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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
Secretaria de Telecomunicações

Departamento de Inclusão Digital

OFÍCIO Nº 14881/2020/DEIDI/SETEL/MCTIC

Brasília, 17 de abril de 2020.

Assunto: Prorrogação de prazo para o envio de informações adicionais para con�nuidade e
aperfeiçoamento da elaboração do Mapa de Rotas de Backbones Nacionais de Fibra Óp�ca e de
presença de serviços de conexão à Internet nos Estados. 

Prezados(as),

1. Conforme divulgado anteriormente, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações - MCTIC está desenvolvendo o projeto “MAPA DE ROTAS DE BACKBONES NACIONAIS DE
FIBRA ÓPTICA E DE PRESENÇA DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET NOS ESTADOS”, com o intuito de
reunir informações sobre o estado atual de infraestrutura de comunicações em banda larga do país, de
modo a subsidiar a elaboração de polí�cas públicas. Para execução deste projeto foi realizada a
contratação do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – CGEE (h�ps://www.cgee.org.br), Organização
Social vinculada ao MCTIC, cujo obje�vo se concentra na realização de estudos, análises e avaliações que
visam agregar valor à tomada de decisões e à formulação e implementação das polí�cas públicas de
ciência e tecnologia.

2. Para con�nuidade do trabalho acima descrito, solicitou-se, por meio do OFÍCIO Nº
13513/2020/DEIDI/SETEL/MCTIC, informações quanto à base de CEP u�lizada pelas operadoras para a
cobrança dos serviços prestados (sem necessidade de iden�ficação do usuário), cujo prazo inicial de
atendimento se encerrou no úl�mo dia 15 de abril de 2020.

3. Diante da quan�dade de pedidos recebidos solicitando maior prazo para envio das
informações, e tendo em vista a relevância dos dados para o projeto, informamos que o prazo foi
prorrogado até 24 de abril de 2020, devendo o reporte ocorrer exclusivamente mediante envio dos
dados para o seguinte endereço de e-mail: mapafibrasop�cas@cgee.org.br.

4. Salienta-se que as informações enviadas serão tratadas com as devidas ressalvas de
confidencialidade pelo MCTIC, sendo a divulgação pública limitada ao agregado de informações.

5. Desde já, agradecemos o empenho e colaboração e, em havendo a necessidade,
colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos por meio dos seguintes contatos:

CGEE – mapafibrasopticas@cgee.org.br - (61) 3424-9671 – Contato preferencial: Sr.
Carlson Batista de Oliveira.
DEIDI/SETEL/MCTIC – rafael.reis@mctic.gov.br - (61) 2027-6309 – Contato
preferencial: Sr. Rafael Cardoso Reis.

https://www.cgee.org.br/
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Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Wilson Diniz Wellisch, Diretor do Departamento de
Inclusão Digital, em 16/04/2020, às 19:49 (horário oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mc�c.gov.br/verifica.html,
informando o código verificador 5398894 e o código CRC 54B066DF.

Referência: Processo nº 01250.064705/2019-94 SEI nº 5398894

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.mctic.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

