STFC NNN 20XX

EMPRESA

À TELE B
[Endereço]
CEP [●]
A/C: [●]
Assunto: Encaminhamento de Tráfego
Prezado Sr.
Considerando que a TELE A é autorizatária para a prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado
(“STFC”), destinado ao uso público em geral e prestado em regime privado, nas modalidades Local,
Longa Distância Nacional e Internacional, nas Regiões I, II e III do PGO, conforme Termos de
Autorização n° [●], é a presente para apresentar a nossa solicitação à TELE B, para o
Encaminhamento das Chamadas Locais e de Longa Distância, conforme descrito abaixo:
Chamadas originadas e terminadas na mesma área local do STFC:
1)
Chamadas Normais originadas na rede da TELE A e terminadas na rede da TELE B na
mesma Área Local, serão encaminhadas por meio das rotas de interconexão existentes entre
a TELEFONICA e a TELE B.
2)

Chamadas A Cobrar originadas na rede TELE A e terminadas na rede da TELE B na mesma
Área Local, serão encaminhadas por meio das rotas de interconexão existentes entre a
TELEFONICA e a TELE B.

3)

Chamadas Normais originadas na rede da TELE B e terminadas na rede da TELE A na
mesma Área Local, serão encaminhadas por meio das rotas de interconexão existentes entre
a TELEFONICA e a TELE A.

4)

Chamadas A Cobrar originadas na rede TELE B e terminadas na rede da TELE A na mesma
Área Local, serão encaminhadas por meio das rotas de interconexão existentes entre a
TELEFONICA e a TELE A.

Chamadas de longa distância:
5)
O tráfego originado com CSP [●], bem como as chamadas LDI, entregues pela TELE A à
TELEFÔNICA na região III, Setor 31 do PGO, e destinados aos assinantes da TELE B na
Região III, Setores 31, 32 e 34, serão encaminhados à rede da TELE B via rota de
interconexão da TELEFONICA.
6)

O tráfego originado pelos assinantes da TELE B, marcado com CSP [●] ou pela série 0800 da
TELE A (0800 XYZ N4N3N2N1) na Região III, Setor 31 do PGO, entregues à TELEFONICA
na mesma localidade de origem, será encaminhado à rede da TELE A via rota de
interconexão da TELEFONICA.

7)

O tráfego originado com CSP [●], bem como as chamadas LDI, entregues pela TELE B à
TELEFÔNICA na Região III, Setor 31 do PGO, e destinados aos assinantes da TELE A na
Região III, Setor 31 do PGO, serão encaminhados à rede da TELE A via rota de interconexão
da TELEFONICA.

8)

O tráfego originado pelos assinantes da TELE A, marcado com CSP [●] ou pela série 0800 da
TELE B (0800 XYZ N4N3N2N1) na Região III, Setor 31 do PGO, entregues à TELEFONICA
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na mesma localidade de origem, será encaminhado à rede da TELE B via rota de
interconexão da TELEFONICA.
Para o bom relacionamento entre as Partes deverão ser adotados os seguintes conceitos e
procedimentos:
a)
Deverão ser utilizados os mesmos padrões de encaminhamento de chamadas acordados no
Contrato de Interconexão entre a TELE A ou TELE B e a TELEFONICA.
b)

Para as chamadas indicadas nos itens 1 e 4 desta Carta, a TELE A se configura como
Entidade Devedora das remunerações pelo uso da rede da TELE B. A TELE A por meio da
TELEFONICA deve remunerar a rede local da TELE B.

c)

Para as chamadas indicadas nos itens 2 e 3 desta Carta, a TELE B se configura como
Entidade Devedora das remunerações pelo uso da rede da TELE A. A TELE B por meio da
TELEFONICA deve remunerara rede local da TELE A.

d)

Para as chamadas indicadas nos itens 5 e 6 desta Carta, a TELE A se configura como a
Entidade Devedora das remunerações pelo uso da rede da TELE B. A TELE A por meio da
TELEFONICA deve remunerar a rede local da TELE B.

e)

Para as chamadas em questão nos itens 7 e 8 desta Carta, a TELE B se configura como a
Entidade Devedora das remunerações pelo uso da rede da TELE A. A TELE B por meio da
TELEFONICA deve remunerar a rede local da TELE A.

f)

A TELE A será responsável pela remuneração à TELEFONICA do valor do serviço de
encaminhamento das chamadas locais e de longa distância em questão, de acordo com os
Contratos de Transporte e Trânsito Local existentes entre as duas Prestadoras, para as
chamadas em que se configura como Entidade Detentora da receita de público.

g)

A TELE B será responsável pelo pagamento da remuneração à TELEFONICA do valor do
serviço de encaminhamento das chamadas locais e de longa distância em questão, de acordo
com os Contratos de Transporte e Trânsito Local existentes entre as duas Prestadoras, para
as chamadas em que se configura como Entidade Detentora da receita de público.

De acordo, [data/local]:
TELE A

TELE B

______________________________

____________________________

TELEFONICA
______________________________
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