TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.
Vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

3º Lote de Respostas às manifestações das empresas interessadas do Chamamento Público nº 02/2017, Processo nº
30/2017-TB.
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Anexo D7

Geral

Geral

CONTRIBUIÇÃO/QUESTIONAMENTO

RESPOSTA DA TELEBRAS

Com relação à cobertura do SGDC, podem nos
fornecer as Coordenadas da envoltória de
cada footprint de cada Beam?

A informação solicitada foi disponibilizada no dia
06 de setembro de 2017 a todas as interessadas
que retiraram os anexos sigilosos do Edital de
Chamamento Público nº 02/2017.

Justificamos a pergunta pelo fato de não
termos encontrado cobertura de nenhum dos
feixes do Satélite em cerca de 200 Municípios
do Território Nacional.
Solicitamos informar os endereços dos PoP’s
da
TELEBRAS
do
Rio de Janeiro/RJ, Brasília/DF, Campo
Grande/MS, Salvador/BA e Florianópolis/SC,
Pontos de Presença onde a Cessionária deve
se conectar para ter acesso aos equipamentos
das Estações?

Os endereços dos pontos de presença da Telebras
serão encaminhados às empresas que retiraram os
anexos sigilosos do Edital de Chamamento Público
nº 02/2017.

Para que um plano seja classificado como
PNBL ele tem valor pre estabelecido, assim
como velocidade pre definida. A Cessionária
será obrigada a disponibilizar este Plano
conforme os atuais acordos Estaduais?

Para fins do presente Chamamento Público, as
empresas interessadas devem se ater às definições
e utilizações possíveis para capacidade satelital
previstas nos instrumentos, em especial, a definição
do item 1.1.24 do Edital de Chamamento Público nº
02/2017 e item 1.2.32 do Anexo D – Minuta do
Contrato de Cessão de Capacidade Satelital.
O Anexo D – Minuta do Contrato de Cessão de
Capacidade Satelital não estipula valor mínimo a
ser cobrado dos clientes da Cessionária ou banda
mínima a ser ofertada.

Comissão Especial de Comercialização

Brasília, 09 de outubro de 2017.
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