Claro S.A.
CNPJ: 40.432.544/0001-47
Endereço: Rua Florida n°1.970, Cidade Monções, São Paulo
CEP: 04565-001

PROPOSTA COMERCIAL
AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
PREGÃO N2 017/2019
01- Razão Social da Empresa Proponente: CLARO S.A
02— CNPJ: 40.432.455/0001-47
03 - Inscrição Estadual n2: Inscrição Municipal n2: Estadual: 114.814.878.119 Municipal: 2.498.616-0
04 - Endereço: Rua Florida n° 1970
05 - Bairro: CIDADE MONÇOES Cidade/UF: SÃO PAULO/SP CEP: 04565-001
06 - Fone: (83) 3216-3122/ 99105-0535 Fax: (83) 2106-3122 E-Mail: synara.oliveira@claro.com.br
07 - Nome para contato: SYNARA TRíCIA DA COSTA OLIVEIRA
08- Conta Corrente n2: CONTA CORRENTE: 6014-3
09 - Nome do Banco: N2 do Banco: BANCO BASIL N2 001
10- Nome da Agência: N2 da Agência: AGÊNCIA: 3070-8
Por esta propbsta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei
10.520/02, do Decreto n2 5.450/05, da Lei n2 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes do Edital do
Pregão n2 017/2019.
Propomos a prestação dos serviços, objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do
correspondente Edital e às suas especificações, e asseverando que:
o prazo de validade desta proposta é de 60 dias consecutivos;
todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com
salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras
despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser assinado,
encontram-se inclusos nos preços ofertados.

(1) VALOR GLOBAL (24 meses) DA PROPOSTA: R$ R$ 3.313.680,00 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E TREZE
MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS), sendo:

'- —

E Item

, Especificação

Unid.

Quant.

Valor

Mensal

Unit.

Valor Mensal

Valor (24
meses)

01

Acesso Móvel Integrado - Via
aparelho SMARTPHONE

Assinatura

650

R$ 8,00

R$ 5.200,00

R$ 124.800,00

02

Pacote de dados à internet Via aparelho SMARTPHONE 10 GB/Mês

Assinatura

300

R$ 69,90

R$ 20.970,00

R$ 503.280,00

03

Pacote de dados à internet Via aparelho SMARTPHONE -5
GB/Mês

Assinatura

350

R$ 49,90

R$ 17.465,00

R$ 419.160,00

04

Serviço Intragrupo

Assinatura

650

R$ 1,00

R$ 650,00

R$ 15.600,00

'

Claro S.A.
CNPJ: 40.432.544/0001-47
Endereço: Rua Florida n° 1.970, Cidade Monções, São Paulo
CEP: 04565-001

05

Sistema de Gestão Online

06

Assinatura

650

R$ 4,90

R$ 3.185,00

R$ 76.440,00

Tráfego VC1 Móvel - Móvel Intra Operadora (SMP-MM-10)

Minuto

100000

R$ 0,10

R$ 10.000,00

R$ 240.000,00

07

Tráfego VC1 Móvel - Móvel Extra Operadoras (SMP-MMEO)

Minuto

100000

R$ 0,10

R$ 10.000,00

R$ 240.000,00

08

Tráfego VC1 Móvel-Móvel - •
Mesma Operadora

Minuto

65.000

R$ 0,10

R$ 6.500,00

R$ 156.000,00

09

Tráfego LDN VC2 Móvel Móvel - Intra Operadora (LDNMF10)

Minuto

20.000

R$ 0,20

R$ 4.000,00

R$ 96.000,00

10

Tráfego LDN VC2 Móvel Móvel - Extra Operadoras
(LDN-MM-E0)

Minuto

20.000

R$ 0,82

R$ 16.400,00

R$ 393.600,00

11

Tráfego LDN VC2 Móvel -Fixo
(LDN-MF-Q0)

Minuto

20.000

R$ 0,48

R$ 9.600,00

R$ 230.400,00

12

Tráfego LDN VC3 Móvel Móvel - Intra Operadora
(LDNMM10)

Minuto

20.000

R$ 0,20

R$ 4.000,00

R$ 96.000,00

13

Tráfego LDN VC3 Móvel Móvel - Outras Operadoras
(LDN-MM-EO)

Minuto

20.000

R$ 0,82

R$ 16.400,00

R$ 393.600,00

14

Tráfego LDN VC3 Móvel - Fixo
(LDN-MF-Q0)

Minuto

20.000

R$ 0,48

R$ 9.600,00

R$ 230.400,00

15

Tráfego DSL -1

Minuto

6.500

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

16

Tráfego DSL -2

Minuto

6.500

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

17

Serviço de Mensagem SMS

Unidade

10.000

R$ 0,16

R$ 1.600,00

R$ 38.400,00

18

Tarifa Caixa Postal

Unidade

10.000

R$ 0,25

R$ 2.500,00

R$ 60.000,00

TOTAIS

R$ 138.070,00

R$ 3.313.680,00

DECLARAMOS que nos preços praticado acima estão incluídas todas as despesas com impostos, taxas e encargos
sociais, obrigações trabalhistas previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e
deslocamentos e quaisquer outras despesas legais, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto desta licitação;
DECLARAMOS que temos plena ciência do conteúdo do Edital e seus Anexos e, ainda, que atende a todas as
condições estabelecidas para o presente Pregão.

Claro S.A.
CNPJ: 40.432.544/0001-47
Endereço: Rua Florida n° 1.970, Cidade Monções, São Paulo
CEP: 04565-001

Prazo para entrega dos equipamentos: de 30 (trinta) dias corridos

Marca e Modelo dos Aparelhos:
APARELHO TIPO 1— Android: Marca: SAMSUNG Modelo: SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S10
APARELHO TIPO I —10S: Marca: APPLE Modelo: lphone XS
APARELHO TIPO II — Marca: SAMSUNG Modelo: SMARTPHONE Samsung Galaxy A70

João Pessoa, 04 de Outubro de 2019.
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!AOC 01-SYNARA TRÍCIA DA COSTA OLIVEIRA
RG: 2214769 SSP/PB
CPF: 953.825.424-49
CARGO: GERENTE EXECUTIVA DE CONTAS
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II PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZEM: CLARO S.A. e Outra.

(
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..

>g 3E SAIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem que aos DEZENOVE

(19) dias do mês de MARÇO do ano de DOIS MIL E DEZENOVE (2019) nesta cidade e Capital
ã' do Estado dé São Paulo, na Rua Henri Dunant, n.° 780, Torres A e B, onde em diligência a chamado
r I vim, perante mim escrevente do 9° Tabelião de Notas, apresentaram-se como OUTORGANTES:

l

-

CLARO S.A., com sede nesta Capital do Estado de São Paulo na Rua Henri Dunant, n.° 780,

torres A e B, Santo Amaro, CEP - 04709-110, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 40.432.544/0001-47,
com seu estatuto social consolidado através da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
4111 1
realizada aos 19 de novembro de' 2018, registrada na Junta Comercial do Estado de São laulo
_,..,
g JUCESP sob o n° 571.860/18-7, aos 04.12.2018, neste ato representada por seus diretbres:
ROBERTO CATALÃO ,CARDQSQ, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade 1W
n° 083325/0-0 CRC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n° 952.915.807-63 e DANIEL FELDMÂNN
DARROS, brasileiro, engenheiro eletricista, casado, portador da carteira de identidade n°
l
I. 56.514.647-6 SSP/SP e CPF/MF sob o n°. 711.745.839-91, ambos com endereço profissional nai sede
da empresa outorgante, eleitos através da Ata de Reunião do Conselho de Administração datada de 29 de
dezembro de 2017, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o n° 3.051/18-3, em sessão
i
de 09 janeiro de 2018; 2) PRIME,SYS Sol! IÇo1F48544PRESARI AIS SiA. inscrita no CNPJ/MF
I
sob o n° 59.335.976/0001-68, com sede na Rua dos Ingleses, 600, 5° andar, nesta Capital, com seu
estatuto social consolidado através da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de
junho de 2016, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o n° 344.201/16-8., aos
01.08.2016, neste ato representada por seus administradores: "St. FORMOSSIMARTiliLFZ,

bk~ Talar
••• 9541)

brasileiro naturalizado, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RO ri° 30159273-9,
expedida pela Secretaria da Casa Civil do Rio de Janeiro, inscrito no CPF/MF sob 19 n°
059.557.727-07 e ROBERTO CATAI,ÃO CARDOSO, brasileiro, casado, contador, portador da
cédula de identidade de contador CRC/RJ n° 083325/0-0, inscrito no CPF/MF sob p n°
952.915.807-63, ambos com endereço comercial idêntico ao da outorgante, reeleitos através dg Ata
de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 27 de abril de 2018, registrada na

10202602015899,0013505946
P:09883 R:004594

RUA MARCONI 124-6' ANDAR -CENTRO
SA0 PAULO SP CEP 01047-000
FONE: 11-21746872 FAX:11-21746858
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Paulo
1, -' - A ). ''';) 7 Estado .de São
I,
1
-;
Junta Comercial do Estado de São Paulo sob n° 23'8.741/18-7, aos 21.05.2018. As outorgantes têm
r .
1 ,
,
seus atos societários arquivados nesta serventia sob n° 003/2019. As presentes:e seus
representantes
legais foram
' identificados atives dos documentos apresentados em seu,s\ originais dg que dou fé. E,
pelas outorgantes, na, forma como vêm repraentadas.me foi dá que .por este público instrumento
t
`i-• --‘ •
de procuração nomeiam e constituem como seus procuradores: GRUPO 01'ADEMIR BATISTA
DA SILVA JUNIOR, brasifeiroli casado, gerente exéeutivo de contas, podador da cédula de
k
identidade n°, 4.939.993, expedida 'pela SSP/PE, inscrito/ no CPF/MF n° 020.013.834-01,
ALEXANDRE GOlVIES I COSTA, brasileiro, casado,gererà de licitação, portador da cédula de
identidade n°47.917, expedida pela OAB/DF, inscrito no CPF/MF n° 473.533.681,87, AMANDA
i
it
--•
SA BARRETO 'DE SOUZA, brasileirá, casada, gerente executijva 'de contas, portadora da cédtifla
de\ identid'ade n° 3623250, expedida peld SSP/PÊ, inscrita nO, CPF/MF n° 869.929:294-53; CAIO
FELIPEDO NÀSCIMENTO, brasileiro, solteira; gerente' executivo devendas,,podador da cédula
1
de identidade n° 3248253, expididè pela SSP/GO, inscrito no CpÉTMF ti°, 777:165.901-20, t
1
J
, gerente executiva /de
CAMILASOUTO
BARBOSA
SiQUkiRA
FtAMOS,brasileita;
casada
)
,,
,.
_.../
f;
contas, podadorat,da cédula de identidade n3"ii08456, exped ida pela $SP/PB, inscrita no CPF/MF
f
gerente executivOlde
n° 066.213.774-44,tHARLES''ALLAN DUARTE LIMA, brasileiro,
ix
-- .-1
N 1
'i
(
contas, portador da cédula de identidade n° 90002227822, expedida pela SSP/CE, inscrito -no(
'\s.
,
-‘ /
SCONCELOSVILAR,
brasileiro, casado,
CPF/MF•ii° 447.6S5.753-15,
GERALDO
JOSE'DE
VA
, ,
1
gerente regional de vendas, portádor da cédula-de identidade n° 8023093, expedida pela SDS/P,E,
inscrito,no CPF/MF n° 5941753:154-20, GLAYSON FRANCY ADRIANO ARAÚJO,
, brasileiro,
i
t
,
edidar
.casado, gerente executivo:de contás, Portador' da cedida de identidadê 1'‘.•07821874-80,expe
Jt
., ,i
.1 (
t
peja SSP/BA e éPF/MF; n° 022.263.95_717, IGOR ALMEIDA GOMES TEIXEIRA, brasileiro,
I
.I
k
')
casado; gerente executivo de contas,- portador da cédula de identidade
n° 5621602, exPedida pela
.
,,,..•
tt
.c.
j.
•
-)._ ,/ ( , .\,, 1 -• .,
SSP/PE e CPF/MF n° 035.901:474-74, JOSE 'CAETANO BARBOSA TORRES NETp> L. ,
'brasileiro; Casado, gerente executivo de contas, portador da cédula de _identidade n°. 1338614,i' ç
I
;
"
1
.i
ICILDARE
CARNEIRO
expedida pela SgP/121, inscrito,. no CPF/MF •n° 737.554.273-26,
-1
'1
"
.)
-9
RODRIGUES;". 'brasileiro, divorciado, gerente s executivo , de coritas, portador da cédula de
DS/CE e `CPF/MF
n°(301.483753-91: LUCAS
identidade n°-2008.2i754834expedida
,
__ \
, pela SSPI
.1
FERREIRA DUARTE, brasileiro, casado, gerente' executivo de contas, portador da Cédula Ide
,
n° 005;104/31-45, LUCIANO VON
identidade n° 4471808, el xpedida(pela SPTC/Gb j e- CPF/MF
.
( i
,
:.,
,
LINSINGEN PROCOPIO, brasileiro?- casado, gereiite de contas, Portador da cédula de identidade
!
n° 6183439-7, 'eXpedida pela SSP/PR e CPF/114F n° 877.206.55-9-15, LUIZ CLAUDIO COELHO,
/
(
brasileiro, casado, gerente executivo de contas, portador da cédula de identidade n° 92002002819;
kexpepida jicla,SSP/CElf eiCpF/MFens 500.844.613-49, MAIk MYCHEL AQUINO DA‘CRUZ,
y brasileiro, solteiro, gerentel execiitiçr.o, de Éontas,, ponadOr • da cédula lel, identidade n° 2507319,
exj-iedidiK pela,. PC/PA e CpF/MÈ ri° 593.650.641..87, MARIA TERESA OUTEIRO' DE
•
a da cédula de
AzIEViDOI,L11V.1A, btakileira, separada judicialmente, diretora executiva,
IMARIO
identidade n° 001:819, expe'dida bela SSP/DF e dPF/MF no.' 184.173.611-20.
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CHAVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, gerente executivo de contas, portador da cédula de
identidade n° 39003023-5, expedida pela SSP/SP e CPF/MF n° 987.148.481-04, SUZANA
ARAUJO LIRA MOURA, brasileira, casada, gerente executiva de contas, portadora da cédula de
identidade n° 1748057, expedida pela SSP/DF e CPF/MF n° 704.039.451-00, S'YNARA TRICIA
DA COSTA OLIVEIRA, brasileira, solteira, gerente executiva de contas, portadora da cédula de
identidade n° 2214769, expedida pela SSP/PB e CPF/MF n° 953.825.424-49 e VILMA CELINA
DA SILVA, brasileira, casada, gerente de contas, portadora da cédula de identidade n° MG
11952833, expedida pela SSP/MG e CPF/MF n° 047.802.446-09- GRUPO 02: MARIA TERESA
OUTEIRO DE AZEVEDO LIMA, brasileira, separada judicialmente, diretora executiva,
g portadora da cédula de identidade n° 001.819, expedida pela SSP/DF e CPF/MF n° 184.173.611-20,
GERALDO JOSÉ DE VASCONCELOS VILAR, brasileiro, casado, gerente regional de vendas,
E
portador da cédula de identidade n° 8023093, expedida pela SDS/PE, inscrito no CPF/MF n°
à 594.753.154-20, ALEXANDRE GOMES 'COSTA, brasileiro, casado, gerente de licitação,
I portador da cédula de identidade n°47.917, expedida pela OAB/DF, inscrito no CPF/MF n°
g 473.533.681-87 e CAIO FELIPE DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, gerente executivo de
vendas, portador da cédula de identidade n°3248253, ápedida pela SSP/GO, inscrito no CPF/MF
n° 777.165.901-20; Outorgam os seguintes poderes, obedecidas as disposições constantes d9 seu
g estatuto social, para praticar atos que` visem o cumprimento de obrigações em suas respectivas áreas
E de responsabilidades, dentro dos limites de alçadas e competências da Empresa: GRUPO 1:
! Isoladamente, representar as OUTORGANTES em todos os atos licitatórios, sejam eles nas
.,
modalidades de
concorrência,
tomada de preços, convite, pregão eletrônico ou presencial, lbem
,
1 como em audiências, consultas, chamamentos, credenciamentos, pré-qualificações e diálogos
l
competitivos, públicos ou-privados, podendo apresentar impugnações a' editais, formular ofertas,
.,
apresentar lances de preços verbais ou por escrito, assinar e/ou rubricar propostas, listasi de
3
presença, declarações, atas, atas de registros de preços, relatórios, exercer renúncia ao direito de
interpor recurso, interpor recursos, apresentar contrarrazões a recursos, passar e assinar recibos,
I
podendo, ainda, ter vistas aos autos de processos licitatórios ou não, bem como apresentar
l
representação junto ao Tribunal de Contas da União, do *Estado ou do Município, exercendo todos
I
, os atos necessários ao acompanhamento dos mesmos, bem como, assinar instrumento de
I
4 compromisso público ou particular de constituição de consórcio e contratos, podendcrestabelecer,
discutir e firmar cláusulas contratuais, concOrdar e discordar, receber e dar quitação em nom e da
I
matriz ou de qualquer de uma de suas filiais, praticar enfim, todos os demais atos que se tornarem
necessários para o fiel cumprimento do presente mandato. GRUPO 2: Sempre em conjunto dpis a
dois, poderes específicos para assinar Termo de Constituição de Consórcio, condicionandd sua
validade e eficácia à aprovação pelo Conselho de Administração. Fica autorizado aos Outorgados
desta procuração a assinarem os documentos aqui mencionados também por meio de assinátura
— figita 1, eletrônica ou ainda por meio de certificado digital. Fica vedado o substabelecimentg, no
~lado Latino
Oceriai
dada em 94)
Run Fm!~ Lat. ~mita Sina n
~Peai -OS, 11052-040 • %WIPP 13,4024
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo
de 01 (nn) ano, podendo ser revogado a sualquer tempo pela Outorgante, total ou parcialmente,
sendo certo que em caso de exclusão do(s) Outorgado(s) do quadro de empregados da Outorgante,
ou o término da relação contratual, verbal ou escrita, entre o(s) terceiro(s) Outorgado(s) e a
Outorgante, suas controladas, coligadas ou empresas sob controle comum, implicará na extinção
imediata do respectivo mandato. E como assim o disse do que dou fé. Pediu-me e eu lhe lavrei o
presente instrumento o qual depois de lido e achado conforme aceita, outorga e assina. E como
assim o disseram do que dou fé. Pediram-me e eu lhes lavrei o presente instrumento o qual depois
de lido e achado em tudo conforme aceitam, outorgam e assinam. Eu, (a) RENATO HODLICH
FIGUEIREDO, escrevente 'autorizado a lavrei. Eu, (a) HOMERO CAIRES FRIAS, Tabelião
Substituto a subscrevo e assino. (a.a.) //// HOMERO CAIRES FRIAS //// ROBERTO CATALÃO
CARDOSO //// DANIEL FELDMANN BARROS //// JOS aMOSO MARTINEZ //// Nada
mais: Trasladada em 22 de março de 2019, dou fé. Eu,
-)
HOMERO CAIRES FRIAS Tabelião Substituto a conferi, subscrevo e assino em público e raso.
•
EM TEáT.°

VERDADE
o •
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TAB til OTAS

PAULO ROBERTO FERNANDES
TABELIÃO
Bel. JOSÉ SOLON NETO
TABELIÃO SUBSTITUTO
Bel. AIRTON FERNANDO POLETTO
TABELIÃO SUBSTITUTO
IIONIERO CA IRES FRIAS
TABELIÃO SUBSTITUTO
Rua Nlarcoui,l24 - S. Paulo
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2018
DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 19 de novembro de 2018, às 09:00hs, na sede da Claro S.A.

("Companhia"), situada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Henri Dunant, n.9 780, Torres A e
8, Santo Amaro, CEP 04709-110.
CONVOCAÇÃO: Anúncios publicados, nos termos do artigo 124 da Lei n.9 6.404/76, no Jornal Valor
Econômico e no Diário Oficial de São Paulo, nas edições dos dias 09, 10 e 13 de novembro de 2018.
Os referidos anúncios encontram-se sobre a mesa à disposição dos interessados, tendo sido
dispensada a leitura e a transcrição dos mesmos.
PRESENÇAS:

Presentes os acionistas da Companhia, representando mais de 99% (noventa e nove
por cento) do capital com direito a voto, conforme registros e assinaturas constantes do livro de
Presença de Acionistas da Companhia.
Nos termos do artigo 72 , §12 , do Estatuto Social, presidiu os trabalhos o Diretor da
Companhia, Sr. Roberto Catalão Cardoso, que convidou o Sr. André Santos Correia para secretariar
os trabalhos.
MESA:

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

Dispensada a leitura dos documentos relacionados as matérias a
serem deliberadas nesta Assembleia, uma vez que são de inteiro conhecimento dos presentes,
foram adotadas as seguintes deliberações pelos acionistas da Companhia:
5.1. Autorizar que a lavratura da ata que se refere à Assembleia Geral Extraordinária seja feita sob d
forma de.. sumário_e_que_a _sua_publicação...seja-feita-com-a-omissão-das-assinaturardos-Acionistas presentes, como facultam, respectivamente, os §§ 1 9 e 29 do artigo 130, da Lei n.9
6.404/76;
5.2. Aprovar a alteração do objeto social da companhia para inclusão das atividades de (i)
correspondente bancário e (H) cessão de capacidade satelital, com a consequente modificação
do Artigo 39 de seu Estatuto Social, que passará a viger com a seguinte redação:
”Art.3°. A Sociedade tem por objeto social:
I - Implantar, operar e prestar o Serviço móvel Pessoal, com observância dos termos de
autorização expedidos pela Agência Nacional de Telecomunicações, no Brasil e no
Exterior;
II - Explorar o compra, venda, locação e cessão de uso de meios e equipamentos a
qualquer titulo, bem como a importação e a exportação de equipamentos, aparelhos e
acessórios, e o prestação de serviços necessários ou úteis às atividades compreendidas
_

Co

no objeto social, bem como a exploração de serviços de valor adicionado,
preparatórios, correlatos, suplementa
4
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2018

III — Explorar os negócios de licenciamento e cessão de direito de uso de softwares e
outros conteúdos, venda e locação on une, por download e/ou outros meios, de filmes,
músicas e outros conteúdos e obras intelectuais;
IV— Atuar como representante comercial e/ou intermediador de negócios relacionados
às atividades compreendidas no objeto social, bem como desempenhar atividade de
correspondente bancário;
V — Participar no capital de outras sociedades, entidades, associações e/ou consórcios,
no Brasil ou no Exterior e/ou exercer o controle de sociedades exploradoras do Serviço
Móvel Pessoal, Serviço Móvel Celular e outras modalidades de serviços de
telecomunicações em geral, na conformidade das concessões, autorizações e
permissões que lhes forem outorgadas;
VI - Prestar os serviços de engenharia de telecomunicações;
VII - Prestar outros serviços de telecomunicações, além do disposto acima, tais como
Serviço de Telefonia Fixa Comutada, Serviço de Comunicação Multimídia, Prestação de
Serviço de TV por assinatura, bem como a exploração de serviços de valor adicionado,
preparatórios, correlatas, suplementares a esses serviços;
VIII —Cessão de capacidade satelital."
5.3. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, nos termos do Anexo 1 à presente
ata, com a nova redação de seu Artigo 39, em razão da deliberação acima tomada.
5.4. Autorizar os Diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à
implementação e formalização da deliberação acima tomada.
6.

ENCERRAMENTO: E, nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo

necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, aprovada e assinada por todos os
presentes. ASSINATURAS: Roberto Catalão Cardoso — Presidente; André Santos Correia —Secretário.
ACIONISTAS PRESENTES: CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A., representada por sua procuradora
Bruna Manfredi Camargo, EG PARTICIPAÇÕES S.A. representada por sua procuradora Bruna
Manfredi Camargo, TELMEX SOLUTIONS TELECOMUNICAÇÕES S.A. representada por sua
procuradora Bruna Manfredi Camargo e CONTROLADORA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
S.A. DE C.V. representada por Alberto de Orleans e Bragança.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2018
ANEXO I
ESTATUTO SOCIAL CLARO S.A.
CAPÍTULO 1— Da Denominação, Sede, Objeto e DuriçãO.

