bem mais
abrangente do que aquela atualmente existente nesta Autarquia. O que hoje dispomos está voltado
essencialmente para medição de cobertura enquanto o que se pretende contratar pode quan�ficar a
qualidade e o uso eficiente das redes em locais específicos dentro de um município fornecendo dados
muito mais precisos acerca da cadeia de rede, isto é, dos seguintes itens:

Cobertura: Se existe sinal projetado por determinada operadora para oferta do serviço em
determinada região.

Disponibilidade: Avaliação do tempo que a cobertura está disponível sem falhas ou interrupções
temporárias.

Acessibilidade: Se, tendo cobertura e disponibilidade, existe canal suficiente para toda a demanda
(análise de conges�onamento).

Retenção: Se, tendo uma conexão, o consumidor mantém a sua conexão durante todo o tempo
requerido, ou se há desconexão não intencional.

Integridade: Se, durante uma conexão, há bom desempenho da conexão. Em voz, se a
comunicação é audível, sem ruídos, etc... Em dados, se a velocidade está adequada, dentre
outros.
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10.5. Em relação à vantajosidade da proposta de contratação e os ganhos de escala que podem
exis�r a par�r dela, vejamos o exemplo da fiscalização por meio de drive-test rural realizada para verificar
os compromissos de abrangência assumidos pela prestadora Claro na região norte do Brasil. Um resumo
da operação conduzida pelos fiscais desta Agência foi veiculado por meio de vídeo publicado no Teia,
jornal interno desta Anatel (h�p://teia.anatel.gov.br/pt/4471/no�cias/2437/Fiscais-no-Amazonas-
encaram-36-horas-consecu�vas-dentro-de-lancha-para-realizar-medições-de-cobertura.htm)

10.6. Na ocasião, em 18/7/2019, os fiscais se deslocaram de lancha com seus equipamentos do
porto de Manaus até as cidades de Benjamin Constant e Taba�nga, na tríplice fronteira "Brasil-Peru-
Colômbia". O obje�vo era fiscalizar a existência de cobertura de sinal nos municípios, notadamente Tefé,
Fonte Boa, Jutaí e Tonan�ns, localizados ao longo de mais de 1.500 quilômetros do rio Amazonas.

10.7. Não há dúvida que este �po de drive-test foi ú�l para verificar o cumprimento ou não dos
compromissos de abrangência da prestadora Claro ao longo dos referidos municípios, especialmente
Atalaia do Norte, município onde se encontra o Vale do Javari, a maior reserva de índios isolados do
planeta. Mas, em sendo contratado o drive-test tal como proposto pela área técnica, além da
dispensabilidade da presença �sica dos fiscais - o que diminui sensivelmente os custos da fiscalização -,
os dados ob�dos podem melhor refle�r a capilaridade e a penetração de redes ao longo desses
municípios de grandes extensões territoriais e eminentemente rurais, cujas comunidades cons�tuem
verdadeiros isolamentos geográficos de baixa integração nacional. Ou seja, uma composição ó�ma
daquilo que é próprio e o que é contratado de terceiros contribui inequivocamente para o
endereçamento das atribuições desta Anatel.

10.8. É despiciendo lembrar que a forte demanda por dados não pode ser
devidamente acompanhada quando se verifica apenas a cobertura sem levar em consideração os
elementos da cadeia de rede acima elencados. Aliás, frequentemente é relatado pela equipe de fiscais
que os moradores das localidades informam que o sinal da operada até existe, mas perguntam quando
estará em funcionamento. Ora, a resposta é frustrante tanto para os fiscais, cuja presença cria
expecta�va de melhoria, quanto para os potenciais consumidores que, embora constatem presença de
sinal da rede em seus aparelhos, não possuem a perspec�va de uso.

10.9. No mais, é preciso reconhecer que a velocidade dos ciclos tecnológicos e a rápida
obsolescência de etapas anteriores impõem uma permanente atualização por parte desta Agência no
acompanhamento da prestação dos serviços. Considerando a dinamicidade tecnológica que permeia o
setor de telecomunicações, a presente contratação dirige-se justamente a mi�gar o risco de um
acompanhamento anacrônico.

10.10. A par�r de sua implementação, e dos insumos a serem coletados e da reformulação do
modelo de gestão da qualidade espera-se que haja redução em novas contratações de acompanhamento
de forma fragmentada.

10.11. Ademais, há um ganho de exper�se para as equipes da Agência na medida em que está
previsto que os agentes públicos acompanhem as fases de planejamento, execução e tratamento das
coletas de drive-test. Isso significa que, ao longo do contrato, os servidores da Casa absorverão as
prá�cas de mediação que excedem e complementam a metodologia atualmente realizada.

