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AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2017 

 

A Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRAS, neste ato representada pelo Presidente da 

Comissão Especial de Comercialização, no uso das atribuições estabelecidas na Lei nº 5.792/1972, 

e visando à implementação do Programa Nacional de Banda Larga – PNBL, definido pelo Decreto 

nº 7.175/2010, e conforme a Resolução nº 220/2000 e o Ato nº 76/2014, ambos editados pela 

Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, observado o disposto no artigo 28, parágrafo 

3º, inciso I da Lei nº 13.303/2016, comunica que realizará Audiência Pública, franqueada aos 

interessados, com o objetivo tornar público o projeto, bem como colher sugestões e contribuições 

sobre a seleção de empresas pela TELEBRAS, por meio de Chamamento Público, para a celebração 

de contrato de cessão da capacidade satelital em banda Ka do Satélite Geoestacionário de Defesa e 

Comunicações Estratégicas – SGDC. 

 

A Audiência Pública visa a apresentação do projeto de cessão de capacidade satelital em banda Ka 

do SGDC, a fim de que sejam esclarecidos aos interessados os aspectos considerados pela 

TELEBRAS para o desenvolvimento do projeto, bem como para a seleção dos parceiros comerciais 

por meio do Chamamento Público a ser conduzido. A seleção de empresas pela TELEBRAS 

observará os princípios da, impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

eficiência, da moralidade administrativa, da economicidade, da obtenção da competitividade e 

do julgamento objetivo quando da seleção das empresas para a contratação a ser promovida, e 

tem como objetivo a obtenção da proposta mais vantajosa para a TELEBRAS. 

 

A Audiência Pública será realizada no dia, horário e local a seguir indicados:  

 

Data: 23 de fevereiro de 2017. 

Horário: 10h00min 

Endereço: Sala Esmeralda, Ed. Capital Financial Center, SIG, Quadra 04, Bloco A, Brasília-DF. 

Capacidade: 40 (quarenta) lugares 

 

As informações específicas sobre a matéria, bem como as orientações acerca dos procedimentos 

aplicáveis à participação na Audiência Pública em questão estarão disponibilizadas, em sua 

integralidade, no sítio www.telebras.com.br. Informações e esclarecimentos adicionais poderão ser 

obtidos por meio do envio de correspondência eletrônica ao endereço: sgdc@telebras.com.br. 

 

 

 

BRUNO SOARES HENRIQUES 

Presidente da Comissão Especial de Comercialização 