- ON

Art. 1°. A Sociedade, organizada sob a forma de sociedade anônima de capital fec

A°
o, tem a

denominação de CLARO S.A., e será regida pela legislação aplicável e pelo presente Estatuto, no
qual será designada simplesmente Sociedade.
Art. 2°. A Sociedade tem sede e foro na Cidade e Estado de São Paulo, Rua Henri Dunant, n.2 780,
Torres A e B, Santo Amaro, CEP 04709-110.
Parágrafo Único. A Sociedade poderá abrir ou fechar filiais, escritórios, agências e representações,
no Brasil e no exterior, mediante deliberação conforme artigo 14.
Art.3°. A Sociedade tem por objeto social:
I — implantar, operar e prestar o Serviço Móvel Pessoal, com observância dos termos de autorização
_____—expedidos-pela-Agência-Naclonatde-Telecomunicações;-no-Brasil-e-no-Exteriorr
II — Explorar a compra, venda, locação e cessão de uso de meios e equipamentos a qualquer titulo,
bem como a impor tação e a exportação de equipamentos, aparelhos e acessórios, e a prestação de
serviços necessários ou úteis às atividades compreendidas no objeto social, bem como a exploração
de serviços de valor adicionado, preparatórios, correlatos, suplementares ao Serviço Móvel Pessoal;
III — Explorar os negócios de licenciamento e cessão de direito de uso de softwares e outros
conteúdos, venda e locação on line, por download e/ou outros meios, de filmes, músicas e outros
conteúdos e obras intelectuais;
IV — Atuar como representante comercial e/ou intermediador de negócios relacionados às
atividades compreendidas no objeto social, bem como desempenhar atividade de Correspondente
bancário;
'V — Participar no capital de outras sociedades, entidades, associações e/ou consórcios, no Brasil ou
no Exterior e/ou exercer o controle de sociedades exploradoras do Serviço Móvel Pessoal, Serviço
Móvel Celular e outras modalidades de serviços de telecomunicações em geral, na conformidade
das concessões, autorizações e permissões que lhes forem outorgadas;
VI - Prestar os serviços de engenharia de telecomunicações;
VII - Prestar outros serviços de telecomunicações, além do disposto acima, tais como Serviço de
Telefonia Fixa Comutada, Serviço de Comunicação Multimídia, Prestação de Serviço de TV por
3
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2018
assinatura, bem como a exploração de serviços de valor adicionado, preparatórios, correlatos,
suplementares a esses serviços;
VIII — Cessão de capacidade satelital.
Art. 4°. A duração da Sociedade será por tempo indeterminado.
CAPÍTULO II — Do Capital Social e das Ações.
Art. 5'. O capitai social da Companhia é de R$18.722.518.418,04 (dezoito bilhões, setecentos e
vinte e dois milhões, quinhentos e dezoito mil, quatrocentos e dezoito reais e quatro centavos),
totalmente subscrito e integralizado, dividido em 88.514.514 (oitenta e oito milhões, quinhentos e
quatorze mil, quinhentos e quatorze) ações, sendo 48.329.821 (quarenta e oito milhões, trezentos e
vinte e nove mil, oitocentos e vinte e uma) ações ordinárias e 40.184.693 (quarenta milhões, cento
e oitenta e quatro mil, seiscentas e noventa e três) ações preferenciais.
§ 1°. Cada ação ordinária nominativa terá direito a um voto nas deliberações das Assembleias
Gerais. As ações preferenciais não terão direito a voto, mas terão assegurado: (a) a prioridade no
reembolso do capital, sem prêmio, no caso de liquidação da Sociedade; e (b) o recebimento de
dividendos 10% (dez por cento) maior do que o atribuído a cada ação ordinária.
capItal-social-da-Sociedade-poderá-ser-aumentarin-até-R5-30:000.000;000,00
de reais), por decisão do Conselho de Administração, independentemente de reforma estatutária e
sem observância da proporção entre as diferentes espécies de ações, limitado, porém, aos limites
estabelecidos na legislação em vigor. O Conselho de Administração estabelecerá as condições para
emissão, incluindo preço de subscrição e prazo de integralização.
§ 39 Na proporção do número de ações que possuírem, os acionistas terão direito de preferência
para a subscrição de aumento do capitai, observadas as disposições do artigo 171 da Lei
n9 6.404/76.
§ 49. Sem prejuízo do disposto no §12. deste artigo, as ações preferenciais terão direito a voto
restrito exclusivamente na hipótese do inciso XXVII do parágrafo 79 do artigo 10 deste Estatuto.
§ 5°. As ações de emissão da Sociedade poderão ser mantidas em contas de depósito, em nome de
seus titulares, em instituições credenciadas pela Comissão de Valores Mobiliários — CVM, sob a
fnrma de_ações _escritura is, sem a emissão de certificad .
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2018
CAPÍTULO III — Da Assembleia Geral.

Art. 6°. As Assembleias Gerais serão convocadas pelo Conselho de Administração ou na forma no
parágrafo único do artigo 123 da Lei n2 6.404/76. Quando o Conselho de Administração convocar a
Assembleia Geral, caberá ao Presidente do Conselho de Administração consubstanciar o ato e, na
sua ausência ou impedimento, o Vice-Presidente do Conselho de Administração.
Art. 7°. As Assembleias Gerais realizar-se-ão na sede da Sociedade, salvo motivo de força maior.
Dentro dos quatro meses seguintes ao término do exercício social, será realizada uma assembleia
geral ordinária para tratar dos assuntos previstos no artigo 132 da Lei n2 6.404/76. Sempre que
houver necessidade, para tratar de todos os demais assuntos que sejam submetidos à deliberação
dos acionistas, será convocada uma assembleia geral extraordinária para estas deliberações.
§ V'. As Assembleias Gerais serão instaladas por qualquer um dos Diretores da Sociedade ou, na
ausência ou impedimento de qualquer um destes, por outro acionista que seja indicado por escrito
por um dos diretores da Sociedade. Quando presente, qualquer um dos diretores da Sociedade
presidirá a Assembleia, escolhendo o secretário entre os presentes. Na ausência de todos os
diretores da Sociedade, presidirá a Assembleia um acionista indicado por qualquer um dos diretores
da Sociedade.
§ 2°. Antes da instalação da Assembleia Geral, os acionistas presentes deverão assinar o Livro de
Presença, indicando seu nome, nacionalidade e residência, bem como a quantidade e espécie ou
classe de ações de que são titulares, na forma do artigo 127 da Lei n2 6.404/76.
§ 3°. As atas serão lavradas em livro próprio, e assinadas pelos membros da mesa e pelos acionistas
presentes. As atas poderão também ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos,
observado o disposto no artigo 130, §12, da Lei n2 6.404/76, salvo decisão em contrário do
presidente da Assembleia Geral, e serão publicadas com omissão das assinaturas dos acionistas.
CAPÍTULO IV. - SEÇÃO I - Da Administração.
Art. 8°. A Sociedade será administrada por um Conselho de Administração e uma Diretoria.
SEÇÃO II — Do Conselho de Administração.
Art. 9°. O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 03 (três) membros e, no
máximo, 10 (dez) membros efetivos, e igual número de suplentes, todos eleitos pela Assembj,eia
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Geral, sendo necessariamente 01 (um) Presidente e até 9 (nove) conselheiros sem designação
específica.
§ 1°. Caberá ao Presidente do Conselho de Administração a convocação das reuniões do Conselho
de Administração e de Assembleia Geral, além do exercício do voto de qualidade no caso de empate
nas deliberações do órgão. O Presidente do Conselho indicará, ainda, o Secretário do Conselho de
Administração, conforme o caso.
§ 2°. Caberá a qualquer membro do Conselho de Administração substituir o Presidente do Conselho
de Administração na sua ausência ou impedimento, conforme a indicação deste.
§ 3° Caberá ao Secretário do Conselho de Administração lavrar em ata as deliberações aprovadas
pelo Conselho de Administração e adotar as providências necessárias para convocar a Assembleia
Geral, sempre que a matéria aprovada demandar a aprovação posterior dos acionistas, respeitada a
forma de convocação estabelecida na legislação em vigor e por este estatuto social.
§ 4°. Os conselheiros e seus suplentes serão eleitos para mandato de 03 (três) anos, podendo ser
reeleitos, e serão investidos como conselheiros efetivos ou suplentes, conforme o caso, mediante
assinatura do termo de posse no livro de atas do Conselho de Administração.
,
§ 5°. Os conselheiros não reeleitos permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura de
seus substitutos.
§ 6°. Em suas ausências e impedimentos temporários, o conselheiro efetivo será substituído pelo
respectivo suplente.
§ 7". Em caso de vacância ou impedimento permanente, o conselheiro efetivo será substituído pelo
respectivo suplente até a primeira Assembleia Geral, a qual procederá à eleição do substituto, que
completará o mandato do conselheiro substituído.
§ V - O Presidente do Conselho de Administração será eleito pela maioria dos votos de seus
membros. A substituição do Presidente do Conselho de Administração obedecerá ao mesmo
critério estabelecido para sua eleição.
Art. 10. As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas pelo Presidente do Conselho
de Administração, mediante aviso por escrito aos outros, com antecedência de pelo menos 10 (dez)
dias, indicando a pauta e o horário em que a reunião se realizará, na sede da Sociedade otit.in
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2018
qualquer outra localidade escolhida de comum acordo por seus membros, podendo-se realizar,
inclusive, por meio de qualquer sistema de vídeo ou audioconferência.
§ 1°. A convocação prevista no coput deste artigo poderá ser realizada por carta, telegrama, fax ou
e-mail, ficando dispensada sempre que estiver presente à reunião a totalidade dos membros do
Conselho de Administração.
§ 2e. O quorum de instalação de reunião do Conselho de Administração requer a presença de no
mínimo 1/2 (metade) dos membros integrantes do colegiado.
§ 3°. A reunião do Conselho de Administração será presidida preferencialmente por seu Presidente
em exercício, que designará um dos membros para secretariar os trabalhos, em caso de ausência ou
impedimento do Secretário.
§ 4°. As deliberações do Conselho de Administração exigirão, para serem aprovadas, o voto
favorável da maioria dos membros integrantes do colegiado, observado o voto de qualidade
exclusivamente do Presidente do Conselho de Administração em caso de empate nas deliberações.
§ S°. Não sendo alcançado, após duas convocações sucessivas, o quorum de instalação, a matéria
_

_____será_subineticla_à_decIsão--da--Assembleia- Geral,-para-tanto-imediatamente-convocada-pelo —
Presidente do Conselho de Administração e nos casos previstos em lei.
§ 6°. As deliberações do Conselho de Administração serão registradas em ata, lavrada em livro
próprio e assinada por todos os conselheiros que participaram das deliberações.
§ 7°. Compete ao Conselho de Administração, além de outras matérias a ele atribuídas por lei e
neste estatuto social, decidir sobre:
I - eleição e destituição dos membros da Diretoria e fixação de sua remuneração individual,
observado o limite global fixado pela Assembleia Geral;
II - detalhamento das funções, atribuições e limites de alçada dos membros da Diretoria,
não especificados neste Estatuto;
III - a orovacão da notifica Piara I rip.caran e salários, benefícios e remuneração variável;
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2018
IV - participação em licitações ou outros procedimentos para obtenção de concessão,
permissão ou autorização, dispensada a autorização para participar de licitações para
prestação de serviços de telecomunicações para órgãos públicos federais, estaduais e
municipais, cuja competência de aprovação fica atribuída na forma do artigo 14;
V - quaisquer alterações ou modificações nos termos de concessões, permissões ou
autorizações outorgadas;
VI - escolha e destituição de auditores independentes da Sociedade, se julgar conveniente a
sua contratação pela Sociedade;
VII - estabelecimento das políticas da Sociedade referentes aos controles financeiros;
VIII - aprovação de planos de negócios, planos quinquenais estratégicos, orçamentos,
inclusive de capital, bem como o plano de negócios da Sociedade, e suas alterações;
IX - aprovação das demonstrações financeiras para fins de submissão à Assembleia Geral e
de proposta para a distribuição de dividendos relativos a períodos menores que o anual,
observadas as disposições legais;
X - definição dos níveis máximos de endividamento da Sociedade;
XI - realização de investimentos e despesas de capital, ressalvados os já contemplados no
orçamento anual aprovado pelo Conselho de Administração;
XII - deliberação quanto ao pagamento aos acionistas de juros sobre capital próprio da
Sociedade, respeitados os limites estabelecidos na legislação em vigor;
XIII - aquisição de participação societária em outras pessoas jurídicas, de forma direta ou
indireta, pela Sociedade;
XIV - constituição, pela Sociedade, de outras pessoas jurídicas;
XV - participação da Sociedade em consórcios e associações;
XVI - operações de crédito, empréstimo ou financiamento em valor igual ou superior a
R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por operação ou série de operações
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2018

correlatas por evento, exceto quando as mesmas forem realizadas entre a Sociedade e seus
controladores diretos ou indiretos ou outras companhias sujeitas ao controle comum da
Sociedade, operações em relação às quais não será necessária aprovação prévia do
Conselho de Administração;
XVII — aquisição de bens, móveis ou imóveis, e direitos, em valor igual ou superior a
R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por operação ou série de operações
correlatas por evento;
XVIII - alienação, disposição ou oneração, a qualquer título, cessão, arrendamento,
transferência ou constituição de qualquer ônus real, gravame ou preferência, tendo por
objeto bens do ativo permanente e/ou direitos em valor igual ou superior a
R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por operação ou série de operações
correlatas por evento;
XIX - a assinatura por membros da Diretoria e/ou por procuradores autorizados, de
qualquer contrato, ou série de contratos correlatos por evento, em valor igual ou superior a
R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), sendo certo que a aprovação pelo Conselho
de Administração não será necessária nas operações envolvendo a aquisição de bens
....J.nóMeis.e.equipamentos.dentro.dos-limites-do-orçamento.anuallá-aprovado-poreste-órgão;-------XX - a celebração de qualquer contrato, independentemente do valor envolvido, entre a
Companhia e seus administradores ou empresas controladas por tais administradores;
XXI - a concessão de avais ou fianças, a assunção de obrigações em proveito exclusivo de
terceiros, a efetivação de doações e a prática de quaisquer atos graciosos, em valores que
excederem à R$ 500.000,00, exceção feita à prestação, pela Sociedade, representada na
forma do artigo 14, I ou II, em favor de seus empregados transferidos por motivo de
trabalho, de fiança em contratos de locação residencial e em trâmites aduaneiros
relacionados à liberação de bagagem desacompanhada; e
XXII - mediante delegação da Assembleia Geral, deliberar sobre a oportunidade e as
condições de emissão de debêntures de que tratam os incisos VI a VIII do artigo 59 da Lei
n2 6.404/76;
XXIII — tomar as medidas necessárias para assegurar que os centros de deliberação e
implementação de decisões estratégicas, gerências e técnicas relacionadas à exe
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2018
obrigações previstas nos Contratos de Concessão celebrados entre a Sociedade e a Agência
Nacional de Telecomunicações — ANATEL estejam localizados em território nacional, em
observância do disposto na Cláusula 18.3 do citado Contrato;
XXIV — indicar os membros dos órgãos responsáveis pela administração e fiscalização (i) da
TELOS — Fundação Embratel de Seguridade Social, exceto no que tange aos membros da
Diretoria, dentre os quais apenas o Presidente será indicado pela Claro, cabendo ao
Presidente assim eleito a competência para contratar os demais diretores e (ii) dos órgãos
correspondentes em outras entidades de previdência social da Sociedade, estabelecendo os
critérios apropriados de inspeção e controle para os mesmos;
XXV — aprovar a celebração, pela Sociedade, de contratos de aquisição de conteúdo de
vídeo internacional, bem como a manutenção ou renovação desses contratos;
XXVI — aprovar a alteração de qualquer termo ou condição, término, cancelamento ou não
renovação de qualquer contrato ou relação comercial entre a Sociedade e qualquer parte
relacionada do Globo Comunicação e Participações S.A., celebrados até 15 de junho de
2012;
XXVIL,submeter-à-deliberação-da-Assembleia-Geral-os-contratos-de -prestação. de-serviços-- —
de gerência, incluindo aqueles de assistência técnica, a serem celebrados com o acionista
controlador ou com terceiros a tal acionista controlador; e
XXVIII — a emissão, pela Companhia, de notas promissórias comerciais (Commercial Papers)
para oferta pública de distribuição, independentemente do valor.
§ 8°. Nas matérias listadas nos incisos XVI a XIX e no inciso XXI supra, cujo valor por operação esteja
abaixo daqueles indicados nos respectivos itens, será dispensada a aprovação do Conselho de
Administração, devendo ser formalizados em conformidade com o art. 14 do presente estatuto.
SEÇÃO III — Dos Comitês.
Art. 11. O Conselho de Administração, para seu assessoramento, poderá constituir comitês técnicos
ou consultivos, para realizar tarefas específicas ou para atividades genéricas de interesse da
Sociedade.
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SEÇÃO IV — Da Diretoria.
Art. 12. A Diretoria da Sociedade será composta por, no mínimo, 02 (dois) e, no máximo, 8 (oito)
Diretores, acionistas ou não, todos residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração,
sendo 01 (um) Diretor Presidente e os demais diretores com as seguintes designações: "CE0
Mercado Empresarial", "CE0 Mercado Pessoal", "CE0 Mercado Residencial"; "Diretor Executivo
Jurídico e Regulatório", "Diretor Executivo de Estratégia e Gestão Operacional", "Diretor Executivo
Administrativo e Financeiro", e "Diretor de Mercado de Atacado".
§ 12. Os Diretores serão eleitos para mandato de 03 (três) anos, podendo ser reeleitos.
§ 22. Os membros da Diretoria não reeleitos permanecerão no exercício dos respectivos cargos até
a posse dos novos Diretores.
32. Ocorrendo vacância, por qualquer motivo, de qualquer cargo na Diretoria, o respectivo
substituto será escolhido pelo Conselho de Administração e exercerá suas funções pelo prazo
restante do mandato do diretor substituído.
§ 42. Na hipótese da vacância descrita no parágrafo anterior do presente artigo, a Diretoria poderá
_____.ser.representada_por_somente 01 .(um)-Diretor,-desde que-haja-aprovação-prévia-do-Conselho-de ---- --- Administração.
Art. 13. Compete a cada Diretor, além das atribuições eventualmente aprovadas pelo Conselho de
Administração, agir sempre com o cuidado, diligência, ética, lealdade e probidade na condução de
suas atividades e das áreas sob sua responsabilidade, sendo responsável cada um pelas seguintes
atribuições:
I - cumprir e fazer cumprir a política e a orientação geral dos negócios da Sociedade
estabelecidos pelo Conselho de Administração, sendo cada Diretor responsável pela área de
atuação e pela unidade de negócio que lhe for atribuída pelo Conselho de Administração;
II - anualmente, traçar o plano de atividades da Sociedade para implementação do plano de
negócios;
Parágrafo Único. Compete especificamente ao Diretor de Mercado de Atacado dirigir todos os
processos de atendimento, comercialização e entrega dos produtos referentes à Oferta de
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2018
Referência dos Produtos no Mercado de Atacado a que se refere o caput do art. 5° da Resolução n°
600 de 08 de novembro de 2012 da Agência Nacional de Telecomunicações —Matei.
Art. 14. Exceto pelos poderes e representação isolada especificamente previstos no artigo 13 acima,
em todos e quaisquer atos ou documentos que importem em responsabilidade patrimonial para a
Sociedade, ou que de outra forma a obriguem, deverá(ão) constar, obrigatoriamente, para fins de
representação social, assinatura(s), da seguinte forma:
I - a assinatura de pelo menos 02 (dois) Diretores;
II - a assinatura de 01 (um) Diretor atuando em conjunto com 01 (um) procurador, nomeado
conforme o § 12 deste artigo;
III - a assinatura de 02 (dois) procuradores com poderes especificos, nomeados
necessariamente por dois Diretores da Sociedade; e
IV a assinatura de 01 (uni) Diretor ou de 01 (um) procurador nomeado conforme o
parágrafo primeiro deste artigo, atuando isoladamente, com poderes específicos para
representara Sociedade nos atos e documentos relativos a processos de licitações públicas,
b.ern_como_em...quaisquer—outros -atos--ou—documenlos—expressamente—Indlcados—pelo--- -Conselho de Administração, sem prejuízo das outras formas de representação previstas
neste estatuto.
12. A Sociedade representada de acordo com o previsto no inciso I do caput deste artigo poderá
constituir procuradores, especificando no instrumento de mandato os poderes outorgados e o
prazo de duração, que não poderá exceder a 01 (um) ano, salvo para fins judiciais ou para
representação em processos administrativos de natureza tributária ou ainda, para representar a
Sociedade no caso previsto no inciso IV deste artigo.
§ 22. A Sociedade poderá ser representada por um Diretor ou um procurador, agindo isoladamente,
'(a) em juízo ou em assembleias gerais de companhias das quais a Sociedade seja acionista, (b) no
endosso de cheques ou documentos para depósito ou cobrança, e (c) perante repartições públicas
federais, estaduais, e municipais, sociedades de economia mista não financeiras e concessionárias
de serviço público.
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SEÇÃO V — Do Conselho Fiscal.

Art, 15. O Conselho Fiscal, com as atribuições e poderes conferidos por lei, somente será instalado a
pedido de acionistas, na forma que faculta o artigo 161 da Lei n2 6.404/76, sendo composto por 03
(três) a 05 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes. À Assembleia Geral que vier a
eleger o Conselho Fiscal, caberá fixar a respectiva remuneração, observado o mínimo legal.
CAPÍTULO V — Do Exercício Social, Balanços, Lucros e Dividendos.
Art. 16. O exercício social terá início em 12 de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano.
Ao fim de cada exercício social, proceder-se-á ao levantamento das demonstrações financeiras
exigidas por lei.
Art. 17. Os acionistas farão jus a receber anualmente o dividendo obrigatório em montante
equivalente a 0,1% (zero ponto um por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do
artigo 202 da Lei n2 6.404/76.
Art.-18. O Conselho de Administração poderá determinar o levantamento de balanço semestral ou,
respeitados os preceitos legais, em períodos menores, e aprovar a distribuição de dividendos
....________intercalares.com.base-noslucros.apurados.
Parágrafo Único. A qualquer tempo, o Conselho de Administração poderá deliberar a distribuição
de dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros.
CAPÍTULO VI — Da Liquidação da Sociedade.
Art. 19. A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei e neste Estatuto, cabendo à
Assembleia Geral eleger o liquidante, e o Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período,
obedecidas as formalidades legais.
CAPÍTULO VII — Disposições Transitórias.
Art. 20. Os acionistas da Companhia poderão solicitar a conversão de ações preferenciais de
emissão da Companhia em ações ordinárias, bem como de ações ordinárias de emissão da
Companhia em ações preferenciais, observado o disposto neste artigo.
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§ 1°. A conversão a que se refere este artigo poderá ser solicitada por meio de comunicação dirigida
à administração da Sociedade, impreterivelmente até o dia 16 de março de 2015. Após esta data, os
acionistas não terão mais o direito de solicitar a conversão de suas ações de uma espécie para
outra.