10.12. Por tais razões, as futuras contratações relacionadas a processos de drive-test deverão se
dar em caráter excepcional, considerando-se os avanços ob�dos com as soluções adquiridas no presente
projeto.

11. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS DESSA PRESIDÊNCIA

11.1. Quanto às considerações finais desta Presidência, registro o caráter estruturante da
proposta. Prova maior disso é a subscrição e apoio dos 8 (oito) Superintendentes da Agência, que
atestaram a necessidade de melhorias não só no processo de aferição de qualidade, mas também na
forma como os recursos escassos são usados pelas prestadoras e como essas, por intermédio do
comportamento dos usuários, têm seus serviços distribuídos no território nacional.

11.2. Além disso, de fato, em uma análise superficial e preliminar, sobretudo em razão da
interdependência dos assuntos - a presente proposta de contratação e a proposta de novo Regulamento
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de Qualidade -, pode-se entender precipitadamente que se sobrepõem. Conforme visto, no entanto, em
que pese existam pontos de contato extremamente próximos, a contratação é um plus capaz de fornecer
dados e números mais críveis, refinados e aptos a serem u�lizados na tomada de decisões mais asser�vas
não só deste Conselho Diretor, mas de todas as Superintendências da Agência, nos mais diversos projetos
finalís�cos.

11.3. Aliás, quanto à aparente sobreposição, há que se ter em mente que na busca excessiva
pela conciliação e pelo ideal de acordo por meio acomodação geral das diferenças, corremos o risco de
não prover a transformação de que precisamos a fim de aproveitar os recursos que possuímos (como o já
contratado drive-test para medição de coberturas) e aqueles que podemos melhorar (como a coleta de
dados por crowdsource).

11.4. É desnecessário lembrar também que na medida em que o usuário passa a ser um
colaborador e par�cipe nesse processo de medição, há uma comunhão de esforços entre os envolvidos
que diminui sensivelmente a pressão social e dos órgãos de controle pela confirmação dos números
publicados pela Agência, especialmente em razão de aparente conflito entre esses dados e a percepção
dos consumidores. Por parte dos cidadãos, o sen�mento de pertencimento a esse processo pode levar a
substanciais melhorias no relacionamento desses com as prestadoras, vez que a proposta lhes confere
inegável empoderamento, transformando-se de simples reclamantes a fornecedores de informações em
tempo real - tanto para esta Agência quanto para as prestadoras - das condições em que os serviços
delegados são prestados.  

11.5. Convém destacar que os insumos a serem ob�dos com a contratação contemplam o uso
eficiente do espectro, a capilaridade das redes, as singularidades dentro do município, o comportamento
dos usuários, dentre tantos outros dados absolutamente necessários para a tomada de decisões à altura
da dinamicidade do setor. 

11.6. Nesse sen�do e quanto aos métodos de aferição, não se deve criar, muito menos eternizar
uma discussão de um ou outro e sim, ter a ní�da ideia de coexistência pacífica de um e outro, dentro
daquilo que podem oferecer de melhor, segundo suas caracterís�cas próprias.

11.7. Registra-se que, até aqui, a medição de alguns serviços pela EAQ se revelou vantajosa
porquanto os critérios de aferição são plenamente conhecidos por aqueles que são aferidos, no caso, as
prestadoras fiscalizadas e patrocinadoras desse modelo. Além disso, não há dúvida de que a chancela por
meio de uma auditoria confere uma inegável segurança tanto aos dados quanto à metodologia em si. Por
outro lado, tal modelo além das dificuldades operacionais e da necessidade de modernização, não
fornece, por exemplo, o mínimo de comparabilidade internacional, cujos resultados poderiam
demonstrar se estamos trilhando o caminho daquilo que se considera como referência adequada não só
em termos de qualidade do serviço, mas também de comportamento dos agentes de mercado.

11.8. Por essas razões, não se afirma que a medição via EAQ tenha se tornado desnecessária ou
conflitante com a contratação proposta. O que é necessário deixar claro é que tal modelo de aferição via
en�dade precisa ser melhorado com a brevidade possível. Aliás, como provimento de exemplo, a
iminente entrada em vigor do novo Regulamento de Qualidade, cuja proposta apresentada recentemente
já se qualifica como uma quebra de paradigma, demonstra a inevitabilidade da Agência estar preparada
para esse nova modelagem regulatória de medição de qualidade e do uso eficiente dos recursos
escassos. De toda a sorte, consoante o exposto alhures, a solução ora proposta também se relaciona com
outros aspectos regulatórios, entre os quais, o empoderamento dos consumidores e a promoção da
compe�ção.

