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SIND 262 / 2020 Brasília, 24 de novembro de 2020. 

 

 

Ilustríssimo Senhor 

LEONARDO EULER DE MORAIS 

PRESIDENTE  

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL 
 

 

Assunto: Testes Complementares de Campo (CRT/RJ) 

Ref.: Processo n° 53500.004083/2018-79 

Senhor Presidente, 

A Conexis (Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviços Móveis Celular e Pessoal) vem 

a V.Sa., por seu Presidente Executivo que a esta subscreve, solicitar liberação desta D. Agência para que 

proceda a realização de testes de campo no CRT da CLARO, no RJ, com duas amostras de LNBF do 

fabricante Visiontec, uma modelo monoponto que deu performance na avaliação da Agência - aprimorada 

pelo fabricante com endereçamento de uma particularidade sobre intermodulação, e uma amostra 

multiponto, que foi considerada como ressalva no relatório da Anatel por indisponibilidade do modelo. Os 

testes com estas amostras seriam realizados em tempo das ações em curso pela ANATEL no CRT da CLARO. 

Em anexo segue os resultados dos ensaios realizadas no âmbito da CPQD, que indicam que as 

especificações consideradas pela Anatel para amostra multiponto foram comprovadas em laboratório e 

tornam elegível para teste em campo pela Agência. 

Estes testes trazem maior amplitude a solução quanto à utilização de filtros de forma a garantir o 

funcionamento dos serviços impactados pela destinação da faixa de 3,5GHz para o IMT-2020 e definindo, 

assim, os procedimentos de mitigação necessários no Edital de Licitação. 

Sendo o que havia para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se 

façam necessário, oportunidade em que renovamos nossos votos de estima e consideração.   

 

Atenciosamente, 

 

Marcos Ferrari 

Presidente Executivo 
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