§ 2°. A conversão será realizada na proporção de 1 (uma) ação ordinária para cada 1 (uma) ação
preferencial e vice-versa, cabendo à Sociedade e seus acionistas controladores tomar as
providências necessárias para que não haja violação à proporção legal de ações ordinárias e ações
preferenciais,
§ 32. Encerrado o prazo a que se refere este artigo, e na hipótese de ter havido solicitação de
conversão de ações por parte de algum acionista, a Sociedade terá um prazo de 30 (trinta) dias para
implementar a conversão referida neste artigo.
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"ger com a seguinte redação: "Artigo 3'. A Sociedade tem por objeto social: I - Implantar,
tico Movei Pessoal, com observância dos termos de autorização expedidos pela Agência
icações, no Brasil e no Exterior. II Explorar a compra, venda, locação e cessão de uso de
a qualquer titulo, bem corno a importação e a exportação de equipamentos, aparelhos e
ao de serviços necessários ou úteis às atividades compreendidas no objeto social, bem
serviços de valor adicionado, preparatórios. correlatas, suplementares ao Serviço Móvel
s negócios de licenciamento e cessão de direito de uso de soltwares e outros conteúdos,
r. por download e/ou outros meios, de filmes, músicas e outros conteúdos e obras intelecspresentante comercial e/ou intermediador de negócios relacionados as atividades com'ciai, bem como desempenhar atividade de correspondente bancário; V - Participar no
dades, entidades, associações e/ou consórcios, no Brasil ou no Exterior e/ou exercer o
exploradoras do Serviço Móvel Pessoal, Serviço Móvel Celular e outras modalidades de
cações em geral, na conformidade das concessões, autorizações e permissões que lhes
Prestar os serviços de engenharia de telecomunicações. VII - Prestar outros serviços de
ido disposto acima, tais como Serviço de Telefonia Fixa Comutada, Serviço de Comunica'
:ao de Serviço de TV por assinatura, bem como a exploração de serviços de valor adicioorrelatos, suplementares a esses serviços; VIII - Cessão de capacidade adentar.
não do Estatuto Social da Companhia, nos termos do Mexo I à presente ata, com a nova
3°, em razão da deliberação acima tomada; 5.4. Autorizar os Diretores da Companhia a
.s necessários à implementação e formalização da deliberação acima tomada, 6. Encerra¡vendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata.
esta lida, aprovada e assinada por todos os presentes. AlsInedurec Roberto Catalão
Vidre Santos Correia 'Secretário. Autenleinafreeentein Claro Telecom Participações
sua procuradora Bruna Manfredi Camargo, EG Participações S.A. representada por sua
rfredi Camargo, Telmex Solutions Telecomunicações S.A. representada por sua arcouC:amargo e Controladora de Servidos de Telecomunicaciones S.A. de C.V. representains e Bragança. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São
no de 2018. André Santos Correia - Secretário. JUCESP n°571.860/18-7 em 04/12/2018.
'es - Secretária Geral, Anexei - Estatuto Social Claro S.A. - Capítulo I - Da Denomina.
nação: Artigo 1°. A Sociedade, organizada sob a forma de sociedade anónima de capital
nação de Claro S.A., e será regida pela legislação aplicável e pelo presente Estatuto, no
nplesmente Sociedade. Artigo 2°. A Sociedade tem sede e foro na Cidade e Estado de São
:nt, n°780, Torres A e B. Santo Amaro, CEP 04709-110. Parágrafo único. A Sociedade
iliais, escritórios, agências e representações, no Brasil e no exterior, mediante deliberação
ligo 3°. A Sociedade tem por objeto social: I - Implantar, operar e prestar o Serviço Móvel
cia dos termos de autorização expedidos pela Agência Nacional de Telecomunicações, no
Explorar a compra. venda, locação e cessão de uso de meios e equipamentos a qualquer
prtação e a exportação de equipamentos, aparelhos e acessórios, e a prestação de serviis ás atividades compreendidas no objeto social, bem como a exploração de serviços de
raianos, correlatos, suplementares ao Serviço Móvel Pessoal; III 'Explorar os negócios de
de direito de uso de softwares e outros conteúdos, venda e locação on une, por download
:Imos, musicas e outros conteúdos e obras intelectuais; IV Atuar como representante codor de negócios relacionados às atividades compreendidas no objeto social, bem como
t de correspondente bancário; V - Participar no capital de outras sociedades, entidades,
&cios. no Brasil ou no Exterior e/ou exercer o controle de sociedades exploradoras do
Serviço Móvel Celular e outras modalidades de serviços de telecomunicações em geral.
)ncessões, autorizações e permissões que lhes forem outorgadas. VI 'Prestar os serviços
omunicações; VII - Prestar outros serviços de telecomunicações, além do disposto acima,
?retoma Fixa Comutada, Serviço de Comunicação Multimidia, Prestação de Serviço de TV
no a exploração de serviços de valor adicionado, preparatórios, correlatos, suplementares
Cessão de capacidade satelital. Artigo 4°. A duração da Sociedade será por tempo inde- Do Capital Social e das Ações: Artigo 5°. O capital social da Companhia e de
dezoito bilhões, setecentos e vinte e dois milhões, quinhentos e dezoito mil, quatrocentos
centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 88.514.514 (oitenta e oito miPorze mil, quinhentos e quatorze) ações, sendo 48.329.821 (quarenta e oito milhões, treril, oitocentos e vinte e uma) ações ordinárias e 40.184.693 (quarenta milhões, cento e cricontas e noventa e três) ações preferenciais. § 1°. Cada ação ordinária nominativa terá
eliberações das Assembleias Gerais. As ações preferenciais não terão direito a voto. mas
. prioridade no reembolso do capital. sem prêmio, no caso de liquidação da Sociedade: e
videndos 10% (dez por cento) maior do que o atribuído a cada ação ordinária. § 2". O cae poderá ser aumentado até R$ 30 000.000.000,00 (trinta bilhões de reais), por decisão do
ição, independentemente de reforma estatutária e sem observância da proporção entre as
ações, limitado, porem. aos limites estabelecidos na legislação em vigor, O Conselho de
cerá as condições para emissão, incluindo preço de subscrição e prazo de integralização.
tumero de ações que possuirem, os acionistas terão direito de preferência para a subscri)ital. observadas as disposições do Artigo 171 da Lei n°6.404176. § 4°. Sem prejuízo do
Artigo, as ações preferenciais terão direito a voto restrito exclusivamente na hipótese do
rfo 7° do Artigo 10 deste Estatuto. § 5°. As ações de emissão da Sociedade poderão ser
deposito, em nome de seus titulares, em instituições credenciadas pela Comissão de Va.soba forma de ações escriturais, sem a emissão de certificados. Capítulo III - Da AssemAs Assembleias Gerais serão convocadas pelo Conselho de Administração ou na forma no
go 123 da Lei n° 6 404/76. Quando o Conselho de Administração convocar a Assembleia
lente do Conselho de Administração consubstanciar o ato e, na sua ausência ou impedié do Conselho de Administração. Artigo r. As Assembleias Gerais realizar-se-ão na sede
ttivo de torça maior. Dentro dos quatro meses seguintes ao término do exercício social, será
leia geral ordinária para tratar dos assuntos previstos no Artigo 132 da Lei n° 6 404,76
cessidade. para tratar de todos os demais assuntos que sejam submetidos deliberaçã
invocada uma assembleia geral extraordinária para estas deliberações. § 1°. As Assen
raladas por qualquer um dos Diretores da Sociedade ou, na ausência ou impedimento d
r outro acionista que seja indicado por escrito por um dos diretores da Sociedade. Ouand
dos diretores da Sociedade presidirá a Assembleia, escolhendo o secretário entre os In
todos os diretores da Sociedade. presidirá a Assembleia um acionista indicado por qua
ia Sociedade. § 2". Antes da instalação da Assembleia Geral. os acionistas presentes dr
e Presença, indicando seu nome. nacionalidade e residência, bem como a quantidade
ções de que são titulares, na forma do Artigo 127 da Lei n°6.404/76, § 3°. As atas será
:o, e assinadas pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. As atas podera
forma de sumário dos fatos ocorridos, observado o disposto no Artigo 130, §1°, da Lei r
) em contrário do presidente da Assembleia Geral, e serão publicadas com omissão da
tas Capitulo IV - Seção 1- Da Administração: Artigo 8°. A Sociedade será administrada
Ndministracão e uma Diretoria. Seção II - Do Conselho de Administração: Artigo 9°.
.tração sara composto por, no mínimo, 03 (três) membros e, no máximo, 10 (dez) membros
,de suplentes, todos eleitos pela Assembleia Geral. sendo necessariamente 01 (um) Preonselheiros sem designação especifica. § 1°. Caberá ao Presidente do Conselho de Admi. das reuniões do Conselho de Administração e de Assembleia Geral. além do exercicio do
aso de empate nas deliberações do órgão. O Presidente do Conselho indicará, ainda, o
) de Administração, conforme o caso. § 2". Caberá a qualquer membro do Conselho de
r o Presidente do Conselho de Administração na sua ausência ou impedimento. conforme
Caberá ao Secretário do Conselho de Administração lavrar em ata as deliberações aproe Administração e adotar as providências necessárias para convocar a Assembleia Geral.
¡provada demandar a aprovação posterior dos acionistas, respeitada a forma de convocaaslação em vigor opor este estatuto social, § . Os conselheiros e seus suplentes serão

quer alterações ou modificações nos termos de concessões, permissões ou autorizações out
e destituição de auditores independentes da Sociedade, se julgar conveniente a sua contrati
VII - estabelecimento das ponham da Sociedade referentes aos controles financeiros: VIII de negócios, planos quinquenais estratégicos, orçamentos, inclusive de capital, bem como o
Sociedade, e suas alterações: IX - aprovação das demonstrações financeiras para fins de
Meia Geral e de proposta para a distribuição de dividendos relativos a períodos menores que
as disposições legais: X 'definição dos niveis máximos de endividamento da Sociedade, XI
timentos e despesas de capital, ressalvados os já contemplados no orçamento anual aprova
Administração; XII 'deliberação quanto ao pagamento aos acionistas de juros sobre capital r
respeitados os limites estabelecidos na legislação em vigor: XIII aquisição de participação
pessoas jurídicas, de forma direta ou indireta, pela Sociedade: XIV - constituição, pela Soca
soas jurídicas; XV' participação da Sociedade em consórcios e associações, XVI - operaçõe
timo ou financiamento em valor igual ou superior a R5 50,000 000,00 (cinquenta milhões dr
ou série de operações correlatas por evento. exceto quando as mesmas forem realizadas
seus controladores diretos ou indiretos ou outras companhias sujeitas ao controle comum c
ções em relação as quais não será necessária aprovação prévia do Conselho de Administre
de bens, móveis ou imóveis. e direitos. em valor igual ou superior a RS 50 000.000,00 (cinquE
por operação ou serie de operações correlatas por evento XVIII - alienação, disposição ou •
titulo. cessão, arrendamento, transferência ou constituição de qualquer ónus real. gravame r
por objeto bens do ativo permanente e/ou direitos em valor igual ou superior a R$ 50 000.0
lhões de reais) por operação ou serie de operações correlatas por evento: XIX - a assinaturr
ratona e/ou por procuradores autorizados, de qualquer contrato, ou série de contratos coró
valor igual ou superior a R5 50.000,000.00 (cinquenta milhões de reais), sendo certo que a
selha de Administração não será necessária nas operações envolvendo a aquisição de bens
tos dentro dos limites do orçamento anual já aprovado por este órgão: XX - a celebração
independentemente do valor envolvido, entre a Companhia e seus administradores ou empr
tais administradores: XXI - a concessão de avais ou fianças, a assunção de obrigações em
terceiros, a efetivação de doações e a prática de quaisquer atos graciosos, em valore
R$ 500,000,00, exceção feita à prestação, pela Sociedade. representada na forma do Amor
de seus empregados transferidos por motivo de trabalho, de fiança em contratos de locação
mites aduaneiros relacionados à liberação de bagagem desacompanhada: e XXII - mediar
sombreia Geral, deliberar sobre a oportunidade e as condições de emissão de debêntures de
VI a VIII do Artigo 59 da Lei n°6.404/76: XXIII - tomar as medidas necessárias para asseou'
deliberação e implementação de decisões estratégicas, gerências e técnicas relacionadas à.
ções previstas nos Contratos de Concessão celebrados entre a Sociedade e a Agência Nar
cações - ANATEL estejam localizados em território nacional, em observância do disposto na
fado Contrato: XXIV indicar os membros dos órgãos responsáveis pela administração e liso;
- Fundação Embreie' de Seguridade Social. exceto no que tange aos membros da Direti
apenas o Presidente será indicado pela Claro, cabendo ao Presidente assim eleito a compE
os demais diretores; e (ii) dos órgãos correspondentes em outras entidades de previdência
estabelecendo os critérios apropriados de inspeção e controle para os mesmos: XXV' avos,
Sociedade, de contratos de aquisição de conteúdo de vídeo internacional. bem como a manu
desses contratos: XXVI 'aprovara alteração de qualquer termo ou condição, termino, canoa:
vação de qualquer contrato ou relação comercial entre a Sociedade e qualquer parte relacior
nicação e Participações S.A., celebrados ate 15 de ¡unho de 2012. XXVII 'submeter à delibe
Geral os contratos de prestação de serviços de gerência. incluindo aqueles de assistência te
brados com o acionista controlador ou com terceiros a tal acionista controlador: e XXVIII - a
penha, de notas promissórias comerciais (Commercial Papers) para oferta pública de distrib
mente do valor. § 8°. Nas matérias listadas nos incisos XVI a XIX e no inciso XXI supra, ca
esteja abaixo daqueles indicados nos respectivos itens, sere dispensada a aprovação do Cor
ção, devendo ser formalizados em conformidade com o Artigo 14 do presente estatuto Seçi
Artigo 11.0 Conselho de Administração, para seu assessoramento, poderá constituir comitê
tivos, para realizar tarefas especificas ou para atividades genéricas de interesse da So
Da Diretoria: Artigo 12. A Diretoria da Sociedade será composta por. no mínimo, 02 (dois)
Diretores, acionistas ou não, todos residentes no Pais, eleitos pelo Conselho de Administr
Diretor Presidente e os demais diretores com as seguintes designações: "CE0 Mercado Emj
cacto Pessoal". "CEO Mercado Residencial", "Diretor Executivo Juridico e Reguratono", "Din
trategia e Gestão Operacional". "Diretor Executivo Administrativo e Financeiro", e "Diretor de Ir
§ 1°. Os Diretores serão eleitos para mandato de 03 (três) anos, podendo ser reeleitos. 2'
retona não reeleitos permanecerão no exercício dos respectivos cargos ate a posse r
g 3*. Ocorrendo vacância, por qualquer motivo, de qualquer cargo na Diretoria, o respectivo
Ihido pelo Conselho de Administração e exercerá suas funções pelo prazo restante do mane
tuido. § 4°. Na hipótese da vacância descrita no parágrafo anterior do presente Artigo, a Die
presentada por somente 01 (um) Diretor, desde que haja aprovação prévia do Conselt
Artigo 13. Compete a cada Diretor, além das atribuições eventualmente aprovadas pelo Cor
ética, lealdade e probidade na condução de s
ção, agir sempre com o cuidado,
áreas sob sua responsabilidade. sendo responsável cada um pelas seguintes atribuições: I prir a politica e a orientação geral dos negócios da Sociedade estabelecidos pelo Cansei'
sendo cada Diretor responsável pela área de atuação e pela unidade de negócio que lhe for
lho de Administração. II anualmente, traçar o plano de atividades da Sociedade para implen
negócios. Parágrafo Único. Compete especificamente ao Diretor de Mercado de Atacadc
cessos de atendimento, comercialização e entrega dos produtos referentes á Oferta de Reli
no Mercado de Atacado a que se refere o caput do Artigo 5° da Resolução no 600 de 08 de r
Agência Nacional de Telecomunicações Anatel Artigo 14. Exceto pelos poderoso represe
ccamente previstos no Artigo 13 acima, em todos e quaisquer atos ou documentos que iml
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Fiscal, caberá fixar a respectiva remuneração, observado o minimo legal. Capitulo V - C
Balanços, Lucros e Dividendos: Artigo 16. O exercicio social terá inicio em 1° de janeirc
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ATA DA'REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017
LOCAL E HORA:

Sede social da Claro S.A. ("Companhia"), localizada na cidade e Estado de São
Paulo, na Rua Henri Dunant, n° 780, Torres A e B, Santo Amaro, CEP 04709-110, às 10:00hs.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

Tendo comparecido os membros do Conselho de Administração da
Companhia abaixo assinados, ficam dispensadas as formalidades de convocação.
MESA:

Presidente: José Antonio Guaraldi Félix e Secretário: Alberto de Orleans e Bragança.

ORDEM DO DIA:

Deliberar acerca da reeleição dos membros da Diretoria da Companhia.

DELIBERAÇÃO:

Após examinada e discutida a matéria constante da ordem do dia, nos termos do
artigo 10, §72
, I do Estatuto Social da Companhia, os Srs. Conselheiros aprovaram, por
unanimidade e sem ressalvas, em razão do término do prazo de gestão dos membros da Diretoria

da Companhia, a reeleição dos mesmos, para um prazo de gestão até 31 de dezembro de à020:
(a) JOSÉ ANTÔNIO GUARALDI FÉLIX,
brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de
identidade n2 56.586.459-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 140.448.620-87, residente e
domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, na posição de Diretor Presidente; (b) JOSÉ
FORMOSO MARTNEZ, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade n2
30.159.273-9, expedida pela Secretaria de Estado da Casa Civil do Rio de Janeiro e inscrito no
CPF/MF sob o n° 059.557.727-07, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, na
posição de diretor com designação CEO Mercado Empresarial; (c) PAULO CESAR PEREIRA
TEIXEIRA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade n.° 30.154.017-59
SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o n.° 284.875.750-72, residente e domiciliado na cidade de São
Paulo, na posição de diretor com designação CE0 Mercado Pessoal; (d) ROBERTO CATALÃO
CARDOSO, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade n° 083325/0-0 CRC/RJ
e inscritó no CPF/MF sob o n° 952.915.807-63, residente e domiciliado na cidade e Estado de São
Paulo, na posição de Diretor Executivo Administrativo e Financeiro; (e) ANTONIO OSCAR DE
CARVALHO PETERSEN FILHO, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade n°
155.156 OAB/SP e inicrito no CPF/MF sob o n° 276.546.358-18, residente e domiciliado na cidade
e Estado de São Paulo, na posição de Diretor Executivo Jurídico, Regulatório e Institucional; (f)
RODRIGO MARQUES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de
Identidade n° 08979365-7 IFP-R1 e inscrito no CPF/MF sob o n2 033.663.777-20, residente e
domiciliado na cidade e Estado de São Paúlo, na posição de Diretor Executivo de Estratégia e
Gestão Operacional; e (g) DANIEL FELDMANN BARROS, brasileiro, casado, engenheiro eletricista,
portador da cédula de identidade n° 56.514.647-6 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o n°
711.745.839-91, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, na posição de diretor
coM designação CE0 Mercado Residencial, todos com endereço comercial na cidade e Estado de
São Paulo, na Rua Henri Dunant, n° 780, Torres A e B, Santo Amaro, CEP 04709-110.
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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017

Os Diretores ora reeleitos apresentaram à Companhia seus termos de posse contendo a
Declaração de Desimpedimento para os fins do artigo 147, §§ 19 e 2° da Lei das Sociedades por
Ações.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente
ata que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes, assim como pelo
Secretário. São Paulo, 29 de dezembro de 2017. ASSINATURAS: (a) Mesa: José Antônio Guaraldi
Félix, Presidente da Mesa; Alberto de Orleans e Bragança, Secretário. (b) Membros do Conselho
de Administração: Daniel Hajj Aboumrad, Carlos José Garcia Moreno Elizondo, Alejandro Cantú
Jimenez, Oscar Von Hauske Solis, Alberto de Orleans e Bragança, José Formoso Martínez e José
Antônio Guaraldi Félix.
A presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio.

Alberto de Orleans e Braga a
Secretário
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TERMO DE POSSE

Aos 29 dias do dezembro de 2017, compareceu • na sede social da Claro S.A.
("Companhia"), na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Henri Dunant, n.9 780, Torres A e
B, Santo Amaro, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04709-110, para tomar posse e ser
investido na posição de Diretor Executivo Jurídico, Regulatório e Institucional, para o
qual foi eleito conforme consta na Ata de Reunião de Conselho de Administração realizada
em 29 de dezembro de 2017, com prazo de gestão até 31 de dezembro de 2020, o abaixo
assinado, Sr. ANTONIO OSCAR DE CARVALHO PETERSEN FILHO, brasileiro, casado,
advogado, portador da cédula de identidade tf 155.156 OAB/SP e inscrito no CPF/MF sob
ri' 276.546.358-18, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, com endereço
comercial na Rua Henri Dunant, 780, Torre A, 162 andar, Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP
04709-110, e declara aceitar sua eleição e assumir o compromisso de cuniprir fielmente
todos os deveres inerentes ao cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que
firma este Termo de Posse.
Em observância ao disposto no artigo 149 da Lei n.2 6.404, de 15.12.1976, indica o
endereço da Rua Henri Dunant, 780, Torre A, 162 andar, Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP
04709-110, no qual receberá as citações e intimações em processos administrativos e
judiciais relativos aos atos de sua gestão.
O Diretor ora empossado declara, para os devidos fins não estar incurso em quaisquer
crimes previstos em lei que o impeCám de exercer atividade mercantil, bem como declara
atender ao requisito de ter- reputação ilibada, não ocupando cargo em sociedade que
possa ser considerada concorrente à Companhia e, ainda, não tendo qualquer interesse
que possa ser considerado conflitante com a Companhia, em observância ao disposto nos
artigos 147, e respectivos parágrafos da Lei n.2 6.404, de 15.12.76, necessários à ocupação
do referido cargo.
São Paulo, 29 de dezembro de 2017.

ANTONIO OSCAR DE CARVALHO PETERSEN FILHO
DIFeETOR EXECUTIVO JURÍDICO, REGULATÓRIO E INSTITUCIONAL
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TERMO DE POSSE

Aos 29 dias do dezembro de 2017, compareceu • na sede social da Claro S.A.
("Companhia"), na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Henri Dunant, n.2 780, Torres A e
B, Santo Amaro, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04709-110, para tomar posse e ser
investido na posição de Diretor Presidente, para o qual foi eleito conforme consta na Ata
de Reunião de Conselho de Administração realizada em 29 de dezembro de 2017, com
prazo de gestão até 31 de dezembro de 2020, o abaixo assinado, Sr. JOSÉ ANTÔNIO
GUARALDI FÉLIX, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade n2
56.586.459-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n2 140.448.620-87, residente e domiciliado na
Cidade de São Paulo, com endereço comercial na Rua Henri Dunant, 780, Torre A, 162
andar, Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP 04709-110, e declara aceitar sua eleição e assumir
compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao cargo, de acordo com
a lei e o Estatuto Social, pelo que firma este Termo de Posse.
Em observância ao disposto no artigo 149 da Lei n.2 6.404, de 15.12.1976, indica o,
endereço da Rua Henri Dunant, 780, Torre A, 162 andar, Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP
04709-110, no qual receberá as citações e intimações em processos administrativos e
judiciais relativos aos atos de sua gestão.
O Diretor ora empossado declara, para os devidos fins não estar incurso em quaisquer
crimes previstos em lei que o impeçam de exercer atividade mercantil, bem como declara
atender ao requisito de ter reputação ilibado, não ocupando cargo em sociedade que
possa ser considerada concorrente à Companhia e, ainda, não tendo qualquer interesse
que possa ser considerado conflitante com a Companhia, em observância ao disposto nos
artigos 147, e respectivos parágrafos da Lei n.2 6.404, de 15.12.76, necessários à ocupação
do referido cargo.

São Pa 1.. 29 de zembro de 2017.

O GUARALDI FÉLIX
DIRETOR PRESIDENTE
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TERMO DE POSSE

Aos 29 dias do dezembro de 2017, compareceu na sede social da Claro S.A.
("Companhia") na Cidade e Estado de São Paulo,.na Rua Henri Dunant, n.2 780, Torres A e
B, Santo Amaro, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04709-110, para tomar posse e ser
investido na posição de Diretor Executivo de Estratégia e Gestão Operacional, para o qual
foi eleito conforme consta na Ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em
29 de dezembro de 2017, com prazo de gestão até 31 de dezembro de 2020, o abaixo
assinado, Sr. RODRIGO MARQUES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador
da cédula de Identidade n2 08979365-7 IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob o n2 033.663.77720, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, com endereço comercial na Rua Henri
Dunant, 780, Torre A, 162 andar, Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP 04709-110, e declara
aceitar sua eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres
inerentes ao cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firma este Termo de
Posse.
Em observância ao disposto no artigo 149 da Lei n.2 6.404, de 15.12.1976, indica o
endereço da Rua Henri Dunant, 780, Torre A, 162 andar, Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP
04709-110, no qual receberá as citações e intimações em processos administrativos e
judiciais relativos aos atos de sua gestão.
O Diretor ora empossado declara, para os devidos fins não estar incurso em quaisquer
crimes previstos em lei que o impeçam de exercer atividade mercantil, bem como declara
atender ao requisito de tef reputação ilibada, não ocupando cargo em sociedade que
possa ser considerada concorrènte à Companhia e, ainda, não tendo qualquer interesse
que possa ser considerado conflitante com a Companhia, em observância ao disposto nos
artigos 147, e respectivos parágrafos da Lei n.2 6.404, de 15.12.76, necessários à ocupação
do referido cargo.
São Paulo, 29 de dezembro de 2017.

RODRIGO MARQUES DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO DE ESTRATÉGIA E GESTÃO OPERACIONAL
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TERMO DE POSSE

Aos 29 dias do dezembro de 2017, compareceu na sede social da Claro S.A.
("Companhia"), na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Henri Dunant, n.2 780, Torres A e
B, Santo Amaro, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04709-110, para tomar posse e ser
investido na posição de Diretor Executivo Administrativo e Financeiro, para o qual foi
eleito conforme consta na Ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em 29
de dezembro de 2017, com prazo de gestão até 31 de dezembro de 2020, o abaixo
assinado, Sr. ROBERTO CATALÃO CARDOSO, brasileiro, casado, contador, portador da cédula
de identidade n2 083325/0-0 CRC/R.I e inscrito no CPF/MF sob o n2 952.915.807-63, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, com endereço comercial na Rua Henri Dunant, 780,
Torre A, 162 andar, Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP 04709-110, e declara aceitar sua
eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao
cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firma este Termo de Posse.
Em observância ao disposto no artigo 149 da Lei n.2 6.404, de 15.12.1976, indica 9,

endereço da Rua Henri Dunant, 780, Torre A, 162 andar, Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP
04709-110, no qual receberá as citações e intimações em processos administrativos e
judiciais relativos aos atos de sua gestão.
O Diretor ora empossado declara, para os devidos fins não estar incurso em quaisquer
crimes previstos em lei que o impeçam de exercer atividade mercantil, bem como declara
atender ao requisito de ter reputação ilibada, não ocupando cargo em sociedade que
possa ser considerada concorrente à Companhia e, ainda, não tendo qualquer interesse
que possa ser considerado conflitante com a Companhia, em observância ao disposto nos
-fos da Lei n.2 6.404, de 15.12.76, necessários à ocupação
artigos 147, e respectivos
do referido cargo.
ezemb

de 2017.

'ROBERTO CATALÃO CARDOU)
DIRETOR EXECUTIVO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
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TERMO DE POSSE

Aos 29 dias do dezembro de 2017, compareceu na sede social da Claro S.A.
("Companhia"), na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Henri Dunant, n.9 780, Torres A e
B, Santo Amaro, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04709-110, para tomar posse e ser
investido na posição de diretor com designação CE0 Mercado Empresarial, para o qual foi
eleito conforme consta na Ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em 29
de dezembro de 2017, com prazo de gestão até 31 de dezembro de 2020, o abaixo
assinado, Sr. JOSÉ FORMOSO MARTNIEZ, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula
de identidade n2 30.159.273-9 expedida pela Secretaria de Estado da Casa Civil do Rio de Janeiro e
inscrito no CPF/MF sob o n2 059.557.727-07, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo,
com endereço comercial na Rua Henri Dunant, 780, Torre A, 169 andar, Santo Amaro, São
Paulo/SP, CEP 04709-110, e declara aceitar sua eleição e assumir o compromisso de
cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao cargo, de acordo com a lei e o Estatuto
Social, pelo que firma este Termo de Posse.
Em observância ao disposto no artigo 149 da Lei n.9 6.404, de 15.12.1976, indica o
endereço da Rua Henri Dunant, 780, Torre A, 169 andar, Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP
04709-110, no qual receberá as citações e intimações em processos administrativos e
judiciais relativos aos atos de sua gestão.
O Diretor ora empossado declara, para os devidos fins não estar incurso em quaisquer
crimes previstos em lei que o impeçam de exercer atividade mercantil, bem como declara
atender ao requisito de ter reputação ilibada, não ocupando cargo em sociedade que
possa ser considerada concorrente à Companhia e, ainda, não tendo qualquer interesse
que possa ser considerado conflitante com a Companhia, em observância ao disposto nos
artigos 147, e respectivos parágrafos da Lei n.2 6.404, de 15.12.76, necessários à ocupação
do referido cargo.
São Paulo, 29 de

de 2017.