11.9. Impende destacar que a exper�se adquirida com a presente contratação deve
necessariamente ser aproveitada no grupo de implementação do novo Regulamento de Qualidade, seja
porque os dados ob�dos por meio da eventual contratada podem refle�r de maneira muito mais precisa
e percuciente a realidade examinada, seja para fins de avaliação do modelo via en�dade aferidora. 

11.10. Dessa forma, considerando sanadas as dúvidas suscitadas ao longo da instrução processual
e demonstrada a importância da contratação, notadamente em razão da abrangência dos possíveis
resultados, os quais vão muito além da modernização das formas como a Anatel atualmente afere a
qualidade da prestação dos serviços de telecomunicações, entende-se, sobretudo da leitura dos referidos
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documentos (minuta de Termo de Referência COQL, de 5/7/2019 (SEI 4259607), Informe nº
245/2019/COQL/SCO, de 5/7/2019 (SEI 4270086) e  Informe nº 321/2019/COQL/SCO, de 16/8/2019
(SEI 4511086), que as Superintendências jus�ficaram adequadamente os requisitos para a contratação,
em especial aqueles que dizem respeito ao prazo de contratação e à imprescindibilidade dessa.

11.11. De fato, assiste razão às áreas técnicas quando pugnam por soluções complementares e
novas tecnologias de informação e comunicação para que a Anatel dê cobro a sua primordial missão
ins�tucional, que é a de adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para
o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, atuando com independência, imparcialidade,
legalidade e publicidade.

11.12. Deste modo, está sa�sfatoriamente concluído o devido exame dos elementos necessários
para a contratação solicitada pelas Superintendências e encaminhada pela Superintendência de Controle
de Obrigações (SCO), nos moldes prescritos pela Portaria Anatel nº 1.197-Anatel, de 23/7/2018, alterada
pela Portaria nº 1.826-Anatel, 1º/11/2018 (Ato de Governança) e Portaria nº 410-Anatel, de 10/6/2009,
alterada pela Portaria nº 1.201-Anatel, de 23/7/2018 (conveniência e oportunidade de contratações cujos
valores es�mados superam R$ 10.000.000,00 - dez milhões de reais).

11.13. É apenas de se recomendar a observância das sugestões da Procuradoria desta Agência
aplicáveis posteriormente à atual fase processual.

11.14. Informações e verificações além das que foram aqui expostas são de responsabilidade da
área técnica e do órgão de consultoria e assessoramento jurídicos da Anatel.

12. CONCLUSÃO

12.1. Diante do exposto, proponho ao Conselho Diretor:

12.1.1. No exercício de ato de governança, nos estritos termos do art. 4º da Portaria MPOG
nº 249, de 13/6/2012 e com fundamento no art. 2º do Decreto nº 7.689, de 2/3/2012, aprovar a
conveniência da despesa pública no valor es�mado de R$ 14.924.132,79 (catorze milhões
novecentos e vinte e quatro mil cento e trinta e dois reais e setenta e nove centavos) para
contratação de a�vidades especializadas de benchmarking e medição de condições da prestação dos
Serviços Móvel Pessoal (SMP) e de Comunicação Mul�mídia (SCM), no intuito de conferir
informações à Anatel e à população brasileira a respeito notadamente da qualidade e da cobertura
dos serviços oferecidos, bem como o uso eficiente de recursos escassos como as faixas de
radiofrequência e o comportamento dos agentes de mercado em termos de compe�ção, pelo prazo
de 24 (vinte e quatro) meses;

12.1.2. Autorizar a celebração de novo contrato administra�vo;

12.1.3. Orientar as Superintendências de Controle de Obrigações (SCO) e de Fiscalização
(SFI) que con�nuem a realizar o necessário juízo de avaliação acerca da combinação ó�ma entre
ferramentas de drive-test próprias e de contratada de terceiros, devendo quaisquer aquisições
posteriores serem subme�das ao Conselho Diretor para avaliação de oportunidade e conveniência,
considerando a diretriz de o�mização das soluções empreendidas para que a Anatel dê cobro a sua
primordial missão ins�tucional; e

12.1.4. Determinar que à Superintendência de Fiscalização (SFI) que acompanhe todas as
fases de planejamento, execução e tratamento das coletas de drive-test.

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Euler de Morais, Presidente do Conselho, em
12/12/2019, às 08:25, 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 4410661 e o código CRC 2B89797F.
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