JOSÉ FO OSO MA INEZ
CE0 MERCADO EMPR SARIAL
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TERMO DE POSSE

Aos 29 dias do dezembro de 2017, compareceu na sede social da Claro S.A.
("Companhia"), na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Henri Dunant, n.2 780, Torres A e
8, Santo Amaro, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04709-110, para tomar posse e ser
investido na posição de diretor com designação CEO Mercado Residencial, para o qual foi
eleito conforme consta na Ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em 29
de dezembro de 2017, com prazo de gestão até 31 de dezembro de 2020, o abaixo
assinado, Sr. DANIEL FELDMANN BARROS, brasileiro, casado, engenheiro eletricista,
portador da cédula de identidade n2 56.514.647-6 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o n°
711.745.839-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, com endereço comercial na
Rua Henri Dunant, 780, Torre A, 162 andar, Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP 04709-110, e
declara aceitar sua eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os
deveres inerentes ao cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firma este
Termo de Posse.
Em observância ao disposto no artigo 149 da Lei n.2 6.404, de 15.12.1976, indica
endereço da Rua Henri Dunant, 780, Torre A, 162 andar, Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP
04709-110, no qual receberá as citações e intimações em processos administrativos e
judiciais relativos aos atos de sua gestão.
O Diretor ora empossado declara, para os devidos fins não estar incurso em quaisquer
crimes previstos em lei que o impeçam de exercer atividade mercantil, bem como declara
atender ao requisito de ter- reputação ilibada, não ocupando cargo em sociedade que
possa ser considerada concorrente à Companhia e, ainda, não tendo qualquer interesse
que possa ser considerado conflitante com a Companhia, em observância ao disposto nos
artigos 147, e respectivos parágrafos da Lei n.2 6.404, de 15.12.76, necessários à ocupação
do referido cargo.
São Paulo, 29 de dezembro de 2017.

DANIE FELDMANN BARROS
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TERMO DE POSSE

Aos 29 dias do dezembro de 2017, compareceu na sede social da Claro S.A.
("Companhia"), na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Henri Dunant, n.2 780, Torres A e
B, Santo Amaro, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04709-110, para tomar posse e ser
investido na posição de diretor com designação CEO Mercado Pessoal, para o qual foi
eleito conforme consta na Ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em 29
de dezembro de 2017, com prazo de gestão até 31 de dezembro de 2020, o abaixo
assinado, Sr. PAULO CESAR PEREIRA TEIXEIRA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
carteira de identidade n.9 301.540.175-9 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o n.2 284.875.75072, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, com endereço comercial na Rua Henri
Dunant, 780, Torre A, 162 andar, Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP 04709-110, e declara
aceitar sua eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres
inerentes ao cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firma este Termo de
Posse.
Em observância ao disposto no artigo 149 da Lei n.2 6.404, de 15.12.1976, indica o
endereço da Rua Henri Dunant, 780, Torre A, 162 andar, Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP
04709-110, no qual receberá as citações e intimações em processos administrativos e
judiciais relativos aos atos de sua gestão.
O Diretor ora empossado declara, para os devidos fins não estar incurso em quaisquer
crimes previstos em lei que o impeçam de exercer atividade mercantil, bem como declara
atender ao requisito de ter-reputação ilibada, não ocupando cargo em sociedade que
possa ser considerada concorrente à Companhia e, ainda, não tendo qualquer interesse
que possa ser considerado conflitante com a Companhia, em observância ao disposto nos
artigos 147, e respectivos parágrafos da Lei n.2 6.404, de 15.12.76, necessários à ocupação
do referido cargo.
ão Paulo, 29 de dezemb1 ode 2017.

ULO CESAR PEREIRA T IXEIRA
CEO MERCADO PESSOAL
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no Municipio de São Paulo, Estado de São Paulo,
nida das Nações Unidas, 7.815, Torre II, 11° andar
P 05425-070, de seus cargos de membros do Conda Companhia; a (ii) a eleição dos Srs. (a) Didier
mês, casado, administrador hoteleiro, portador da
de estrangeiro RNE n° G037954-J (CGPI/DIREX/
/MF sob o n°237.045.208-02, para o cargo de PreCristina Mariano dos Santos brasileira, solteira,
ta cédula de identidade RO n° 44.176.321-2 (SSP/
MF sob o n°311.260.418-07, ambos residentes e
(pio de São Paulo, Estado de São Paulo, com escri!ações Unidas, 7.815, Torre 11. 8° andar (parte), Pi:70, para o cargo de membros do Conselho de Adinhia; e (ii1) afixação do prazo do mandato e da repos do Conselho de Administração da Companhia
rações Tomadas por Unanimidade: 5.1. Ficam
s de seus cargos como membros do Conselho de
r. Patrick Mendes, acima qualificado; e (ii) da Sra.
til, acima qualificada. 5.2. São eleitos como memkdministração da Companhia: (i) o Sr. Didier Jean
ualificado; e (ii) a Sra. Cintia Cristina Mariano dos
:ada. 5.2.1. Os conselheiros ora eleitos terão mant Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do
n 31/12/2017, sendo permitida a reeleição, indefiniarmanecer nos cargos ate a posse de seus respeck. Os conselheiros ora eleitos não farão jus a remu)5 conselheiros ora eleitos deverão tomar posse de
assinatura de seus respectivos termos de posse
:euniões do Conselho de Administração da Compaanexos ã presente ata como seu Anexo I. 5.2.4. Os
os declaram, sob as penas da lei, que não estão
dal, ou condenados por crime !alimentar, de pravarno, concussão, peculato, contra a economia popuropriedade ou a pena criminal que vede, ainda que
cesso a cargos públicos, ou por quaisquer outros
iam de exercer atividades mercantis. 5.2.5. Em reis eleições acima aprovadas, o Conselho de Admito ate a Assembleia Geral Ordinária que deliberar
xercício encerrado em 31/12/2017, passara a ser
ntes membros: Sr. Didier Jean Michel Base, acima
go de Presidente; e os Srs. Cintia Cristina Mariano
alif icada; Antonio Setin, brasileiro, casado, arquitede Identidade RG n°6.353.753 (SSP/SP) e inseri66.998.948-20; e Adelino Bernardas Neto, brasileititular da cédula de identidade RG n° 7.742.031
CPF/MF n°800.086.158/53, ambos com endereço
cio Ramos, 100, 12° andar - Vila Olímpia, no Munisiado de São Paulo, para os cargos de Conselhei. Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra
fazer uso e, como ninguém manifestou, foram ene suspensa a Assembleia pelo tempo necessário
forma de sumário, a qual apôs ter sido reaberta a
3 conforme, aprovada e por todos os presentes asionistas: Hotelaria Accor Brasil S.A., p. Magda de
ido Viriato de Medeiros, Diretores e Setin Hotéis
Diretor, Mesa: Magda de Castro Kiehl - Presidente;
trtins - Secretário. O presente instrumento é cópia
no Livro de Registro de Atas de Assembleia Geral
,aulo-SP, 30 de Junho de 2017. Magda de Castro
ullherme Mano Martins - Secretário. JUCESP n°
8/17. Flávia R. Britto Gonçalves .Secretária Geral.

tana Rodovias do Tietê S.A.

0.678.505/0001-63 — NIRE 35.300.366.476
3eral de Titulares de Debêntures da 1° Emissão
pies, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
ai, em Série Única, para Distribuição Pública
01/12/2017, as 11h00, na sede social. Presença:
ires detentores de 2,71% das Debêntures em cirão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em
m Garantia Real, em Serie Única, para Distribuição
à foi celebrada em 14/05/2013 entre a Companhia
OTVM, na qualidade de agente fiduciário, repreio dos Debenturistas, conforme aditada; e os (ii)
lente Fiduciário. Convocação: A I' convocação foi
unia nos termos das cláusulas 7.2 e 7.3 da Escriedital publicado nos dias 17, 18 e 22/11/2017 no
16,17 e 18/11/2017 jornal DCI. Mesa: Luis Felipe
Mente; Thiago Jordão Rocha — Secretário. Ordem
stas deverão deliberar sobre: A. Aprovação ou não
Ses da reestruturação financeira da Companhia, a
:edil de endividamento à sua estrutura de capital,
a administração da Companhia detalhada e divulB. Caso a Reestruturação não seja aprovada pelos
ase na Proposta da Administração, nos termos
considerando a necessidade de tempo adicional
las condições da Reestruturação:(a) Autorização
mpanhia: (i) utilize parte dos recursos depositados
) Serviço da Divida", conforme definido no "Instru.dministração de Contas Bancárias", celebrado em
;ompanhia, o Agencie Fiduciário, o itaú Unibanco
de investimento Renda Fixa Credito Privado e
s Financeiros S.A. DTVM, conforme aditado, para
nneração e de parcela do Valor Nominal Unitário,
antuais acessórios da divida decorrente da Escria o Saldo Obrigatório da Conta Reserva do Serviço
diversa da disposta no Contrato de Administração
rdada na AGD; (b) Autorização previa para que a

Conversíveis em Ações, da Espécie Ouirogralária, em Série Única, da
BRK Ambiental Participações S.A. (Sucessora da Odebrecht Ambientai
Participações S.A.)", datado em 29/08/2017; 3) alteração do prazo de
vigência e vencimento das debêntures da 1' emissão de debêntures
simples não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série
única, para distribuição pública com esforços restritos da Companhia,
na qualidade de sucessora da Odebrecht Ambiental Participações S.A.
("Emissão" e "Debêntures", respectivamente), nos termos da cláusula
4.7.1 do "Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Ouirogra.
faria, em Serie Unica, da BRK Ambiental Participações S.A. (Sucessora
da Odebrecht Ambiental Participações S.A.)", celebrado em 14/01/2015,
conforme aditado; 4) alteração da data do último pagamento da remuneração das Debêntures, conforme clausula 4.10.1 da Escritura de Emissão; e 5) aprovação para celebração dos atos necessários à prorrogação
das datas de pagamento mencionada nos Itens (3) e (4): (1) a ata de
Assembleia Geral de Debenturistas; e (ii) o 'Décimo Segundo Aditamento
ao instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Ouirografária, em
Serie Única, da BRK Ambiental Participações S.A. (Sucessora da Odebrecht Ambiental Participações SA)". Deliberações: Após a discussão
do tema da ordem do dia, foram deliberadas e aprovadas: 1) lavratura da
presente ata da forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta
artigo 130, § 1° da Lei das Sociedades por Ações; 2) aprovação dos
atos praticados pela administração da Companhia, especificamente relativos (2.a) à prorrogação das seguintes datas de pagamento, objeto da
Decimo Primeiro Aditamento Ei Escritura: (i) alteração do prazo de vigência das Debêntures para 1.039 dias contados da Data de Emissão; 09
prorrogação da data de vencimento das Debêntures de 31/08/2017 para
30/11/2017; e (iii) prorrogação da data do último pagamento da remuneração das Debêntures de 31/08/2017 para 30/11/2017, sendo certo que
evento de pagamento de remuneração, programado para 31/08/2017,
foi mantido; e (2.b) à celebração da Ata de AGD 29.08.2017 e do Décimo
Primeiro Aditamento tk Escritura 3) alteração (i) do prazo de vigência
das Debêntures para 1.129 dias contados da Data de Emissão, e (ii)
da datado vencimento das Debêntures de 30/11/2017 para 28/02/2018;
4) alteração da data do último pagamento da remuneração das Debêntures de 30/11/2017 para 28/02/2018, sendo certo que o evento de
pagamento de remuneração, programado para 30/11/2017, foi mantido;
e 5) a celebração da Ata de AGD e do Decimo Segundo Aditamento à
Escritura. Conselho Fiscal: Não há Conselho Fiscal permanente, nem
foi instalado no presente exercício. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente Ata que,
após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo/SP,
29/11/2017. Mesa: Ulian de Castro Peixoto, Presidente; e Paula Godinho
da Silva Lacava, Secretaria, Acionistas: BR Ambiental Fundo de Investimento em Participa pões Multiestratégia (representado por Luiz Ricardo
de Bittencourt Souza Ranha e Paulo Casar Carvalho Garcia) e Fundo
de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FI-FGTS
(representado por Rodrigo Gomes Coelho e Odirley Araujo Rios). Paula
Godinho da Silva Usava — Secretária. Junta Comercial do Estado de
São Paulo. Certifico o registro sob o n° 583.854/17-5 em 28/12/2017.
Flávia Regina Britto Gonçalves — Secretária Geral.

turistas realizada em 10 de novembro de 2017,
aprovação de tal dispensa, repactuação de prazo
valor da Reserva do Serviço da Divida, sem cara
vos hipóteses de Evento de Inadimplemento (conf.
tura de Emissão) ode Vencimento Antecipado dai
rejeição pelos titulares das debêntures da Emiss
item 1 desta Ordem do Dia, aprovar ou não (2.a)
mantidos na Conta Centralizadora (conforme dr
Cessão Fiduciária) para a recomposição do valor
da Divida e, adicionalmente, caso os recursos dis
tralizadora não sejam suficientes para recomposi
Reserva do Serviço da Divida na devida data, a c
dona' para a recomposição do saldo em aberto
Serviço da Dívida e a utilização de recursos depos
lizadora durante tal prazo para a recomposição
Serviço da Dívida, e (2.b) no caso de aprovação c
mantidos na Conta Centralizadora nos termos do it
são de prazo para a consequente recomposição dr
forme definição do Contrato de Cessão Fiduciária)
ra, em todos os casos, sem caracterização das r.
Evento de Inadimplemento e de Vencimento A
(3) Aprovar ou não a prorrogação de prazos para fi
ais aditamentos ao Contrato de Cessão Fiduciária
posições em virtude de deliberações tomadas no
(2) acima; e (4) Aprovar ou não que o Agente Fidu
a Emissora e/ou demais partes dos respectivos co'
aditamentos e outros documentos eventualmente
as deliberações desta Assembleia. A documental
dia estará àdisposição na sede da Companhia,
Agente Fiduciário, Pentágono S.A. Distribuidor
Mobiliários, localizada na Avenida das Américas
B, Salas 302. 303 e 304, na Cidade do Rio de Ja
Janeiro, para exame pelos Senhores Debenturis:
riais sobre a assembleia ora convocada e a mate:ri:
dia acima, podem ser obtidas junto Companhia
de relacionamento com investidores) e/ou ao Agen
turistas deverão se apresentar antes do horário
assembleia, com os seguintes documentos: (a) qi
aumento de identidade; (b) quando pessoa jurídia
rios e documentos que comprovem a representad
quando for representado por procurador, procuraç
ticos para sua representação na Assembleia Gera
decidas as condições legais (com o objetivo de dai
e facilitar os trabalhos da Assembleia Geral de Dei
to de mandato pode, a critério do Debenturista, se
Companhia, preferencialmente, até 02 (dois) dias
vista para a realização da referida assembleia e en
permeio do endereço eletrônico assembleiasepc
São Paulo, 16 de janeiro de 2
Rádio e Televisão Bandeirante

Claro S.A.

CNPJ/MF n° 40.432.544/0001-47 - NIRE.
Ata da Reunião do Conselho de Adi
Realizada em 29 de Dezembro c
Local e Hora: Sede social da Claro S.A. ("Com
cidade e Estado de São Paulo, na Rua Henri Dur
CNPJ/MF n° 28.144.737/0001-05 — NIRE 35.300.506.154
B, Santo Amaro, CEP 04709-110, as 10:00h. Cot
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12/12/2017
Tendo comparecido os membros do Conselho de,
Data, Hora e Local: dia 12)12/2017, ás 10h, na sede social da Companhia,
panhia abaixo assinados, ficam dispensadas as I
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.128, 4° andar, sala 404, Jardim
cação. Mesa: Presidente: José Antônio Guara
Paulistano, São Paulo-SP Convocação e Presença: Dispensada, face a
Alberto de Orleans e Bragança. Ordem do Dia: C
presença da totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Nessim Daniel
leição dos membros da Diretoria da Companhia.
Sarfati; Secretario: Cassiano Jardim Ordem do Dia: Deliberar sobre a
minada e discutida a matéria constante da orderr
outorga de fiança pela Companhia, garantindo as obrigações assumidas
artigo 10, §7°, ido Estatuto Social da Companhi:
pela Berrinl 500 Investimentos imobiliários Ltda. perante a Trexx Properties
aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, e
Lida, nos termos do "Instrumento Particular de Venda e Compra com Pacto
prazo de gestão dos membros da Diretoria da C
de Alienação Fiduciária" ("Contrato"), celebrado entre TREXX Properties
dos mesmos, para um prazo de gestão até 31
Ltda., Berrini 500 Investimentos imobiliários Ltda., e a Companhia nesta
(a) Jose Antônio Guaratd1 Féllx, brasileiro, casi
data. Deliberações: Após o exame das matérias constantes da ordem do
dor da cédula de identidade n° 56.586.459-2
dia, os acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos e
CPF/MF soba n° 140.448.620-87, residente e d
sem ressalvas, o que segue: A Companhia está autorizada a prestar liança
Estado de São Paulo, na posição de Diretor Pra
("Fiança"), na qualidade de devedora solidária das obrigações assumidas
moso Martfnez, brasileiro, casado, engenheiro,
pela &mini 500 Invenstimentos Imobiliários Ltda., em favor da TREXX
Identidade n°30.159.273-9, expedida pela Secret
nscrlto no CPF/MF sol
Propordes Ltda. ("Vendedora"), no Contrato, obrigando-se, em caráter IrreCivil do Rio de Jane
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ciliado da- Cidade e Estado de São Paulo, na posi
tive de Estratégia e Gestão Operacional; e (g)
CNPJ/MF n° 01.917.705/0001-30 - NIRE 35.300.191.749
nos, brasileiro, casado, engenheiro eletricista,
Carta-Renúncia
identidade n° 56.514.647-6 SSP-SP e inscrit
Baruerl, 21 de novembro de 2017. AES Elpa S.A. - Avenida Dr, Marcos
n"711,745,839-9I. residente e domiciliado na ci
Penteado de Ulhõa Rodrigues, 5° andar, sala individual I, Bairro Sítio
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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORL.INARTA- —
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2014
1.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 18 de dezembro de 2014. às 17:0D, na sede da
Claro S.A. (*ComPenhial, situada na Rua Flórida, 1970, CEP 04565-907, na Cidade e
Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Tendo comparecido a totalidade dos acionistas da
Companhia, ficam dispensadas as formalidades de convocação, nos temias do artigo 124,
§4°, da Lei n° 6.404116. Presentes, ainda, (a) o Sr. ISAAC BERENSZTEJN, Diretor Financeiro
da Companhia; (b) o Sr. VAGNER ALVES LIRA, representante do empresa de avaliação
Grani Tborraon Auditores Independentes, (c) a Sr. ANTONIO Lua NicoLau, representante
da empresa de avaliação APSIS Consultoria Empresarial Ltda.; (d) o Sr. GLAUCO SILVA,
representante da Ernst Young Auditores Independentes S.S.; a (e) o Sr. LEONARDO
CAERAL, representante do Banco de InvesIlmentos Credit Suissa (Brasil) S.A.

i•
á

MESA: Presidida pelo Sr, Isaac Berensztejn e secretariada pela Sr. Alberto de Orleans
e Bragança.
ORDEM DO DIA: Deliberar acerca: (a) da proposta de conversão de parte das ações
preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, e de parte das ações
ordinárias de emissão da Companhia em ações preferenciais; (b) da proposta de alteração
do Estatuto Social da Companhia, para, dentre outros, alterar urna série de aspectos
relacionados à sua governança corporativa; (c) da eleição doe novas membros do
Conselho de Administração da Companhia; (d) da celebração: (I) 'Protocolo e Justificação
de Incorporação da NET Serviços de Comunicação SÃ, pela Claro S.A.'; (i1) do *Protocolo
e Justificação de Incorporação da Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. —
EMBRATEL pela Claro S.A.': e (i1) do 'Protocolo e Justificação de Incorporação da
Embreie] Participações S.A. pela Claro S.A.'; (e) da contratação da: (1) Grani Thomton
Auditores Independentes para elaboração dos laudos de avaliação dos patrimónios da
Embreie' Participações S.A. e da NET Serviços de Comunicação S.A. a serem
incorporados pela Companhia; 00 da Emst Young Auditores Independentes S.S. para
elaboração do laudo de avaliação do património da Empresa Brasileira de
Telecomunicações S.A - EMBRATEL a ser incorporado pela Companhia, em ambos Os
casos (i) e (H) a valor contábli: e (IN da APSIS COMI infida Empresarial Ltda, para
elaboração de laudo de avaliação dos patrimónios da NET Serviços de Comunicação S.A.,
da Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. — EMBFtATEL, da Embratel
Participações SÃ., e da Companhia a preços de mercado, para fins de atendimento ao
artigo 264 da Lei 6.404r/6: (1) dos laudos preparados conforme mencionado no item 'o'
acima; (g) da proposta de incorporação da NET Serviços de Comunicação S.A., da
Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - EMBRATEL e da Embratel Participações
SÃ. pela Companhia, nos termos da documentação mencionada acima; (h) da proposta de
aumento de capital social da Companhia, como decorrência da incorporação da NET
Serviços de Comunicação SÃ, da Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. —
EMBRATEL e da Embratel Participações SÃ; (I) da autorização para que a administração
da Companhia pratique todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima
tomadas; e (1) da consolidação do Estatuto Social da Companhia.
DELIBERAÇÕES: (a) Aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes que esta ata
seja lavrada sob a forma de sumário, corno faculta o § 10 do art. 130. da Lei ri.° 6.404116.1
1
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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2014
Dispensada a leitura do edital de convocação, os acionistas deliberaram sobre os itens
constantes da Ordem do Dia e decidiram:
(a)
Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, com a expressa anuência das acionistas
Claro Telecom Participações SÃ. a Controladora de Servidos de Telecomunicar:ienes S.A.
de C.V.: (i) a conversão das 291.027 (duzentas e noventa e uma mil e vinte e sete) ações
preferenciais de emissão da Companhia detidas peta Claro Teiecom Participações S.A. em
ações ordinárias; e (ii) a conversão de 291.027 (duzentas e noventa e urna mil e vinte e sete)
ações ordinárias de emissão da Companhia detidas pela Controladora de Servidos de
Telecomunicaciones S.A. de C.V. em ações preferenciais.
(h)
Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a alteração do Estatuto Social da
Companhia, para, dentre outros, alterar urna série de aspectos relacionados á sua
govemança corporativa, observado que, sujeito à aprovação dos Itens (h) e (j) da ordem do
dia, o Estatuto Social da Companhia passará a vigorar na latina do Mexo 1 á presente ata.
Eleger, por unanimidade e sem ressalvas, como membros do Conselho de
Administração da Companhia, com mandato até 30 de abril de 2017 (data de término do
prazo de gestão dos demais membros do Conselho de Administração da Companhia), os
Srs.: (1) JOSÉ FORMOSO MARTINEZ brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira
de identidade 30159273-9, expedido pela Secretaria de Estado da Casa Civil do Rio de
Janeiro, inscrito no CPFINIF sob o n° 059.557.727-07, residente e domiciliado na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Presidente Vargas, 1012. 150
andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20071-910; (ii) JOSÉ ANTÔNIO GLIARALDI
FEUX, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n° 3023331204,
expedida pelo SP/RS, Inscrito no CPF/MF sob o n° 140.448.620-87, residente e domiciliado
na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Verbo Divino n.° 1.356,
1° andar, Chácara Santo António, São Pauto/SI', CEP 04719-002; e 018 ANTONIO OSCAR
DE CARVALHO PETERSEN FILHO, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de
Identidade n.° 155.156 OAB/SP, inscrito no CPF(MF sob o n.° 276.546.358-18, residente e
domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av.
Presidente Vagias, n.° 1.012/15° andar. Centro. Rio de Janeiro/RJ. Os acionistas
aprovaram, ainda, indicar para o cargo de membro do Conselho de Administração da
Companhia o Sr. CARLOS HERNÁN ZENTENO DE LOS SANTOS, mexicano, casado,
engenheiro eletrônico, portador de Registro Nacional de Estrangeiro (FtNE) n° V700956-A,
inscrito no CPF sob o n.° 234.358.528-70, residente e domiciliado na Cidade e Estado de
São Paulo, com endereço comercial na Rua Flórida, n.° 1970, 5° andar, Brookfin Nova, São
Paulo/SP, CEP: 04565-907, ficando sua eleição e posse condicionada à obtenção da
respeclive autorização de coricomitânda por parte das autoridades competentes. Após
eleito, o prazo de gestão de seu mandato será, igualmente, até 30 de abril de 2017.
Os Conselheiros ora eleitos apresentaram à Companhia seus termos de posse contendo a
Declaração de Desimpedimento para os fins do art. 147, §6 1° a r, da Lei das S.A.
Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas: (3) o Protocolo e Justificação do
Incorporação da NET Serviços de Comtmlcação S.A. pela Claro SÃ.'; (II) o 'Protocolo e

Justificação de Incorporação da Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. —
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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2014
EMBRATEL pela Claro S.A.': e (til) o "Protocolo e Justificação de Incorporação da Embratel
Participações S.A. pele Claro SÃ", (em conjunto, as 'Protocolos') que passam a constituir,
respectivamente os Anexos 11,111e IV Apresente ata.
Ratificar, por unanimidade e sem ressalvas, a nomeação e contratação da: (i) Grani
Thomton Auditores Independentes, sociedade estabelecida na Cidade de São Paulo na
Avenida Paulista, n° 37, conjunto 12, 1° andar, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Juddica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) n° 10.830.108/0001-85. registrada
originariamente no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o n°
CRC 2SP-025.583/0-1, com seu Contrato Social arquivada no 1° Oficial de Registro de
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital do Estado de São Paula, Sob o
n° 353.298. em 05 da maio de 2009 e alterações posteriores registradas no 1° Cartório de
Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Judaicas da Capital do Estado de São
Paulo, estando a última delas, datada de 31/01/2014, registrada em microfilme sob o n°
407.795, que elaborou 03 laudos de avaliação dos patrimónios da NET Serviços de
Comunicação S.A. e da Embratel Participações S.A. a serem Incorporados pela Companhia,
ambos por seu valor conlábit em 30 de setembro de 201 Data-Base"); e (ii) Emst Young
Auditores Independentes S.S., sociedade estabelecida na cidade do Rio de Janeiro, na Praia
de Botafogo 370, 8° andar, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda sob o n° 81.388.936/0002.06, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do
Estado do Rio de Janeiro, sob o n° CRC - 2SP 015.199/0-6.F-RJ, que elaborou os laudos de
avaliação do patriménio da Empresa Brasileira de Telecomunicações SÃ — EMBRATEL a
ser incorporado pela Companhia, também por seu valor contábil na Data-Base (em conjunto,
os 'Laudos de Avaliação.
Ratificar, por unanimidade e sem ressalvas, a nomeação e contratação da APSIS
Consultoria Empresarial Ltda., com sede na Rua da Assembleia, n° 35. Ir andar, Centro, na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 27.281,922/0001-70, que
elaborou os laudos de avaliação dos patrimônios liquidas da NET Serviços de Comunicação
S.A, da Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. — EMBRATEL, da Erni:fretei
Participações S.A. e da Companhia, a preços de mercado, na Data-Base (*Laudos de
Sallepeo Preco do Mercadon.
Aprovar por unanimidade e sem ressalvas os Laudos de Avaliação e os Laudos de
Avaliação a Preço de Mercado, conforme anexos aos Protocolos.
Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a proposta de incorporação da NET
Serviços de Comunicação S.A., da Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A —
EMBFtATEL e da Embratel Participações S.A. pela Companhia, nos orlamos termos dos
Protocolos — Inclusive no que diz respeito à disposição de que a Data de Eficácia do
Evento (conformo definido nas Protocolos) ocorrerá apenas cru 31 de dezembro de
2014— consicmando oue.
O)

DecOrlint0

Consumadas as providências legais, e após a Data de Eficácia do Evento, a
NET Serviços de Comunicação SÃ, a Empresa Brasileira de
Telecomunicações 5A — EMBRATEL o Embratel Participações GA estarão
extintas de pleno direito, e a Companhia as sucederá em todos seus direitos: a
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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2014
obrigações, passando a ser sua sucessora legal, para todos os efeitos, sem
qualquer solução de continuidade;
(R)

Nos temias dos Protocolos, uma vez que não há pianos para que a
Companhia se tome uma companhia aberta ao fim da operação (ou após o
prazo de 120 dias contados da assembleia geral que aprovar a operação)
será conferido aos acionistas da NET Serviços de Comunicação S.A. e da
Embratel Participações S.A. o direito de recesso a que se refere o artigo 223,
§ 40, da Lei das SÃ; e

frig

Nos tenros das Cláusulas 2.7.2 e 2.7.3 dos Protocolos, as deliberações que
aprovaram a incorporação da NET Serviços de Comunicação S.A., da
Empresa Brasileira de Telecomunicações SÃ - EMBRATEL e da Embude(
Participações S.A. pela Companhia deverão se tomar eficazes apenas em 31
de dezembro de 2014.

(I)
Em razão da aprovação da proposta incorporação da incorporação da NE? Serviços
de Comunicação SÃ, da Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - EMBRATEL e da
Embratel Parlicipações SÃ pala Companhia, aprovar o aumento do capital social da
Companhia em RS 8.261.890.719,31 (seis bilhões, duzentos e sessenta e um milhões,
oitocentos e noventa mil, setecentos e dezenove reais e trinta e um centavos), mediante a
emissão de 34.522.922 (trinta e quatro milhões, quinhentas e vinte e duas mil, novecentas o
vaie e duas) ações, nominativas e sem valor nominal, sendo 3.153.488 (trás milhões, cento
e cinquenta e (rés mil, quatrocentas a noventa e oito) ações ordinárias e 31.369.424 (trinta o
um milhões, trezentas e sessenta e nove mil, quatrocentas e vinte e quatro) ações
preferenciais. Em razão desta delberação, a Cláusula quinta do Estatuto Sedai da
Companhia passará a viger com a seguinte redação:
5'. O capitai social é de RS 12.04a002029,59 (doze bilhões, quarenta e
três milhões, dois mil, vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos),
totalmente subscrito e iniegrafizado, representado por 50.251.347 (cinquenta
milhõee, duzentas e cinquenta e uma ma, trezentas e quarenta e sete) de
opões nominativas, sem valor nominal, sendo 16,750.449 (dezesseis milhões,
setecentas e cinquenta mil, quatrocentas e quarenta e nove) ações ordinárias
e 33.500.890 (trinta e irés milhões, quinhentas mil, oitocentas o novonta
oito) ações preferenciais."

eArt.

Autorizar a administração da Companhia a pralicar todos os atos necessários á
efetivação das deliberações acima tomadas, observado, ainda, o disposto nos Protocolos.
Aprovar B consolidação do Estatuto Social da Companhia que, devidamente
rubricado, passa a integrar a presente ata na forma do seu Anexo I.

o
•

Fica consignado que, como a aprovação da totalidade dos itens da ordem do dia - em
especial os itens (a) e (h) acima - contou com o voto favorável de acionistas representando
a totalidade das ações preferenciara de amfaatio da Companhia, fica dispensada a
assembleia especial a que se refere os Itens 1 6, § 1°, da Lel das SÃ
kV
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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2014

O. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA COMPANHIA: (a) Instrumentos de mandato OUUNTETDO:
(b) Termos de Posse e declarações da desimpedimento; (c) Protocolo e Justificaceto de
Incorporação da NET Serviços de Comunicação S.A. pela Claro S.A."; (d) 'Protocolo e
JusUricação de incorporação da Empresa Brasileira de Telecomunicações SÃ. —
EMBRATEL pela Claro SAI; (e) Protocolo e Justificação de Incorporação da Embratel
Participações 5A, pela Claro SA."; e (f) Estatuto Social da Companhia.
7. ENCERRAMENTO: Lavrada a presente ata, lida e aprovada, foi assinada pelos
presentes. A) Mesa: Isaac BerenszteM, Presidente; Alberto de Orleans e Bragança.
Secretário. 5) Acionistas Presentes: Claro Telecom Participações SÃ, Ernbmtel
Participações S.A. — Entrapar, ambas representadas por seu Diretor, José Formoso
MartInez, e Controladora de Servicios de Telecomunicactorres. S.A. de C.V., representada
por seu procurador, Sr. Alberto de Orleans e Bragança.
São Paulo-SP, 18 de dezembro de 2014
Confere com a original, lavrada em livro próprio.
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contratação da: (i) Grant Thornton Auditores Independentes para elaboração dos laudos ços. Artigo 4°. A duração da Sociedade será por tempo indeterminado Capitulo II - Do C
nômos da Embratel Participações S.A e da NET Serviços de Comunicação S.A. a serem Ações. Artigo 5°. O capital social de RS 12.043 002 029.59 (doze bilhões. quarenta e Ir
'penha: 00 da Ernst Young Auditores Independentes S.S. para elaboração do laudo de
vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos), totalmente subscrito e integralizado represei
da Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - EMBRATEL a ser incorporado pela (cinquenta milhões, duzentas e cinquenta e uma mil. trezentas e quarenta e sete) de açô
os casos (i) e 60 a valor contábil: e (iii) da APSIS Consultoria Empresarial Ltda para ela- valor nominal. sendo 16.750.449 (dezesseis milhões, setecentas e cinquenta mil, quatrocent
'Mação dos patrimónios da NET Serviços de Comunicação S.A .da Empresa Brasileira de ações ordinárias e 33.500.898 (trinta e três milhões, quinhentas mil, oitocentas e noventa e
EMBRATEL. da Embratel Participações S.A.. e da Companhia a preços de mercado, ciais. § 1°. Cada ação ordinária nominativa terá direita a um voto nas deliberações das
ito ao artigo 264 da Lei 6.404/76, (f) dos laudos preparados conforme mencionado no As ações preferenciais não terão direito a voto, mas terão assegurado- (a) a prioridade no r
oposta de incorporação da NET Serviços de Comunicação S.A., da Empresa Brasileira de sem prémio, no caso de liquidação da Sociedade, e (b) o recebimento de dividendos 10°.)
- EMBRATEL e da Embratel Participações S.A. pela Companhia, nos termos da documen- do que o atribuído a cada ação ordinária. § 2". O capital social da Sociedade pudera
na, (h) da proposta de aumento de capital social da Companhia, como decorrência da In- RS 12 000 000.000.00 (doze bilhões de reais), por decisão do Conselho de Administração,
viços de Comunicação S.A da Empresa Brasileira de Telecomunicações 6 k - EMBRATEL de reforma estatutária e sem observância da proporção entre as diferentes espécies de aç',
Ições S.A.: (I) da autorização para que a administração da Companhia pratique todos os aos limites estabelecidos na legislação em vigor. O Conselho de Administração estabelecei
ivação das deliberações acima tomadas: e 0) da consolidação do Estatuto Social da Com- ernissão, incluindo preço de subscrição e prazo de integralização § 3'. Na proporção do n
a: (a) Aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes que esta ata sela lavrada sob possuirem, os acionistas terão direito de preferencia para a subscrição de aumento do ca
imo faculta o § 1° do artigo 130, da Lei n° 6.404/76. (b) Dispensada a leitura do edital de disposições do artigo 171 da Lei n° 6 404/76 § 4°. Sem preiu izo do disposto no § 1° deste a
Mas deliberaram sobre os itens constantes da Ordem do Dia e decidiram' (a) Aprovar, renciais terão direito a voto restrito exclusivamente na hipótese do inciso XXVII do parágrafo
n ressalvas, com a expressa anuência das acionistas Claro Telecom Participações S.A. e Estatuto. § 5°. As ações de emissão da Sociedade poderão ser mantidas em contas de dr
de Telecomunicaciones S A. de C.V.: (i) a conversão das 291 027 (duzentas e noventa seus titulares, em instituições credenciadas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, s
.i• • "UCS preferenciais de emissão da Companhia detidas pela Claro Telecom Participa- escriturais, sem a emissão de certificados. Capitulo III - Da Assembleia Geral, Artigo 6". Ar
finarias. e 00 a conversão de 291.027 (duzentas e noventa e uma mil e vinte e sete) ações serão convoca das pelo Conselho de Administração ou na forma no parágrafo unico d
ia Companhia detidas pela Controladora de Servidos de Telecomunicaciones S.A. de C V n°6.40406. Quando o Conselho de Administração convocar a Assembleia Geral, caberá ar
(b) Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a alteração do Estatuto Social da Campa- selha de Administração consubstanciar nato e, na sua ausência ou impedimento. o Vice-Prs
is. alterar uma serie de aspectos relacionados à sua governança corporativa, observado de Administração. Artigo
As Assembleias Gerais realizar-se-ão na sede da Sociedade, (
dos itens (h) e O) da ordem do dia, o Estatuto Social da Companhia passará a vigorar na maior. Dentro dos quatro meses seguintes ao término do exercido social, será realizada u
sente ata (c) Eleger, por unanimidade e sem ressalvas, como membros do Conselho de ordinária para tratar dos assuntos previstos no artigo 132 da Lei n°6.404(76 Sempre que
panhia, com mandato ate 30 de abril de 2017 (data de termino do prazo de gestão dos para tratar de todos os demais assuntos que sejam submetidos deliberação dos acionistas.
Driselho de Administração da Companhia), os Srs.: (1) José Formoso Martinez, brasileiro, assembleia geral extraordinária para estas deliberações. § 1°. As Assembleias Gerais serãc
irtador da carteira de identidade 30159273-9, expedido pela Secretaria de Estado da Casa quer um dos Diretores da Sociedade ou, na ausência ou impedimento de qualquer um deste
inscrito no CPF/MF sob o n°059.557 727-07, residente e domiciliado na Cidade e Estado que seja indicado por escrito por um dos diretores da Sociedade Quando presente. qualquei
endereço comercial na Avenida Presidente Vargas, 1012, 15° andar, Centro, Rio de Jane'? Sociedade presidirá a Assembleia, escolhendo o secretário entre os presentes. Na ausência
(ii) José António Guareidi Feliz, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de da Sociedade, presidirá a Assembleia um acionista indicado por qualquer um dos diretores
?04. expedida pelo SP/RS. inscrito no CPF/MF sob o n° 140.448.620-87. residente e dom- Antes da instalação da Assembleia Geral, os acionistas presentes deverão assinar o Livro de
dado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Verbo Divino n° 1.356. 1° andar. seu nome. nacionalidade e residência. bem como a quantidade e especo ou classe de ações
5. São Paulo,SP. CEP 04719-002:0 010 Antonio Oscar de Carvalho Petersen Filho, bra- na forma do artigo 127 da Lei n°6.404/76. § 3°. As atas serão lavradas em livro próprio. e ar
ido portador da cédula de identidade n° 155.156 OAB/SP, inscrito no CPF/MF sob o bros da mesa e pelos acionistas presentes As atas poderão também ser lavradas na forma
dente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na ocorridos. observado o disposto no artigo 130. § 1°, da Lei n°6.404/76. salvo decisão em co
oas. n°1 012/15° andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ. Os acionistas aprovaram, ainda. indi- da Assembleia Geral, e serão publicadas com omissão das assinaturas dos acionistas Ca
mbra do Conselho de Administração da Companhia o Sr Carlos Hernán Zenteno De Los Da Administração. Artigo 8°. A Sociedade será administrada por um Conselho de Adminis
(sada. engenheiro eletrônico, portador de Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) ria. Seção II • Do Conselho de Administração. Artigo 9°. O Conselho de Administração
no CPF sob o n° 234 356.528-70, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São no mínimo, 03 (três) membros e. no màximo, 09 (nove) membros efetivos. e igual número
Drneroal na Rua Flórida, n° 1970.5° andar, Brooklin Novo. São Paulo/SP, CEP: 04565-907, eleitos pela Assembleia Geral. sendo necessariamente 01 (um) Presidente e ate 08 (oito) c
,osse condicionada à obtenção da respectiva autorização de concomitância por parte das signação especifica. § 1°. Caberá ao Presidente do Conselho de Administração a convoca
es Apôs eleito, o prazo de gestão de seu mandato será, igualmente, até 30 de abril de Conselho de Administração e de Assembleia Geral, além do exercido do voto de qualidadt
ora eleitos apresentaram à Companhia seus termos de posse contendo a Declaração de nas deliberações do órgão. O Presidente do Conselho indicará, ainda, o Secretario do Con
is fins do artigo 147. §§ 1° e 2°. da Lei das S.A. (d) Aprovar, por unanimidade e sem res- ção. conforme o caso § 20. Caberá a qualquer membro do Conselho de Administração subs
., ‘61 Caçoo de Incorporação da NET Serviços de Comunicação S.A pela Claro S.A.": Conselho de Administração na sua ausência ou impedimento conforme a indicação deste §
;:caçai) de Incorporação da Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - EMBRATEL lano do Conselho de Administração lavrar em ata as deliberações aprovadas pelo Conselk
adotar as providências necessárias para convocar a Assembleia Geral, sempre que a mak
"Protocolo e Justificação de Incorporação da Embratel Participações S.A. pela Claro S A.
e e ata. dar a aprovação posterior dos acionistas, respeitada a forma de convocação estabelecida ns
Dcolos"), que passam a constituir, respectivamente. os Anexos II. III e IV a .
so...
A • dores e por este estatuto social. § 4". Os conselheiros e seus suplentes serão eleitos para manda
to 12, podendo ser reeleitos, e serão investidos como conselheiros eletivos ou suplentes. contou
tr Ctrtrtritrto
/MF) assinatura do termo de posse no livro de atas do Conselho de Administração. § 5°. Os cons•
•
do de permanecerão no exercício de seus cargos ate a investidura de seus substitutos. § 6°. Em 5
/Titulos pedimentos temporários, o conselheiro efetivo será substituído pelo respectivo suplente §7'
. de maio cia ou impedimento permanente, a conselheiro efetivo será substituido pelo respectivo sul
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Pes- Assembleia Geral, a qual procederá à eleição do substituto, que completará o mandato do co
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auntabillda- de comum acordo por seus membros, podendo-se realizar, inclusive, por meio de qualquer
A convocação prevista no caput desle artigo podera ser realizada por
) udrie ro, soo o n" CHC - 2SP 015.199/0-6-6-RJ, que elaborou os laudos de avaliação do audoconferênCia. § 1°.
Bras leira de Telecomunicações S.A. - EMBRATEL a ser incorporado pela Companhia, ou e-mail, ficando dispensada sempre que estiver presente a reunião a totalidade dos mem
de instalação de reunião do Conselho de Administração reco
rontábil na Data-Base (em conjunto. os 'Laudos de Avaliação"). (f) Ratificar, por unanim- Administração. § 2". O quorum
A reunião do Conselho di
a nomeação e contratação da APSIS Consultoria Empresarial Ltda.. com sede na Rua da mínimo 1/2 (metade) dos membros integrantes do colegiada § 3°.
andar, Centro. na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o presidida preferencialmente por seu Presidente em exercido, que designara um dos membrc
4". As deliberações do Cor
que elaborou os laudos de avaliação dos patrimônios líquidos da NET Serviços de Comu- trabalhos, em caso de ausência ou impedimento do Secretário §
esa Brasileira de Telecomunicações S.A.- EMBRATEL, da Embratel Participações S.A. e ção exigirão, para serem aprovadas, o voto favorável da maioria dos membros integrantes oh
do o voto de qualidade exclusivamente do Presidente do Conselho de Administração em
s de mercado. na Data-Base ("Laudos de Avaliação a Preço de Mercado"). (g) Aprovar por
quorum de
:salvas os Laudos de Avaliação e os Laudos de Avaliação a Preço de Mercado, conforme deliberações. § 5°. Não sendo alcançado, após duas convocações sucessivas, o
(h) Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a proposta de incorporação da NET Ser- será submetida à decisão da Assembleia Geral, para tanto imediatamente convocada pelo F
6°. As deliberações do Conselho de
ei A da Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - EMBRATEL e da Embratel Parti- lho de Administração e nos casos previstos em lei §
registradas em ata, lavrada em livro próprio e assinada por todos os conselheiros que partir
i•5i,..1 nos estamos termos dos Protocolos - inclusive no que diz respeito à disposiEficácia do Evento (conforme definido nos Protocolos) ocorrerá apenas em 31 de ções. §7". Compete ao Conselho de Administração, alem de outras meterias a ele atribu ida?
luto social, decidir sobre: I - eleição e destituição dos membros da Diretoria e fixação de sus
:onsignando que: O) Consumadas as providências legais, e apôs a Data de Eficácia do
s de Comunicação S.A.. a Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.- EMBRATEL e dual, observado o limite global fixado pela Assembleia Geral. II detalhamento das funções
S A estarão extintas de pleno direito. e a Companhia as sucederá em todos seus direitos de alçada dos membros da Diretoria, não especificados neste Estatuto. III - aprovação da po
na ser sua sucessora legal, para todos os efeitos, sem qualquer solução de continuidade: e salários, benefícios e remuneração variável: IV - participação em licitações ou outros procei,
atacados, uma vez que não há planos para que a Companhia se torne uma companhia ção de concessão, permissão ou autorização, dispensada a autorização para participar de li
câo (ou apôs o prazo de 120 dias contados da assembleia geral que aprovar a operação) ção de serviços de telecomunicações para órgãos publicos federais estaduais e municipais.
quaisquer alterações ou modificações nc
mistas da NET Serviços de Comunicação S.A. e da Embratel Participações S.A. o direito aprovação fica atribuída na forma do artigo 14: V fere o artigo 223. § 4°. da Lei das S.A.: e (ri) Nos termos das Cláusulas 2 7.2 e 2.7.3 dos sões, permissões ou autorizações outorgadas: VI - escolha e destituição de auditores indepe
çôes que aprovaram a incorporação da NET Serviços de Comunicação S.A., da Empresa de. se julgar conveniente a sua contratação pela Sociedade. VII - estabelecimento das po
nrcações S.A. EMBRATEL e da Embratel Participações S.A. pela Companhia deverão se referentes aos controles financeiros; VIII - aprovação de planos de negócios, planos quiri(
. em 31 de dezembro de 2014 (I) Em razão da aprovação da proposta incorporação de orçamentos, inclusive de capital, bem como aplano de negócios da Sociedade, e suas alters
Serviços de Comunicação S.A . da Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - das demonstrações financeiras para fins de submissão à Assembleia Geral e de proposta p
atei Participações S.A pela Companhia, aprovar o aumento do capital social da Campa- dividendos relativos a periodos menores que o anual, observadas as disposições legais. X
719.31 (seis bilhões, duzentos e sessenta e um milhões, oitocentos e noventa mil, setecen- marnos de endividamento da Sociedade. XI realização de investimentos e despesas de c;
e trinta e um centavos), mediante a emissão de 34.522 922 (trinta e quatro milhões. já contemplados no orçamento anual aprovado pelo Conselho de Administração. XII - delik
luas mil, novecentas e vinte e duas) ações, nominativas e sem valor nominal, sendo gamento aos acionistas de juros sobre capital próprio da Sociedade, respeitados os limites
cento e cinquenta e três mil. quatrocentas e noventa e oito) ações ordinárias e 31.369 424 gislação em vigor: XIII -aquisição de participação societária em outras pessoas jundicas, de
azentas e sessenta e nove mil, quatrocentas e vinte e quatro) ações preferenciais Em ra- reta, pela Sociedade: XIV - constituição. pela Sociedade, de outras pessoas jundicas, >
a Cláusula quinta do Estatuto Social da Companhia passará a viger com a seguinte reda- Sociedade em consórcios e associações, XVI - operações de crédito, empréstimo ou financia
Ii social é de RS 12 043.002.029,59 (doze bilhões, quarenta e três milhões, dois mil, vinte ou superior a RS 50.000.000.00 (cinquenta milhões de reais) por operação ou série de opei
lia e nove centavos), totalmente subscrito e integralizado, representado por 50 251 347 evento, exceto quando as mesmas forem realizadas entre a Sociedade e seus controladora
zentas e cinquenta e uma rnil, trezentas e quarenta e sete) de ações nominativas, sem ou outras companhias sujeitas ao controle comum da Sociedade, operações em relação as q
750 449 (dezesseis milhões, setecentas e cinquenta mil, quatrocentas e quarenta e nove) sana aprovação prévia do Conselho de Administração: XVII - aqusiçao de bens, móveis o
3
;00 898 (trinta e três milhões, quinhentas mil, oitocentas e noventa e oito) ações preteren- em valor igual ou superior a RS 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por operação oi

im.~.

Decarlinto

min:sanção da Companhia a praticar lodosos atos necessanos à efetivação das delibera- correlatas por evento; XVIII - alienação, disposição ou oneração. a qualquer título, cessão, ar
Aprovar a consolidação do Estatuto Social rência ou constituição de qualquer ónus real, gravame ou preferência. tendo por objeto bens
"31:1, Ide ainda O disposto nos Protocolos. (k)

is Diretores. §
Ocorrendo vacância, por qualquer motivo, de qualquer cargo na Diretoria,
:o será escolhido pelo Conselho de Administração e exercerá suas funções pelo prazo res- to) do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 202 da lei n° 6.404/76. Art1
diretor substituído. § 4°. Na hipótese da vacar-Ida descrita no parágrafo anterior do presente Administração poderá determinar o levantamento de balanço semestral ou, respeitada
dará ser representada por somente 01 (um) Diretor, desde que haja aprovação prévia do em períodos menores, e aprovar a distribuição de dividendos intercalares com base nos I
:tração. Artigo 13. Compete a cada Diretor, além das atribuições eventualmente aprovadas grafo único. A qualquer tempo, o Conselho de Administração poderá deliberar a distribuiç
-ninistração, agir sempre com o cuidado, diligência, ética, lealdade e probidade na condução medianos à contado lucros acumulados ou de reservas de lucros. Capítulo VI-Da LIqui
das áreas sob sua responsabilidade, sendo responsável cada um pelas seguintes atribui- Artigo 19. A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei e neste Estatuto.
zer cumprir a política e a orientação geral dos negócios da Sociedade estabelecidos pelo Geral eleger o liquidante, e o Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período, ceceá
tração, sendo cada Diretor responsável pela área de atuação e pela unidade de negócio que legais. Capítulo Vil - DisposiçõesTransitórias. Artigo 20. Os acionistas da Companhia r
Conselho de Administração; II: anualmente, traçar o plano de atividades da Sociedade para versão doações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, bem como
ano de negócios. Parágrafo único. Compete especificamente ao Diretor de Mercado de emissão da Companhia em ações preferenciais, observado o disposto neste artigo. § 1°.
os processos de atendimento, comercialização e entrega dos produtos referentes à Oferta refere este artigo poderá ser solicitada por meio de comunicação dirigida à administração
odutos no Mercado de Atacado a que se refere o caput do artigo 5° da Resolução n° 600 de rivelmente até o dia 16 de março de 2015. Após esla data, os acionistas não terão mais
012 da Agência Nacional de Telecomunicações - Anatai. Artigo 14. Exceto pelos poderes e conversão de suas ações de uma espécie para outra. § 2°. A conversão será realizada na
a especificamente previstos no artigo 13 acima, em todos e quaisquer atos ou documentos ação ordinária para cada 1 (uma) ação preferencial e vice-versa, cabendo à Sociedade e r
ponsabilidade patrimonial para a Sociedade, ou que de outra forma a obriguem, deverá(ão) ladores tomar as providências necessárias para que não haja violação à proporção legal
ente, para fins de representação social, assinatura(s), da seguinte forma: 1- a assinatura de ações preferenciais. § 3°. Encerrado o prazo a que se refere este artigo, e na hipótese de te
Diretores; II - a assinatura de 01 (um) Diretor atuando em conjunto com 01 (um) procurador, conversão de ações por parte de algum acionista, a Sociedade terá um prazo de 30 (trinta)
) § 1° deste artigo; 111 - a assinatura de 02 (dois) procuradores com poderes específicos, a conversão referida neste artigo.

ECOGEO S.A.

167.994/0001-11. NIRE n0 35.300.314.026
Geral Extraordinária Realizada em 01/12/2014
os 01/12/2014, as 10 horas, na sede social da Comenida das Nações Unidas, n° 13.797, Bloco II, 15°
Município e Estado de São Paulo. Quorum: acionisI% do capitai social, conforme assinaturas apostas
de Acionistas, ficando sanada a falta de publicação
os do § 4°, do artigo 133, da Lei n°6.404/76. Cone publicação de editais de convocação ante o comos acionistas, nos termos do artigo 124, § 4°, da Lei
da Mesa: A Assembleia foi presidida pelo Sr. Brusecretariada por Rubens Jeremias. Ata: lavrada na
fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, § 1°, da
Ações. Ordem do Dia: (I) Deliberar sobre aprovam& Anual de 2015; (II) deliberar sobre a transferên654 ações ordinárias nominativas, em Tesouraria e
ST BASLER + PARTNER GLOBAL AG, sociedade
de acordo com as leis da Suíça, onde tem sede em
12 Zollikon. Dando início aos trabalhos, declarou-se
lerei. Foi lida e discutida a matéria constante da Orornadas as seguintes deliberações: Deliberações:
ens constantes da ordem do dia, os acionistas decie: (I) aprovar o Plano Operacional Anual de 2015; e,
icia, por venda, de 37.654 ações ordinárias nominaara a acionista ERNST BASLER + PARTNER GLOartigo 30, parágrafo primeiro, alínea "c", da Lei n°.
aprovado na Reunião do Conselho de Administra1/2014. As ações ordinárias nominativas serão ven7,90 cada e a acionista utilizará os valores já dispoa titulo de dividendos referentes ao exercício social
pagamento das ações adquiridas, respeitando as
contrato firmado. A totalidade dos acionistas reto de preferência para a aquisição das ações, inclulisposto no Estatuto Social e Acordo de Acionista.
rções: As deliberações foram tomadas por unanimiemento: Nada mais havendo a tratar e ninguém de-

Tecsis Tecnologia e Sistemas
Avançados S.A.

CNPJ/MF n°00.469.550/0001-54 — NIRE 35.300.394.020
Edital de Convocação - Assembleia Geral de Debenturistas
Ficam convocados os Srs. debenturistas ("Debenturistas") da 3° (terceira)
emissão de debêntures conversíveis em ações, da espécie quirografária,
em duas séries, para colocação privada, da Tossis Tecnologia e Sistemas
Avançados S.A. ("Companhia') ("Debêntures da Terceira Emissão'), para
reunirem-se em 14/01/2015, as 9:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Jerome Case, n° 3.000, na Cidade de Sorocaba/SP,
para deliberarem sobre: (i) repactuaçâo de condições das Debêntures da
Terceira Emissão com alterações ao Instrumento Particular de Escritura
da 3' Emissão de Debêntures da Tecsis Tecnologia e Sistemas Avançados S.A, conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas
séries, para colocação privada, para (a) prorrogar o prazo de pagamento
dos juros remuneratórios, atualização monetária e valor correspondente
ao principal das Debêntures da Terceira Emissão, com o vencimento passando de 31/01/2015 para 24 a 30 meses contados de 31/01/2015. (b)
modificar a regra de conversibilidade das Debêntures da Terceira Emissão, as quais deixarão de ser passíveis de conversão em ações de emissão da Companhia, e (c) modificar as condições de remuneração das
Debêntures da Terceira Emissão, as quais passarão a render juros de
(8%, calculados com base em 252 dias úteis, a partir de 31/01/20151; (ii)
renúncia de recebimento (walver) dos créditos dos titulares das Debêntures da Terceira Emissão (i.e. créditos oriundos dos juros remuneratários
e o valor nominal atualizado das Debêntures da Terceira Emissão) no
seu vencimento previsto para 31/01/2015, para que os valores de tais
créditos passem a ser devidos com vencimento em 4/03/2015; (ti) iniegralização, pelos Debenturislas, de debêntures, da espécie quirografária,
em série única, para colocação privada, da O emissão da Companhia
("Debêntures da O Emissão") mediante entrega das Debêntures da Terceira Emissão. As Debêntures de O Emissão poderão ser simples ou
conversíveis em ações da Companhia e terão prazo de vencimento entre
24 a 30 meses, conforme aprovado pelos Debenturistas; e (iv) alternativa ou adicionalmente ao item lir, a subscrição e a integralização, pelos
Debenturistas, com as Debêntures da Terceira Emissão, de ações da
Companhia. a serem e 's por melo de AGE da Companhia especialA presente convocação é feita para a insembleia Geral de Debenturistas em primeira
num.a.intam.~
In
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Confidente-Empreendimentos S.A.

láGV Holding S.A.
9.594.796/0001-22 — NIRE 35.300.363.221
Atado RCA de 08/12/2014
Ao 08/12/2014. às 10 horas, na sede social da
ida VinhedoNiracopos, Km 04, Distrito Industrial,
300 e Presença: Dispensada a convocação, nos
'j 1° do Estatuto Social, em virtude da presença da
ros do Conselho de Administração da Companhia
Vasco Carvalho Oliveira Neto — Presidente; Fera — Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre a
da Companhia na operação de Cédula de Crédito
ia pela AGV Logística S.A. com o Banco Daycoval
3.000.000,00; (ii) Constituição, por parte da AGV
tantã de Direito Creditório e Títulos de Créditos —
— Domicílio Bancário Simples; (iii) autorização da
lia e da AGV Logística S/A a praticarem lodos os
nplementação e a formalização da operação, aval
mencionadas. Deliberações: Após leitura, análise
alheiros deliberaram, por unanimidade de votos e
'ovar, em conformidade com seu Estatuto Social,
' e "xvii', a coobrigação e aval da Companhia junto
3/A, de acordo com as seguintes condições: ins:oval S/A; instrumento: Cédula de Crédito Bem00.000,00; Modalidade: Operação de capital de
creditórios e títulos de créditos — receblveis de
Okneglar.• ••••••••11.nA•an

r......•••••••an19,

CNPJ N2 06.290.410/0001-09 - NIRE 35300315405
Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 18107/2014
Data: 18/7/14, 10 horas. Local: Sede social. Presença: Totalidade. Mesa
Presidente: Marcus Schaildach e Secretário: Andreas Michael Wiemer,
Deliberações: 1.A distribuição antecipada de dividendos aos acionistas
sobre lucros do próprio exercício, apresentado no Balanço levantado em
30/06/14, no montante de R53.138.175,76 à base de R$0,34441 1438 por
ação, "ad referendum" a AGO que aprovar as contas do exercício de 2014
2. Aumentar o capital social de RS10.778.607,30, dividido em 9.111.706
ações ordinárias nominativas, para RS19.937.343,87, dividido em
14.679.199 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, mediante
a incorporação do saldo da conta Reservas Especiais de Lucros—Outras
apresentado no balanço de 31/12/13, no montante de R53.3443.200,3
e de parte do saldo apresentado no balanço 30.06.2014, no montante
de RS5.810.536,27, perfazendo um total de R$9.158.736,57, representados por 5.567.493 ações ordinárias nominativas, que serão bonificadas
aos atuais acionistas. 2.1. Referidas ações bonificadas, ao valor individual de RS1,645037825, serão distribuídas aos acionistas, observada a
proporção de 0,61102641 ações bonificadas para cada ação possuída.
2.2. As ações bonificadas são distribuídas aos acionistas, na seguinte
proporção: Acionistas - Ações ON Possuídas - Ações ON Bonificadas
- Valor da Bonificação R$: Travelex do Brasil Holding Ltda. - 4.464.736
- 2.728.072 - 4.487.781,63; Marcus Schalldach - 3.744.899 - 2.288.232 3.764.228,19; Ednei Fernandes Gomes 101.001 - 61.714 - 101.521,86;
Andu:nas Michnni ~TM 211 nen - 179.11n - 219.:g15.77: Fnhin Annsti-
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CNPJ/MF n° 01.004,809/0001-54 — NIRÉ
Ata de Reunião do Conselho de Adi
realizada em 04/12/2014
Local e Hora: na sede de Vicunha Participações
à Rua Henrique Schaumann n. 270/278, Sobre
Paulo' SP, as 11h (onze horas). Mesa: Sra. Clarice
Sra. Elisabeth Steinbruch Schwarz, Secretária,
totalidade dos membros eleitos para o Const
Convocação: independente de aviso, diante da
membros do Conselho de Administração. Mbar
observadas as restrições legais ao exercício do
qualquer manifestação, dissidência, reserva, re:
presentes, foram aprovadas as seguintes deli
nos termos do artigo 25, inciso VI, dos Estatuto:
Companhia a prestar as garantias e firmar os
(I) Contrato de Emissão de Garantia em Moeda 1
relativo (a) à emissão de Sfanby Lett& of Credit
S.A.- Cayman Islands Branch, no valor de USS 5.85
oitocentos e cinquenta mil, duzentos e trinta e qual
um centavo) e (b) emissão de Nota Promissória ro
(CNPJ/MF n. 03.719.063/0001-90), no valor de
milhões, vinte mil, duzentos e oitenta e um doere:
da Companhia e (11) Contrato de SWAP de Flux,
no valor de RS 15.000.000.00 (quinze milhões de
em 25 de novembro de 2016, e curva para atuali
5,30% ao ano mais variação cambial, e curva
crente de 132% do CDI ao ano, ambos com Ban
na cidade e comarca de São Paulo, Estado de
Presidente Juscelino Kubitschek, 1400, 4° anda
sob n. 28.195.667/0001-06, com a prestação de
lambam em favor de Vicunha Rayon Ltda., tudo
os termos e condições estabelecidos nos co'
referida operação. cujos termos os presentes doei:
2. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar t
firmar todos os documentos, inclusive notas prom
fiel cumprimento da deliberação anterior. Encern
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os
ata, na forma de sumário, sendo ela cópia fiel d
de Atas de Reuniões do Conselho de Administra
conforme, foi por todos assinada: Sra. Clarice
Elisabeth Steinbruch Schwarz, Secretária, Me
Elisabeth Steinbruch Schwarz, Clarice Steinbruci
Ricardo Steinbruch, Lao Steinbruch, Rubens dos
Corvo e José Eduardo de Lacerda Soares. São Pe
Presidente; Elisabeth Steinbruch
Steinbruch
JUCESP n.508.794/14-6 em 22/12/2014.

AGV Logística S.
CNPJ/MF n° 02.905.424/0001-20 — NIRE
Atado AGE de 12/12/201r
Data, Hora e Local: Ao 12/12/2014, as 12 hoi
Companhia, na Estrada VinhedoNiracopos, Km C
Marchiori, n° 255, Distrito Industrial, Vinhedo-SI
sença: Dispensada a convocação, nos termos •
Lei n16.404/76 (Lei das Sociedades por Açõe
presença de acionistas representando a totalida
Companhia, conforme abaixo Indicados-Mesa: Pi
ho Oliveira Neto; Secretário: Fernando Casar Ce
(i) Aprovar a contratação da Cédula de Crédito B
Pine S.A. no valor de RS 6.000.000,00, bem a
seguintes garantias na referida operação: a) ce
de direitos creditórios e títulos de créditos — roce
domicílio bancário simples e b) Ativos de informa
Companhia; e (11) autorizar a Diretoria da Comi
os atos necessários à implementação e a forn
e das garantias acima mencionadas. Deliberaç
trabalhos, os acionistas examinaram os itens a
dia e tomaram as seguintes deliberações: (i) Em
Estatuto Social, artigo 14 alíneas "xxvir e "xxviii"
tação da Cédula de Crédito Bancário junto ao 8,
de R$ 6.000.000,00 bem como a constituição d
na referida operação: a) cessão fiduciária &mal(
ção com garantia de direito creditórios e títulos
de clientes com domicilio bancário simples, b) (
equipamentos, por parte da Companhia, na sei
tuição: Banco Pine S.A.; Instrumentos: Cédul
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EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA

çpcsSÃ. - EMBRATEL

CIVPI/MF tr 33530.486/000/-29

HIRE 33200.003.40/
ATA SUMARIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO
DE 2014, 45 13:00 MORAS
DATA, LOCAL, E HORA: 18 de dezembro de 2014, às 13:00 hora*. realizada na sede 'odiai da
Companhia, lia Avenida Presidente
Vergas, 1.012. 16" andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de
Janeiro.

CONVOCAao c DISPONIOILIZAÇA0 DOS DOCUMENTOS: Anúncios publicados, nos munas
do Art. 124 da Lei n." 6.104/7
6, no Jornal Valor Econômico mu ediçies
dos dias 18, 19 e 20 de
novembro de 2014 e nos diria 19, 19 e 24 de novembro no Coáirio Oficial do Estado do Rio de
Janeiro. Os refecidos anúncios cocou:moine sobre a mesa à disposiçio dos interessados, rendo
sido dispensada a leitura c a transe/içara dos mesmos.
PRESENÇAS: Presentes ncioniarns da Entrar:soo
BRASILEIRA DE TeLEcnunticAções
—
EMDRATEL, repeteouniodo mais de 9911/a
(noventa c nove po'r cento) do carpiu, com direito n
voto, conforme registros c assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da
Companhia. Penetres, ajuda,
(n) o Sr. ISAAC BERENSZTED4, Diretor Financeiro da Companhia;
(b) o Sr. GLÁUCIO SILVA, represenmnte dn empresa de avaliação Ernst Yuung Auditores
Independentes 5$., (c)
o Sr. ANTONIO LUIZ NICOLAU, tepresettinnle da empresa de avalkoção
APS1S Consultoria Empresaóal Ltda.; c (d) o Sr. LEONARDO CABRAL representante do Banco
de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A..
MESA: Presidiu os trabaLloos a Dr. Antonio Oscar de Carvalho Peter
-seu Filho, que convidou o
And& Samoa Correia mim secretariar oa trabalhos.
ORDEM DO DIA: (n)

examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras dc Propósito
Especifico da Companhia, na data base de 30 de setembro de
2014; (b) deliberar sobre: (i)
lutrificação de CiSil.
0 'Parcial da Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. • ENIBRATEI.
cum versá° do Acervo Cindido para uma Companhia a ser Conscituidn"; c (ti) o "Protocolo e
Justificaçio de Incorporação da
Empresto Brasileira de Telecomunicações S.A. - F.MBRATEI.
pela Claro S.A."; (c) deliberar sobre a rarificaçáo da escolha da: (i) Entar Young Andino.>
Independentes S.S. para elabotaçáo dois laudos de araliaçáo: (1) do património da Companhia n
ter cindida; e (2) do
património da Connpnnitin a ser incorporado peia CLARO S.A., ambos a
valor contábil; e (ii) da APS1S Consultoria Empresarial Lrda. pam elabotacin de laudo de
avaliação dos patrimónios da Companhia e da CLARO S.A. n pretos de mercado, pact fins de
atendimento ao artigo 264 da Lei 6.404/76; (d) examinar, discutir c votar os laudos preparados
conforme mencionados no item 'e' acima;
(c) examinar, discutir c votar soabre a proposta de cislo
parcial da Companhia, nos :ermos da "Justifienito de alio Parcial da Empresa Brasileira de
Telecomunicações 54. • EMBRATEL com verso% do Acervo Cindido para Mim
Companhia a

‘9

nem:sedo 5.1.1kroranuot
Secretteb Gani

Junta Cabeai& do Estacou de Rb da Janeiro
Empreita: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMONiCACOES S/A EMBRATEL
Nkm: 33300003401
Protocol0: 0020144273233 - 18/12/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 01104(2015. E O REGISTRO SOB O MIRE E DATA ABAIXO.
AutanficaÇao: 161M7D72395AFsForolD49E8CDECAGOO6405A0241982504DADCF878426913413E03
Anluivamenico: 00002747509, 00002747609. 00002747509. 08/04)2015
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Cantinrotort: da Ata da Assembleia Geral Emnatainitia da Emplaca ilnuilelta de Teletromonleaçõe• S.
E131131tATEL /cantada em 10.11.2014 á. 13:00 batas
ser Constituída"; (1) examinar, discutir e votar sobre a proposta de incorporação da Companhia
pela CLARO SÃ., nos termos da "Protocolo e Justificação de Incorporação da Empresa
Boiadeira de Telecomunicações 5.4%.• smnitgra,
pela Claro S
obsen•ado que cata
deliberaçio não produzira afeiteis de imediatos
mu apenas em 31 de dezembro de 2014;
(g) examina4 discutir c votar SOInt a assinatura da deciaraç.io de que trata a artigo 3' do Ato de
anuência previa da Agência Nacional de Telecomunicações — ARATEL relacionada
reesoututação aocienitin envohrendo Companhia; e (h) examinar, discutir c votar n proporem de
autorização pata que a administração da Companhia pratique iodos os atos atecessatios ia
implementação e formalizar,rão das operações acima, observado o disposto no irem O) acima.
6. DEMBRRAÇOES: Foram adotada; as seguintes debberaçõea, pela unanimidade dos acionistas
presentes à Assembleia:
6.1.

6.2.

6.3.

Autorizar que a kletall.11, da ata
que se refere a Assembleia Geral Extraordinária seja feita
sob a forma de sentado, corno faculta o § r do Art. 130, da Lei o." 6.404/76,
Aprovar as Demonstrações Financeiras de Propéraito Especifico da Companhia relativas n
30 de setembro de 2014 ("Dnra.lhor").
Aprovar: (a) ri "Justilienc'to de Cisão Parcial da Empresa Brasileira de Telecomunicações
S.A. • Emboscai com versão do Acervo Cindido falua uma Companhia a ser Constituída"
("luatifiranin de Crmig"); e (b) o "Protocolo e justificação de Incorporação da Empresa
Brasileira de Telecomunicações S.A.
Embreie' pela Claro 5.A." ("Protocolo C
justincaCio"). os quais, assinados e rubricados pela mesa, passam a constituir, pine:menta
com seus anexos, respectivamente, os Antros te 11 5 presente ata.

6.4.

Ratificar a nomcaVao e contrinnção da Error Your% Auditores Independentes 5.5.,
sociedade embelecida na cidade do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo 370, El" andar,
Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juddien do Ministério da Fazenda sob o
a" 61.366.936/0002-06, registrada no Conselho Regional de CoinalsWilade do Estado do
Rio de
Janeiro, sob o n* CRC - 25P 015.199/0.6.F-ft, que elaborou os laudos de
avaliação: (i) do património da Companhia a ser cindido; e (u) do arrimónio
da
CoMprinhia a ser incei:peando pela CLARO S.A., ambere por seu calor coneibil na DataBase ("Lpudos ele Avaliado"). •

63.

Ratificar a nomenio c comutação da A1'515 Consultoria Empresarial Lida., com sede na
Rua da Assembleia, a° 35, 12' andar, Centro, ata Cidade e Estado do Rio de .laneiro,
inactita no CNPJ/MF sob o n" 27.281.922/000140, que elaborou o laudo de avaliação
dos patrimónios líquidos da Companhia e da CLARO S.A., a preços de merendo. na
Datn-Dase ("f aedo de,Avaliackut Preço de Mercado.).

sernmar.sommasr
Staatbia Geral

Junla Cornuda, do Estado do Rio deJaneira
Empresa: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES LIA EMBRATEL
Nkroè 33300903401
PrOIMMIO: 0020144273233. 18f12/21314
CERTIFICO 0 DEFERIMENTO EM 01/04/2013 E O REGISTRO 5080
NME E DATA ABAIXO.
AttiOriliCecfde 163FA7072395AEAEB3D4993CDECA86130405A024113825134DADCFEITIM269EMBED3
Arquivamen4os; 00002747609, 00002747509. 00002747509 -
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Confinante da Ata da Assembleia Geral Eatnacadinids da Emplesa 13noileha de Telecomunicações &A. •
CMCIRATEL realizada em
15.12.2014 do 13:00 bom
Aprovar us Laudos de
Avalinpo e o Laudo de Avaliação
a Preço dc Mercado, conforme

anexos si JustiGeação de Cisão c ao Protocolo c justificação, confonne o caso.

6.7. Aprovar a proposta de cuao parcial da Companhia, nos estamos termos da justificação de
Cisão. comignantunis:
(
1)

A nova sociedade sucederá a Companhia
estia/tiramento nos direitos c obrigações
ir-beim/atina an acervo cindido, nos monas
da Justificação de Cisão, do artigo
229, SI", e do artigo 233, parágrafo único, ambos
da Lei das S.A., man
solidariedade com a Companhia;
Uma ect que a nova sociedade saci uma sodtdade nova a ser constituída, serão
atribuidas nus acionistas da Companhia 1 (uma) ação ordinõrin da
IIDN'T sociedade
pata cada ação ardil:iria de ernimao da Companhia;
Nos turnos da Justificação de Cisão, o valor, de reembolso n ser pago nos
acionistas

da Companhia que dissentirem de Ara cisão parcial te&
de RS 0,21
(vime e um centavos), que corresponde ao montante R$ 0,20 (vinte centavos) por
açio, corrigido pela variação dos Certificados de Depósito Interbancridu (CD1)
desde 30 de junho de 2014 (data-base das avalkições economias) até a presente
data;
(iv)

Nos temas da .1 usti6caçio dc Chão e do aniso 229, p^,

da Lei das S.A., os
acionistas aprovam a formalização da constituição da nova sociedade por meio da
ato de constituição anexa, a qual seta firmada pelo Presidenta e Secretário da
Mesa, conferindo aos meamos, ainda, poderes pano cumprir com eventuais
exigancias formuladas pela Junta Comercial n cisa respeito; e
1")

Para fins da prática dos atos necessários para forronlização da Cisão Parcial, à que
ae refere a CLiusula 11.2 da justi6cação de Cisio, licam eleitos corno
administradores da nova sociedade, na qualidade de diretores, C»
atuais
administradores
da Companhia, Srs. (a) J osÉ PCRUNIOSO MARTINEZ,
brasileira
casado, engenham, portador da aunei= de identidade 30159273-9,
expedido pela
Secretaria de Estado da Casa Civil do Rio de Janeiro, inscrito no CPF/MF sob o
n° 059.5
57.727-07, residente e domiciliado na Cidade c Estado do Itio dr./fuleira,
cum endereço comercial lio
Av. Presidente Vargas, 1012, 15" andar, Centro, Riu
de Janeiro/a;, CEP 20071-910; e (b)
ISAAC BERENSZTEJN, brasileiro, casado,
engenheiro, panador da carteira de identidade 3174052, emitida pelo IFP/RJ,
inscrito no anzymr sob o n." 332.872-367-69, residente e domiciliado na Cidade
e Estado de São Paulo, cum endereço comercial na Rua Flácida,
1.970, Cidade
3

K .1

Unido PS Unia:1W

Soradria Geai

Junta Comercial do Estado do Rio da Janeiro
Empresa: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SM EMBRATEL
Mim:33300003401
Protceo/o: 0020144273233. 10/12/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 01104/2015, E C1
REGISTRO SOB O WIRE E DATA ABAIXO,
Autantkenter.163PA7D72305AEAE133D49E8CDECA86
B6405A02411302504DADCFC170426913413E03
Afnuirsmonlos: 00002747509, 00002747509, 00002747509.
00/04/2015
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Com...nonata da Asado Assembleia GS12
e kraetnAnlinifea da Einprr.aa Elrailteita de Telecomunicaçtles S.A. .,
ENIBRATEL ;ali:7ga: em 18.0.2014 as 13:03 liaras
.'.' • .
Alonçor.s, CEP 04.565-907, em» mandares até a primeira assembleia geral
ordinária da nova sociedade, a ser realizaria até 30 de abril de 2015.

6.8.

Aprovar, sem ressalvas, a proposta diz
incorporação da CompanhiS pela CLARO S.A.,
nos atamos termos da Protocolo e Justificação - inclusive 110
que diz respeito ti
disposição dc que a Data de Eficácia do Evento (conforme definido no Protocolo
e Justificação) ocorrerá apenas em .31 de desembro de 2014-,
rnnsipp-inelo por.
O)

(ii)

Consumadas 55 lune iclèticim

legais, após si Data de Eficácia do Evento, a
Companhia estará monta dc pleno distilo c a CI-Alt0 S.A. n sucederá em rodos
lectlfi direitos c obrigações, passando a ser sua acenar legal, para todos os
efeitos, sem qualquer solução de continuidade, com exceção dos direitos c
obrigações °bino do acervo cindida, conforme deliberação do item 6.7;
Conforme definido no Protocolo ciustifienção, a relação de sant:int/0o de ações
da Compartida por ações da CLARO S.A será de 0,0031 ações de emissão da
CLARO S.A. para cada ação de emissão datConipanhia, cuja distribuição teci
determinada nos termos do Protocolo e Justificação;

Cd0

Nos termos do Protocolo e Justificação, os acionistas da Companhia que, em
virtude da relação de substituição, fizerem jus a frações de ações da CLARO S.A.,
feCCI7Cill0 o montante

correspondente no valor dc reembolso de suas ações que
forem insuficientm para serem substituídas por um número inteiro de ações da
CLARO S.A.;
Noa termos do Protocolo c Justificação, o valor de reembolso a ser pago aos
acionista do Companhia que dissentirem da incorporação
a, Companhia pela
CLARO S.A. será de ItS 1,68 (tern real e ancora e oito centavos) que
corresponde ao montante de 115 1,60 (um real c sessenta centavos) por aço,
corrigido pela vadação dos Certificados de Depósito Interbancário (CD!) desde
30 de junho de 2014 (data-haa dm avaliações económica) até n presente dant. As
formalidades pam o exercício do direito de recesso serio informadas aos
acionistas em aviso n te( publicado antes da Data da andem do Evento: c

(v)

6.9.

Nos

termos das Cláusulas 2.7.2 e 2.7.3 do Protocolo e Justificação, tis deliberações
que aprovaram a incorporação da Companhia pela CLARO S.A., devett
se
tornar eficazes aparas em 31 de dezembro de 2014.

.Aprovne n declinação de que traia u artigo 3" do Ato de antieficia prévia da Agencia
4

ânus Comunal do Estado do Rio do Juneins
Emprese: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
SIA EMBRATE1
Rãs: 33300003401
dettmlar.S.0•nrino
Seciallida Geai

Protocolo: 0020144273233. 113/1 2/20111
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 011042015, E O REGISTRO SOB O NIRE
E DATA ABAIXO.
Autenticas-5o: 163FA7072395AEAEB3049EUCOECABGB6405402411302S040ADCFB704269B4BED3
Amtdvamonloa: 00002747509. 00002747509. 00002747509 - 0810412015
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Continuaçlo da Aia da Aticmblcia Geral Extriordioária da Empresai Otailleira
EMORATEL rezingada em 18222014 A. 13:00 hora. de TelecomuniegOe s SÁ.
.
• 1.4

Nacional de Telccomumençdes

ANATE!. ItLIC 10 11:1da
à caem:mm.1%in st:frtrina
envolvendo n CompanI4a. nos termas do ziarawall à
incutem
rua. Itcnt conto attronzar n
administração da Companhia a ntsinar o
referidu documento.

6.10.

Autorizar a adininistriçao da Companhia a praticar todos os azos necessário; à efetivação
das deliberaçàcs acima tomadas, observado, ainda, o disposto na Justificação de Guio e
no Protocolo e Justificapto.
7. ENCERRAMENTO: E, nada mais havendo a tratar, suspenderatn•se os trabalhos pelo tempo
no
cesmislio á laminara desta A,1.

todos os presentes.

Renbenn a sessão, foi ata lida, achada conforme e assinada por

ASSINATURAS: ANTONIO OSCAR DE CARVALHO PETERSEN FILHO PRESIDENTE
DA MESA; ANDRE SANtos CORREM SEcrictinto DA MESA.
EMI3RATEL PARTICIPAÇÕES S.A.
ACIONISTA •

CERTIFICO QUE A PRESENTE 6". CÓPIA FIEL DA ATA LAVRADA EM LIVRO
PRÓPRIO.

ANDRÉ SANTOS CORREIA.
SECRETÁRIO DA MESA
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Junto Comercial do alado do Rio de /melte
Empresa: EMPRESA 13FIASILFJRA DE TELECOMUNIC.ACOES S/A EMERATEL

Mia: 33300003401
Proloccdo: 0020144273233 - 16/12/2014

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 01/042016. E O REGISTRO SOR O WIRE E DATA
Autanticardo:
ABAIXO.

163FA7D72395AEAEB3D4BESCOECA/36130405A0241802501DADCFE1784269134E1E03
Arquivamentos: 00002747509, 00002747509, 00002747509 - 00/04/2015

suanroava. roroaearoatroa emproao eu ava~u ~nuca, 'Juba. raiai, amova, e uarasu
%sanem) uma ,roctv e av
a
. aaaa
'dependentes S.S., (c) o Sr. Antonio Luiz Nicolau, Protocolo e Justificação. 7. Encerramento: E, nada mais havendo a tratar, relatórios e estudos e de negociar a relação de subi
cisa de avaliação APSIS Cantilena Empresarial suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário á lavratura desta Ata. Comitê Especial Independente encaminhou suas coo
lo Cabral, representante do Banco de Investimentos Reaberta a sessão, foi esta lide, achada conforme e assinada por todos os de Administração da EMBRAPAR em 03 de noverr
A 4. Mesa: Presidiu os trabalhos o Dr. Antonio presentes. ASSINATURAS: *Mania Oscar de Carvalho ~nen Filho
Operação foi submetida ao, e aprovada pelo. Consoe
rsen Filho, que convidou o Dr. André Santos Correia - Presidente de Mesa; André Santos Coreia - Secretário da Mesa. da EMBRATEL
em reunião realizada em 17 de nove
'alhos. 5. Ordem do Dia: (a) examinar, discutir e AMEM: EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S.A. CERTIFICO QUE A
Acervo Cindido. 4 1. Acervo Cindido. O Acervo C indid
ões Financeiras de Propósito Especifico da PRESENTE É CÓPIA FIEL DA ATA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO. vertido pare a NEWCO, a constituído apenas
se de 30 de setembro de 2014; (b) deliberar sobre: ANDRÉ SANTOS CORREIA - SECRETÁRIO DA MESA. JUSTIFICAÇÃO
EMBRATEL: (a) na EMBRATEL TVSAT; (b) na EGPAF
e Cisão Parcial da Empresa Brasileira de DE CISÃO PARCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE NEWCn. nos termos 110 Laudo de Avaliação do A._.,
- EMBRATEL com versão do Acervo Cindido para TELECOMUNICAÇÕES
-EMBRATEL COM VERSÃO DO ACERVO abaixo definido O Acervo Cindido não contem
Constituída": e (i1) o Protocolo e Justificação de CINDIDO PARA UMA COMPANHIA A SER CONSTITUÍDA Pelo presente contrapartida pela redução do ativo da EMBRATEL
'rasa Brasileira de Telecomunicações S.A. - instrumento particular e na melhor forma de direito, os órgãos de capital social. 5. Da Avaliação do Acervo Cln
3.A (c) deliberar sobre a ratificação da escolha da: administração da EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES Avaliadores. 5.1.
I'~ O Acervo Cindido foi aval
is Independentes S.S. para elaboração dos laudos S.A. - EMBRATEL sociedade anónima com sede na Cidade do Rio de com base no Balanço Patrimonial da EMBRATEL
atrinenio da Companhia a ser cindido; e (2) do Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas, n.° 1012, setembro de 2014 ("Data-Basel. pela Ernst Muna Aud
sia a ser incorporado pela CLARO S.A., ambos a Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 33.530.486/0001-29, doravante S.S., sociedade estabelecida na cidade do Rio de
2515 Consultoria Empresarial Ltda, para elaboração designada, simplesmente, "EMINIATEL" Ou tamanha', firmam a Botafogo 370, 8° andar, inscrita no Cadastro Naciorá
los patrimónios da Companhia e da CLARO S.A. a presente Justificação de Cisão Parcial da EMBRAPAR com versão da do Ministério da Fazenda sob o n° 61.366.938/001
atina de atendimento ao artigo 264 da Lei 8.404)76; parcela cindida de seu património ("Acenie&indidin para uma companhia Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rir
trotar os laudos preparados conforme mencionados a ser constituída ("Jutficaçâo). em conformidade com o disposto nos CRC - 2SP 015.199/0-6-F-RJ ( -Avaliador). contratei
:ominar, discutir e votar sobre a proposta de cisão artigos 225 e 229 da Lei das S.A. 1. Objeto da Operação. 1.1. A presente aprovação dos acionistas da EMBRATEL para ela!
nos termos da °Justificação de Cisão Parcial da Justificação tem por objeto Consubstanciar as justificativas, os termos e as avaliação do Acervo Cindido 11 ando de Avaliação cit
elecomunicações S.A. - EMBRATEL com versão do condições da cisão parcial do património da EMBRATEL, com versão do qual integra o presente instrumento como Anto_l
ma Companhia a ser Constituída", (f) examinar, Acervo Cindido para uma nova sociedade a ser constituída ("NEWC,Q"), a declarou que. (a) não tem conhecimento de conflito cl
a proposta de incorporação da Companhia pela qual será a sucessora legal de todos os bens que compõem o Acervo indireto, tampouco de qualquer outra circunstância ct
is da Protocolo e Justificação de Incorporação da Cindido rgeeragno. 2. Justificação da Operação. 2.1. A EMBRATEL é de interesse em relação aos servços preStados, e (b) n
Telecomunicações S.A.- EMBRATEL pela Claro uma sociedade anónima de capitel fechado que tem por objeto: (i) operar, de nenhuma ação do controlador ou dos administrado
ata deliberação não produzirá efeitos de Imediato, explorar e prover Serviços de Telefonia Fixa Comutada, com observância objetivo de direcional., limitar, dificultar ou praticar
dezembro de 2014; (g) examinar, discutir e votar dos termos e condições dos Contratos de Concessão ora em vigor, bem tenham ou possam ter comprometido o acesso.
declaração de que trata o artigo 3° do Ato de como daqueles futuramente implementados; (1) operar, est:lerei e prover conhecimento de informações, bens, documentos
iência Nacional de Telecomunicações - ANATEL todos e quaisquer serviços de telecomunicações dentro dos perímetros. trabalho relevantes para a qualidade das respectivas
'ração societária envolvendo a Companhia; e (h) termos e condições dos Termos de Autorização Ora em vigor, bem como do_Aratifle Cindida. De acordo com o Laudo de
votar a proposta de autorização para que a daqueles futuramente implementados; (ii) implantar, expandir e operar. Cindido. preparado nos termos da Cláusula 5.1 acim
tenhia pratique todos os atos necessários á entre Outros: (1) os troncos interestaduais e intraestaduals para transporte Cindido, na Data-Base. era de RS 1.547.323.601,41 (.
17aÇão das operações acima, observado Ci disposto integrado de serviços de telecomunicações e os equipamentos multiplex a e quarenta e sete milhões, trezentos e vinte e três
Deliberações: Foram adotadas as seguintes eles associados; (2) os Centros de Comutação Telefónica Automática reais e quarenta e um centavos). 5.3. yariações_patrjr
'Umidade dos acionistas presentes â Assembleia: Interurbana; (3) as estações terrenas necessárias às comunicações via patrimoniais relacionadas ao Acervo Cindido ocorrida:
viatura da ata que se refere à Assembleia Geral satélite e os equipamentos multiplex a elas associados; (4) os meios que a data da efetiva conclusão da Operação serão abso
sob a forma de sumário, como faculta o § 1° do Art. constituem as conexões internacionais do País; (5) os Centros (automáticos sem que haja modificação nos valores adotados p
6. 8.2. Aprovar as Demonstrações Financeiras de ou manuais) internacionais de Comutação Telefónica, de Telex, de Operação. CL Alteração do Capital Social de EMBR,
Companhia relativas a 30 de setembro de 2014 Telegramas, de Transmissão de Dados e de outros serviços que utilizem do Número de Ações. 1. AttlffaçáoslaCaPitaLSocia
de TV, (7) as Estações Costeiras do Serviço decorrência da Operação, o capital social da EMBRA
ios ue constituem a Rede Nacional de Telex: e a Operação, passara a ser de R$ 3.440.781.71
D
nt9
'c
rb~s.
a Rede Nacional de Transmissão de Dados: quatrocentos e quarenta milhões, setecentos e oitenta
unicações, por ela operados. conforme e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos).
, '2, -3", -4" e "5", incluindo satélite e linha MáralitnallÇAntrtx P14111fla I . A Operação não ias
Autentico a presente copia, repreducao fiel do origisal
is; (2) os serviços de transmissão de sinais de do número de ações emitidas pela EMBRATEL, de t
r ela operados; (3) o Serviço Móvel Marítimo Operação, o capitai social da Companhia permaneci
apresentado. E. testando da verdade.
4) os serviços Nacional e Internacional de Telex, 7.706.128.943 (sete bilhões, setecentas e seis milhões:
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ultos' tegráficos, de Transmissão de Dados e mil, novecentas e quarenta e três) ações ordinárias no
Ices digitais. excetuados os de telegrama: (v) valor nominal 7. Constituição da NEWCO, Atribt
r'21118a6tekkurriftilUSI,%r ftfarfkr,50 I
',letivas á exploração dos serviços e operações NEWCO. Estatuto Social de NEWCO • direito
L0 DEVIA 0135704-aw
:ações intlenecionals do Pais; (vi) a importação, ConaldtpatodaSEWOQ. Conforme artigo 223. §3°. c
Confira a &Moticidade es httes://seledinitaktipb.tes
içais. agenciamento e aluguel de bens e os acionistas da EMBRATEL, reunidos em Assenti
serviços, relacionados as atividades Operação, tal Assembleia Geral funcionará ce
nio da Companhia a ser cindido; e (II) do património equipamentos, e a prestação
sorporado pela CLARO SÃ., ambos por seu valor compreendidas no seu objeto tmfial, assim como serviços de valor constituição da NEWCO. 7.2. Atribuição da ara.
ital de outras companhias, entidades nrineistas da EMIXRATFI Uma vez que a NEWCO
-Leudets_dtAstak~ I. 6.5. Ratificar a nomeação e agregado' e (Vá) a participação rio
tonsultoha Empresarial Lida., com sede na Rua da associações elou consórcios, no rasa e no exterior. 2.2. Conforme Fato nova a ser constituída, serão atribuídas aos acionist
' andar. Centro, na Cidade e Estado do Rio de Relevante da Entalei Participações S.A. (EktifiMPAR") e da Net (uma) ação ordinária da NEWCO para cada ação ord
rital
tliMF sob o nt 27.281.922/0001-70, que elaborou o Serviços de Comunicação S.A. ntEll, divulgado em 01 de agosto de EMBRATEL. 7.3. Denominadas Social a
patrimônios líquidos da Companhia e da CLARO 2014, a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL concedeu será denominada "NOVA EMBRATEL PARTICIPAÇ
capital social de RS 1547.323.601.41 (um bilhão, qui'
ido, na Data-Base ("I amen da Avaliação a Praça da anuência prévia para uma operação de reestruturaçâo societária que
os Laudos de Avaliação e o Laudo de Avaliação a envolve, dentre outras etapas, a incorporação da NET, da EMBRATEL. e sete milhões, trezentos e vinte e três mil, seiscentos e
arme anexos ti Justificação de Cisão e ao Protocolo da EMBRAPAR pela Claro S.A. (respectivamente, "ÇLREIO" a e um centavos), totalmente subscrito e inlegraliZado, di
ocaso. 6.7. Aprovar a proposta de cisão parcial da 'flocêpeüilantdelsida"). 2.3. Ovando das discussões internas sobre a (sete bilhões, setecentas e seis milhões, cento e vinte
si da Justificação de Cisão, canzagaangiLgue: (1) A Incorporação, a administração da Companhia analisou alternativas para a e quarenta e três) ações ordinárias nominativas, toda
f
ore a Companhia exclusivamente nos direitos e melhor condução de suas atividades e políticas gerenciais. levando-se em 7.4. Direitos das acões da NEWCQ. As ações de
s ao acervo cindido, nos termos da Justificação de conta a intenção de segregar diferentes operações e ativos, visando' (1) conferirão aos seus titulares materialmente os mas
nos termos do
1°, e do artigo 233, parágrafo único, ambos da Lei uma maior racionalização de custos e melhor aproveitamento dos ativos; e ações de emissão da EMBRATEL.
dada com a Companhia; (ii) Uma vez que a nova (ii) otimizar a utilização de recursos e a administração da Companhia. 2.4. Social da NEWCO, a que se retem a Cláusula 7.5
Iodado nova a ser constituída, serão atribuídas aos No âmbito destas discussões, a administração da EMBRATEL concluiu ser Sositil.~a). O projeto de Estatuto Social da
e. Valor do Rimam!
ia 1 (urna) ação ordinária da nova sociedade para do melhor interesse da Companhia e de seus acionistas que determinados Anenn ti là presente Justificação,
le emissão da Companhia; (li) Nos termos da ativos sejam segregados de seu património e, em vez de absorvidos pela NEWCO na Hipótese de Exercício do Direito de Rei
Será assegurado direito de recesso aos acior
valor de reembolso a ser pago aos acionistas da CLARO por meio da Incorporação, sejam vertidos ao património da Recesso.
que dissentirem da deliberação que aprovar a Opx
irem de sua cisão parcial será de RS 0,21 (vinte e NEWCO. Os ativos em questão resumem-se ao investimento da
artigo 137 da lei das S.A., uma vez que o objeto soí
ascende ao montante RS 0,20 (vinte centavos) Por Companhia: (a) na EG Participações S.A., sociedade anónima, coro sede
nação dos Certificados de Depósito Interbancário na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Regente Feijó. n° 166, 16° diferente do objeto social da Companhia. Os acionis.
de 2014 (data-base das avaliações econômicas) andar (parte). CEP 20060-060, inscrita no CNPJ/MF sob o n° seu direito de retirada no prazo de 30 (trinta) dias,
publicação da ata de Assembleia Geral que aprovou i
) Nos termos da Justificação de Cisão e do artigo 15.537.676/0001-613~3"). e (b) na Embreie' TVSAT Telecomunicações
S.A., os acionistas aprovam a formalização da S.A., sociedade anOnime de capital tachado. com sede na Cidade e Estado com o disposto no artigo 230 da Lei das S.A. 8.2."
dedada por meio da ata de constituição anexa. a do Rio de Janeiro, na Rua Embati, n.° 2207, Módulos 1 e 2, Parta Parque Conforme divulgado por meio do Fato Relevante da E
de 01 de agosto de 2014, sere assegurado. em cari
Presidente e Secretário da Mesa, conferindo aos Columbia, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 09.132.659/0001-78 ('EMBRAIEI.
que exercerem O direito de
;para cumprir com eventuais exigências formuladas TVSAT") detido diretamente ou indiretameMente através da Siar Que acionistas da EMBRATEL
Operação, o valor de reembolso de suas ações por
esse respeito; e (v) Para fins da prática dos atos Nemo Participações S.A., sociedade anónima de capital fechado, com
que corresponde a RS 0.20 (vinte centavos) por ação.
ização da Cisão Parcial, a que se refere a Cláusula sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas,
relativo ao valor económico do Acervo Cindido.
Cisão, ficam eleitos como administradores da nova 1.012, 16° andar, sala 4687-D, inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
de de diretores, os atuais administradoras da 21.295.367/0001-50 (-STAR ONF NFVVCO"). 2.5. A administração da esclarecimento o valor total de reembolso a ser paç
detida pelos acionistas que exercerem e
Jose Formoso MartMez. brasileiro, casado, Companhia entende ser do melhor interesse da EMBRATEL a de seus EMBRATEL
carteira de identidade 30159273-9, expedido pela acionistas que os ativos referidos acima não selam absorvidos para a com relação tanto à Operação quanto à postei'
Casa Civil do Rio de Janeiro, inscrito no CPF/MF CLARO, uma vez que: (a) no caso do investimento na EGPAR. a absorção EMBRATEL pela CLARO será de RS 1,80 (um real e c
q, residente e domiciliado na Cidade e Estado do pela CLARO das ações de emissão da EGPAR detidas pela EMBRATEL e quais: (a) RS 0,20 (vinte centavos) serão pagos
dereço comercial na Av. Presidente Vargas. 1012, pela EMBRAPAR resultaria em participação reciproca entre EGPAR e decorrência desta Operação: 0(b) RS 1.60 (um real.
de Janeiro/RJ. CEP 20071-910: e (b) Isaac CLARO; e (b) no caso do investimento na EMBRATEL TVSAT - detido serão pagos pela CLARO como decorrência
casado, engenheiro, portador da carteira de diretamente ou indiretamente através da STAR ONE NEWCO porque, EMBRATEL pela CLARO, nos termos do "Protocoli
nitida pelo IFP/RJ, Inscrito no CPF/MF sob o n.9 sendo a NET (que será absorvida pela CLARO) e a EMBRATEL TVSAT Incorporação da Empresa Brasileira de Teleco
'te e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, sociedades que prestam o serviço de Serviço de Acesso Condicionado - EMBRATEL pela Ceio S.A." celebrado, nesta data,
al na Rua Flórida, 1.970, Cidade Monções, CEP SEAC por meio de tecnologias diferentes, a administração da EMBRATEL administração da EMBRATEL e da CLARO. Sem pn
lato até a primeira assembleia geral ordinária da entende ser do melhor interesse de todas as sociedades envoNidas que aos acionistas da EMBRATEL dissentir apenas c
baleada até 30 de abril de 2015. 6.8. Aprovar, sem tais negócios sejam geridos por sociedades e estruturas segregadas. de incorporação da EMBRATEL pela CLARO, caso em
le incorporação da Compartia pela CLARO S.A., modo a potencializar o resultado de cada um dos serviços, sern que haja ao valor de reembolso a que se refere os itens (a) ol
que SE
Protocolo e Justificação - Inclusive no que diz prevalência de um sobre o outro. 2.6. Na sequência da operação proposta, conforme o caso. 8.3. O valor de reembolso avarinrAn
Fvontn (-ordeno elamorA ror min/orlo urna rician nan-iat ria punia APAR rnm uomAn eln fl 9 a P0 1 acirro Menai ear ~anula rola
do numa a nata elo Ffitirla

r
tal

r'

sse (Brasil) S.A., com sede na Cidades Estado de expandir e operar, entre outros: (1) os troncos interestaduais e intraesteduais CLARO sucederá a EMBRATEL ern todos os fin
poido Couto de Magelhaes Junior, 700, 10° andar, para transporte integrado de serviços de telecomunicações e os obrigações, passando a ser sua PwriliStra legal, para
lares (partes), inscrito no CNPJ/MF sob o n.• equipamentos multiplex a eles associados; (2) os Centros de Comutação qualquer solução de continuidade. 2.2.3. PCÉVII
aredjt_Ssilue") o qual, após proceder a uma Telefônica Automática Interurbana; (3) as estações terrenas necessárias ás PO9BATF1 Conforme 'Justificação de Cisão F
sanhias, apresentou o seu laudo, indicando os comunicações via satélite e os equipamentos multiplex a elas associados; Brasileira de Telecomunicações S.A. - EMBRATEL, cc
is meenlae, conforme o Mima J11 ao presente (4) os meios que constituem as conexões Internacionais do Pais (5) os Cindido para urna Companhia a ser Consbtuidif • firma
d_Eapsciatifida~s Conforme divulgado no Centros (automáticos ou manuais) internacionais de ComutaçaloTelefOnica, Órgãos de administração da EMBRATEL, deverá
3RAPAR e da NET de 01 de agosto de 2014, em de Telex, de Telegramas, de Transmissão de Dados e de outros serviços momento imediatamente anterior â Operação. un
lo Credit Suisse, a EMBRAPAR, controladora da que utilizem técnicas digitais; (6) os Centros de TV; (7) as Estações EMBRATEL, cora versão de determinados ativos para
atender aos mais altos padrões de governança Costeiras do Serviço Móvel Marítimo: (8) os meios que constituem a Rede a ser consbtuida ("NEWCQ") Conforme referida Jus
vista a sua condição de sociedade controlada pela Nacional de Telex; e (9) os meios que constituem a Rede Nacional de ser cindido do patrimônio da EMBRATEL correspor
constituiu um comitê especial independente para Transmissão de Dados; (N) explorar: (1) os meios de telecomunicações, por somente, aos investimentos da EMBRATEL: (a) na Et
da incorporação da NEWCO 2 pela TELMEX ela operados, conforme discriminado no item c. itens '1", '7, "3', "4 e "5", sociedade anónima, com sede na Cidade e Estado c
manojo aos termos e condições estabelecidos no incluindo satélite e linha dedicada, em bases industriais; (2) os serviços de Rua Regente Feijó, n° 166. 16° andar (parte). CEP 24
ciar). O Comité Especial, no exercício de suas transmissão de sinais de TV entre os Centros de TV por ela opomos: (3) o CNPJ/MF sob o n° 15.837.676/0001-68; (b)
racio pelo Banco Bradesco 13131 S.A., com sede na Serviço Móvel Marítimo das Estações Costeiras; e (4) os serviços Nacional Telecomunicações S.A.. sociedade anónima de capa/
ão Paulo. na Avenida Paulista, 1450 8° andar, e Internacional de Telex, de arrendamento de circuitos telegráficos, de na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. na Rua Emba
ob o n.° 06.271.464/0073-93 ('eradewa_Elisr) na Transmissão de Dados e outros que utilizem técnicas digitais, excetuados 1 e 2, Parte Parque Columbie inscrita no
Ses relativas à Operação. 9.5.0 Comitê Especial, os de telegrama; (v) coordenar as atividades relativas à exploração dos n.9 09.132.659/0001-76: e (c) na Siar One Newco
os da incorporação da NEWCO 2 pela TELMEX serviços e operações dos meios cie telecomunicações internacionais do sociedade anônima de capital fechado, com sede na
ministraçâo da TELMEX SOLUTIONS apresentou Pais; (vi) a importação, exportação, comercialização, arrendamento e Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas, 1.012,
xnelho de Administração da EMBRAPAR, na qual aluguel de bens e equipamentos, e a prestação de serviços, relacionados D, Inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 21.295.367/000
nanilestou sobre as condições de Reorganização tis atividades compreendidas no seu objeto social, assim como serviços de Qaçado"). 2.3. Aumento de capital social, Avalia
orn relação a NEWCO 2, mas também com relação valo( agregado; e (Wi) a participação no capital de outras companhias. Incorporado, Data-Base, Empresa Avaliadora •
troca de ações da NEWCO por ações da TELMEX entidades, associações e/ou consórcios, no Brasa e no exterior. (C) A 2.3.1. &MD= _fie Capital Social da. CLARO- Cor
imo parâmetro a avaliação do Cabia Suisse e a EMBRATEL e sue controladora, Embratei Participações S.A. património da EMBRATEL, ajustado conforme o dia
sitê Especial, no que se refere á EMBRATEL - ("EfieflABSIT), de um lado, e a CLARO, de outro, são companhias 2.2.3 acima e 2.3.2 abaixo, sela totalmente intiumort
NEWCO será formada exclusivamente com parcela Indiretamente controladas pela América Móvil S.A.B de C.V. ('ába") e que acervo a ser vertido para a CLARO: (a) RI 188.246.15
lATEL; e (b) que, após a Operação, a composição atuam no mercado de telecomunicações no Brasil de forma independente, e oito milhões, duzentos e quarenta e seis mil, ceie
exceto por eventuais acionistas que optarem pelo muito embora tenham estas, atualmente, uma extensa relação comercial; reais e noventa e um centavos) serão destinados a Ci
D de recesso) será igual a da EMBRATEL 9.6. (D) A AMX também és controladora da NU Serviços de Comunicação da CLARO: (b) RI 159.191.204.69 (cento e cinque
;ão da EMBRATEL, suporlada pelas opiniões S.A. (X1"), companhia quetambematua no mercado de telecomunicações cento e noventa e um mil, duzentos e quatro reais
sela declaração do assessor financeiro (conforme no Brasil, de forma independente. A NET, da mesma forma, tem uma centavos) serão destinados Et conta de reserva
que a relação de troca adotada é adequada e foi relação comercial relevante com a EMBRATEL, EMBRAF3AR e com a 159.191.204,59 (cento e cinquenta e nove milhões, c
Ses equitativas, preservando os interesses dos CLARO, que vai desde a oferta de serviços em parceria como o NetFone mil, duzentos e quatro reais e sessenta e nove centav
la EMBRATEL. 10. Domais Condições Aplicáveis entre EMBRATEL e NET até o uso de serviços que vão da utilização de à urna conta retificadora de patnmenio liquido com
tona. Em cumprimento ao disposto no artigo 12 da infraeatrutura (ente outros: (i) aquisição pala NET da Backbone IP da resultados abrangentes 2 32 Avaliação Contatai
. as demonstrações financeiras que serviram de EMBRATEL; (ii) aquisição la CLARO de Bacilibone de transporte tanto Enfiai. O património da EMBRATEL. la alustadc
L: e (S) aquisição pela CLARO de serviços na Clausula 2.2.3 acima, foi avaliado seguindo seu vai
Rue Perore Leu Hurra de Serer n - erre OC
r, dentre outros); (E) As administrações das data-base 30 de setembro de 2014 ("Data-Rimei
Ia
kr Puem PP - CEP Sean eie - Fre hl)
ri ~mim.
para a melhor condução de suas 4.863.469.747,21 (quatro bilhões, oitocentos e seu
. COM o intuito de racionalizar custos. quatrocentos e sessenta e nove mil, setecentos e qu
e simplificar procedimentos societerbs, vinte e um centavos), sendo certo que, para fins de dei
'el
ando benefícios econômicos aos seus liquido a ser efetivamente vertido para a CLARO,
la Autentico a presente copia. reproducao fiel do origina
análises realizadas, ficou evidenciado que e Cláusula 2.3.1 acima, deverá ser desconsiderado
nt apresentado. E. testem:boda verdade.
ninistrativas e socieb3rias das Partes, e das investimento da EMBRATEL na NU, no montante c
João Pessoa-P3 08/10/2019 15:24:46 •
3cietenas da EMBRAPAR e da NET, em uma 4.675.223.590,30 (quatro bilhões, seiscentos e sete
ui
e vinte e três mil, quinhentos e noventa ree
1/4
:R$ 0 2 evadi é uma redução de custos operacionais, duzentos
igefilgresuleSAigYgrFK:R$
a
O
arfa de suas operações no mercado em que uma vez que a NET também será incorporada peia C
J
me
Ma evidentes benefícios para seus acionistas; Reorganização Societária. As ações que serão emitir
jr
.)
es https://selodigitaktip
b
In Confira
autenticidade
a
14 is estruturas das Partes, da EMBRAPAR e da decorrência da incorporação da NEt e que sanam atrit
iodas não _Gent,rediniclus. Segundo o melhor NET permiti não só um melhor desenvolvimento pelo lado de oferta de serão distribuídas diretamente aos acionistas da EM
munição da EMBRATEL, não ha passivos ou pacotes de séNiços orientados a determinados segmentos (exemplo o com sua participação na EMBRATEL e H se enc
p(ey) como na utilização das tecnologias computadas na relação de troca prevista neste Proso
qu
5 tenham sido devidamente contabilizadas ou Combo Multi/PENO,is:ele
Os benefícios oriundos de tal unificação são avaliação a que se refere esta Cláusula foi realizar
uas demonstrações financeiras. 10.6. Sucessão era mais modernas e e
1/4 NEWCO sucederá a EMBRATEL exclusivamente necessários para a manutenção da competitividade das operações das Auditores Independentes S.S., sociedade estabelecidi
Ses relacionados ao Acervo Cindido, nos termos Companhias, da EMBRAPAR e da NU, uma vez que o grupo de Janeiro. na Praia de Botafogo 370, 8° andar, inscrita r
rtigo 229, §1°, e do artigo 233. parágrafo único, da companhias controladas pela AMX é o único grupo de telecomunicações de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n°
nadada com a EMBRATEL. Dessa forma, quaisquer de grande porte no Brasil que ainda não consolidou suas atividades de registrada no Conselho Regional de Contabilidade (
igencias e obrigações, de qualquer natureza e telecomunicações em uma única sociedade; (H) As administrações das Janeiro, sob o n° CRC 2SP 015.199/0-6-F-RJ
JI0 pela EMBRATEL. que não sejam expressamente Partes entendem que, para se atingir os objetivos acima mencionados, a contratada, ad referendum das Assembleias Gerai:
em decorrência da Operação, serão de integral e melhor alternativa envolve a implementaçâo de uma reestruturaçâo EMBRATEL e da CLARO. O laudo de avalie*
ade da EMBRATEL, sem solidariedade com a societária que taça com que a CLARO absolva °património da EMBRATEL, EMBRATEL por seu valor candial' ("Laudos/CABO/tio
presente instrumento na forma de seu Anexo I. 2.3.2
taillEriku_skeitl9rahl. Em que pese não estar a exceto por parcela a ser cindida de seu património, conforme abaixo
disposto no artigo 264 da Lei das S.A., os indicado, de tal forma que as Partes unam seus respectivos paterno:Aios e declarara que: (a) não tem conhecimento de conflito
MBRATEL contrataram, para fins meramente administrações. e alinhem os seus respectivos interesses, bem como os indireto, tampouco de qualquer outra circunstancia qt
lonsultoria Empresarial Ltda., com sede na Rua da interesses de seus acionistas. Conforme disposto neste Protocolo e de interesse em relação aos serviços prestados:e n
' andar, Centro. na Cidade e Estado do Rio de Justilicação, tal incorporação deverá ser realizada de forma conjunta e de nenhuma ação do controlador ou dos administrado
NPJRAF sob o n° 27.281.922/0001-70 rApais indissociável com a incorporação da EMBRAPAR (exceto por parceles ser objetivo de (adicionar, limitar, dificultar ou praticar
ar o Acervo Cindido • preço de mercado na Data- cindida do património desta ultima) e de NU pela CLARO, as quais tenham ou possam ter comprometido o acesso,
IY. 10.8. Sobrem/Anda de Cláusulas Válidas. Caso deverão ser implementadas na mesma data (a Incorporação da conhecimento de inbrmações, bens, documentos
lição termo ou condição desta Justificação venha EMBRATEL, da EMBRAPAR, e da NU pela CLARO. doravante trabalho relevantes para a qualidade das respectivs
fa, as demais cláusulas, disposições, termos e denominadas, em conjunto, "Reorganizacão Societtida")• (I) A yedeoes_nedemees. As receitas. despesas e ve
.s por essa invalidação não serão afaladas. 11. Reorganização Societária apresenta benefícios não apenas para os ocorridas ria EMBRATEL a partir da Data-Base, seja'
Icacla de Operação. 11.1. A condição para a acionistas das Partes, mas também para os usuários de seus serviços, serão contabilizadas na EMBRATEL até a datada etc
.ção é a sua aprovação pela Assembleia Geral da uma vez que, nos termos do artigo 86, parágrafo único, I, da Lei 9.472/97, quando de sua eficácia, absorvidas pela CLARO, sem
Dvada a Operação competirá à administração da conforme alterada, parte dos ganhos advindos da racionalização decorrente nos valores adotados para a realização da Operação.
arquivamento e publicação de todos os atos da consolidação dos serviços de telecomunicações deverá ser M.a a serem esmitiarw. O aumento do capital soc
Operação, e praticar todos os demais atos compartilhada por meio do processo de revisão tarifária; e (J) A realizado mediante a emissão de 95 417 (noventa e ai
ilernentação. 12. Conclusão, 12.1. Em face dos Reorganização Societária permitirá ainda a consolidação de diversas e dezessete) ações ordinárias. as quais serão atribui(
ios. a administração da EMBRATEL entende que a licenças regulas:Mas detidas pelas CLARO, pela EMBRATEL e pela NET. EMBRATEL (exceto pela EMBRAPAR, conforme d
interesses das Partes e de seus respectivos Celebram as administrações das Partes o presente 'Protocolo eJustificação 2.6.2 abaixo), em substituição das ações de emissão
comandam a sua Implementação. Os órgãos de de Incorporação da Embratel Participações S.A. pela Claro S.A.' (trolgcolg sadio extintas. O número de ações a serem emitidas I
IATEL assinam o presente instrumento em 3 (três) a_ INtifiração"), em conformidade com os artigos 224 e 225 da Lei das com a relação de troca prevista na Cláusula 2.4 abai
um só eleito, juntamente com 2 (duas) testemunhas. SÃ, com a finalidade de descrever a justificativa e as condições propostas das ações ordinárias da CLARO a serem emiti(
novembro de 2014. EMPRESA BRASILEIRA DE para • Incorporação da EMBRATEL pela CLARO POneração" ou Incorporação, serão aqueles atualmente previstos em
que diferem dos direitos conferidos ás ações de ema
3 S.A. - EMBRATEL PROTOCOLO E alnegmagial. que será submetida ti deliberação das Assembleias Gerais
CORPORAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE das Partes, na forma da Lei das S.A. e de seus respectivos Estatutos nos termos da tabela abaixo
Dl relias e V
- EMBRATEL PELA CLARO S.A. Pelo Sociais. 1. JUSTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO. 1.1. A Operação justifica-se
Maca Orai
artkular e na melhor forma de direito, os órgãos de pelos motivos expostos no preambulo do presente Protocolo e Justificação.
FIARRÁTFL
is abaixo indicadas, de acordo com as disposições sobretudo peio lato de que a sua irrplementação permitirá: (a) a
direito a voto das deliberações das j direito a voi,
04, de 15 de dezembro de 1978, conforme alterada racionalização de custos, captura de sinergias relevantes e simplificação
assembleias gerais; e
das assembi
O S.A., sociedade anônima de capitai fechado com dos procedimentos societários, administrativos e contábeis; e (b) um J dividendo obrigatóno em montante 1 dividendo
1970. Bairro Cidade Monções, na Cidade e Estado melhor aproveitamento dos recursos das Partes pela união de seus
equivalente a 25% (vinte e cinco por montante a
1 no CNPJ/MF sob o n° 40.432.544/0001-47 e esforços e patrimônios, unificação de suas administrações, e alinhamento
cento) do lucro liquido do exercício, (zero virguli
()marcial do Estado de São Paulo sob o NIRE do interesse de seus acionistas, trazendo consideráveis benefícios de
ajustado na forma do artigo 202 da do lucro liq
ato representada na forma de seu Estatuto Social ordem administrativa e econômica e pedalando o Incremento de sua
Lei das S.A.
ajustado na I
RESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES competitNidade e eficiência. 2. CONDIÇÕES DA INCORPORAÇÃO. 2.1.
da Lei das S
dedada anónima com sede na Cidade do Rio de Atos societários • negociais que antecederam a Operação. 2.1.1. Em
fe Janeiro, na Avenida Presidente Vargas, n.° 1012, 71 de abril de 2013, a EMBRAPAR e a NET divulgaram Fato Relevante 2.3.7. As ações da CLARO emitidas em decorrência
PJ/MF sob o n.° 33.530.486/0001-29, doravante informando sobre os planos para a realização da Reorganização Societária. usa todos os direitos previstos no seu Estatuto Social
inte. ('EMBRATEL"). CLARO e EMBRATEL 2.1.2. Em 31 de itiho de 2014. a ANATEL concedeu anuência atavia oara a e outros proventos distribuídos aos acionistas após /

r
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um, 01.11Jairtunecni

orno toa

praticaram quaisquer atos que tenham ou possam ler comprometido o
acesso, a utilização ou o conhecimento de Informações, bens, documentos
ou metodologias de trabalho relevantes para a qualidade das respectivas
conclusões. 2.5.7. Não haverá direito de recesso para os acionistas da
CLARO. 2.6. Informação adicional - Outras etapas da Reorganização
Societária. 2.6.1. IncomoraçAn da FMRRAPAR n da ôr. Tendo em vista
que a Reorganização Societária proposta envolve não apênes a Incorporação
da EMBRATEL pela CLARO, mas também a incorporação da EMBRAPAR
(exceto por parcela a ser cindida de seu patrimônio) e da NET pela CLARO,
a administra* da CLARO faz constar, a titulo de informação adicional aos
acionistas da EMBRATEL, para que conheçam todas as condições
necessárias para decidir sobre aceitação dos termos da Incorporação, que:
(a) na incorporação da EMBRAPAR pela CLARO, propõe-se que cada lote
de 1.000 (mil) ações de emissão da EMBRAPAR seja substituído por 0,0308
ações de emissão da CLARO; e (b) ha Incorporação da NET pela CLARO
propõe-se que cada ação de emissão da NET seja substituída por 0,0884
ações de emissão da CLARO. 2.6.2. Apões do emissão da CLARO a serem
atribuídas EMBRAPAFt.Tendo em vista que a EMBRAPAR, acionista direta
da EMBRATEL, também será incorporada pela CLARO no âmbito da
Reorganização Societária, as ações que serão emitidas pela CLARO, em
decorrência da Incorporação da EMBRATEL, e que seriam atribuídas à
EMBRAPAR, serão distdbuídas diretamente aos acionistas da EMBRAPAR.
de acordo com sua respectiva participação na EMBFtAPAR, conforme a
relação de troca constante do Protocolo e Justificação de incorporação da
EMBRAPAR pela CLARO, também celebrado nesta data. 2.7. Eficácia da
Incorporaçâo e da Reorganização Societária. 2.7.1. OfieraiAltig CaniUndS
e Indissodávels. A Reorganização Scdetáda pressupõe a Incorporação da
EMBRATEL (exceto pelo Acervo a ser Cindido), da EMBRAPAR (exceto por
parcela e ser cindida de seu patrimônio) e da NET pela CLARO na mesma
data, conjunta e ir:dissociar:lamente uma da outra, de modo que a
Implementação de cada urna dessas etapas - inclusive a incorporação será condicionada à aprovação das demais. 2.72. As administrações das
Partes reconhecem que a implementação da Incorporação e das demais
etapas da Reorganização Societária sem solução de continuidade, em
relação absorção do acervo liquido
EMBRATEL, da NET e da
EMBRAPAR pela CLARO e o consequente início das atividades
desenvolvidas pela EMBRATEL, NET e EMBRAPAR pela CLARO
Imedatarnenta após a data da conclusão da Reorganização Societária,
envolve: (a) a necessidade de prévia migração dos sistemas operacionais e
de back-office, atualmente utilizados pela EMBRATEL, NET e EMBRAPAR,
para os sistemas da CLARO; e (b) a adequação de diversas outras práticas
e processos internos das Partes, da NET e da EMBRAPAR antes da
assunção, pela CLARO, das atividades em referência. Reconhecem, ainda,
que, tendo em vista a complexidade dos procedimentos para se concluir os
passos referidos nos subltens (a) e (b) acima, é fundamental que a assunção
pela CLARO das a/Idades em referência seja precedida de testes e outras
•••••• acenei] iram
das práticas e processos internos e a
ibx;F~Lubl~doiScriat75.—Ocatrio
efetivação da Reorganização Societária,
linçanivi-.0.0e.derryon
indeeerant•
O assumir as atividades em referência
r
.~.
da Reorganização Societária, sem
es das sociedades envolvidas. 2.7.3. Ante o
as administrações das Partes ajustam que
autentico a presente copia reproducao fielrdo original
iesentad
reis que deverão aprovara Incorporação
$
Societária somente deverão se tomar
' .13JPoraá :Pessooal
P910t13710/20119°1d5a:;24:16ade.- - l' '
de 201 Qataldeilkáditdelidilloft) Para
r, indusiv , 'etários. fiscais e contábeis. Neste
5113-P45%0? : i ateteidrflaxtNr ígiftitri5W
das Partes tomar as providências
flitiitie
SELO DIGITAL: AJD8g706-15Pid •
'
` . '• it !.
lizaçâo das referidas Assembleias
;3•41rOnitiver
Confira a-autenticidade ea littps://selodigitalstipb.ius.
documealos de convocação e da ata das
—4

deNNATEL. A Agência Nacional de Telecomunicaçõesanuência prévia para realização da Operaçâo cordorm
agosto de 2014. 2.8.4. Tratamento Eoultallvo. Alem
Comitê Especial, conforme referido no item 2.5.3
Justificação, o Credit Suisse manifestou seu entendimei
como a relação da troca adotada se enquadra dentro
de troca extraidas do valor económico das Campar:
laudo de avaliação por ele preparado, tal relação de troc
financeiro, justa para as companhias interessadas. 2
Prelado de Estatuto Sasialsia_CLAEIO Na hiOiervil
Operação, e da incorporação da EMBRAPAR (exceto
cindidas de seus patrimônios) e da NET pela CLAFtt
CLARO passará a ser de RS12.043.002.029,59 (dozi
três milhões, dois mil, vinte e nove reais e cinquen'
dividido em 50.251.347 (cinquenta milhões, duzentas e
trezentas e quarenta e sete) ações, sendo 16.750.449
setecentas e cinquenta mi, quatrocentas e quarenta e n
e 33.500.898 (trinta e três milhões, quinhentas mil, oi
oito) ações preferenciais. O projeto do Estatuto Social
presente Protocolo e Justificação na forma de seu Ape
s.
de_205SIWS__OILD2tIlingel
entendimento das administrações da EMBRATEL e
passivos ou contingências que não tenham sido dorida
ou referidas nas notas As suas demonstraçõee
.aottrettiieSlkusutaa validas. Caso alguma
termo ou condição deste Protocolo e Justificação ve
Inválida, as demais cláusulas, disposições, termos eco
por essa invalidação não serão afetadas. 3. !Mi
OPERAÇÃO. 3.1. Sem prejuízo do disposto na Cl:
condição para a efetivação da Incorporação é a E
Assembleias Gerais Extritordirráries da EMBRATEL
como a aprovação das demais etapas da Reorganiza
Assembleias Gerais da EMBRAPAR. da NET e da arder
caso. 3.2. Aprovada a incorporação e es demais etap
Sociedda, competirá As administrações das ParteS prol
e publicação de todos os atos societários inerente:
apenas após ultrapassado o prazo a que se refere e C
seja, na Data de Eficácia do Evento, praticar loc
necessários à sua implementação, inclusNe. negue se r
da EMBRATEL, a subscrição do aumento de capital da
do artigo 227, §2°, da Lei das S.A. 4. CONCLUSÕE
elementos acima expostos, as administrações da EMB
entendem que a Operação atende aos interesses dl
respectivos acionistas, peio que recomendam a sua ir
presente Protocolo e Justificação e os demais docum
esta Operação serão submetidos à apreciaçãodos adoi
e da CLARO, em Assembleias Gerais Extraordinárias
fim e, sendo este Protocolo e Justificação aprovada
Incorporação. E. por estarem assim justas e contratada
presente instrumento em 3 (três) vias de Igual teor
juntamente com 2 (duas) testemunhas. São Paulo, 17 c
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CLARO S.A.

Custo: máximo de CD' + 0,9% a.a. ou 108% do CDI; e) Covenants:
Dívida Liquida 1 EBITDA < 3,75 e EBITDA I Desp. Financeira > 2,5;
F-024/2014, de
e, f) Garantia: Aval da Light S.A., conforme ACD
12.12.2014. 3.18. ACD n° F-026/2014 (Light S.E.S.A.) Ratificação da
captação de Recursos para Capital de Giro. O Conselho, por unanimidade, ratificou, sobre: a) a contratação de novas operações de
captação de recursos até o valor total de R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), individual ou agregado, pela Light S.E.S.A.
dou pela Light Energia S.A., visando o reforço do capital de giro, com
prazo mínimo de 6 (seis) meses, lendo como garantia o aval corporativo da Light S.A.; e, b) a contratação de conta garantida no valor
de ate R$100.000.000,00 (cem milhões de reais). pela Light S.E.S.A.,
sem custo para o caso de não utilização, tendo como garantia o aval
corporativo da Light S.A. A utilização dependerá de anuência do Conselho de Administração. O Conselho, por unanimidade, aprovou ainda,
a celebração de instrumento de cessão fiduciária de direitos creditodos decorrentes de operação de derivativos, conforme ACD n° F026/2014, de 08.12.2014. 5. Renúncia de membro do Conselho de
Administração. O Presidente do Conselho de Administração Informou
que o Conselheiro Jose Carlos Aleluia Costa apresentou sua carta de
renúncia ao cargo de membro efetivo deste Conselho. O Presidente
do Conselho, bem como todos os Conselheiros agradeceram e elogiaram o trabalho prestado pelo Sr. José Carlos Aleluia Costa, no período exercido como Conselheiro de Administração desta Companhia.
Declaro que a presente é um extrato da ata lavrada no livro próprio
referente à reunião do Conselho de Administração da Light Serviços
de Eletricidade SA, realizada nesta data. Cláudia de Moraes Santos Secretária da Mesa. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., CERTIFICO O
DEFERIMENTO EM 17/12/2014, E O REGISTRO SOB O NÚMERO
2709891, EM 17/12/2014. BERNARDO F. S. BERWANGER, SECRETARIO GERAL.
Id: 1777438

dereço profissional na Rua Olimpladas, 205, cor
Paulo-SP, como Diretor Administrativo Financeiro.
reteria Executiva, ora eleitos, declararam, sob ar
não se encontram impedidos, por lei especial, de
tração da Companhia. e nem foram condenados
de condenação, a pena que vede, ainda que
acesso a cargos púdicos; ou por crime faliment
peita ou suborno. concussão, peculato; ou contra
contra o sistema financeiro nacional, Contra as rit
concorrência, contra as relações de consumo, a I
priedade. Encerramento: Concluídas as análises
tante da pauta e nada mais havendo a tratar de
dos os trabalhos, determinando-se as medidas e
para o integrai cumprimento das mesmas, tendo s
que, após lida, conferida e achada exata, foi ass
prio por todos os conselheiros, a saber: (i) Luiz
Carvalho; (ii) Sandro Antonio de Lima; (Iii) João V,
lo Alberto Bottawrelli. Mesa: Presidente Cario Ala
credrie, Paula Paulozzi \Alar. Certifico e dou fé q
cópia fiel da lavrada em livro arearia arquivada na
Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2014 Assinatt
Villar, Secretária - OAB/SP 201.610; Cado Alberto
te. Junta Comercial do Estado do Rio de Janein
mento em 17/12/2014 e o registro sob o n° 00002
S. Berwanger - Secretário Geral.

da CLARO, consoante os critérios acima referidos,
e emissão da CLARO para cada ação de emissão da
determinação da relação de substituição, observouComitê Especial acerca do intervalo de relação de
IBRATEL e da CLARO, após a conclusão de todas
ação Societária. 2.4.6.0s acionistas da EMBRATEL
Idas da CLARO em substituição As suas ações
da EMBRATEL, observado que tais ações serão
preferenciais, nos prazos e sujeito és condições
e Estatuto Social da CLARO, a que se refere a
4.7. Entendem as Partes, suportadas pelas opiniões
difame manifestação referida na Cláusula 2.4.3.
inancelro (conforme Cláusula 2.8.4 abaixo), que a
ida é adequada e foi estipulada em condições
os interesses dos acionistas minoritádos da
Ses de AçAge. Os acionistas da EMBRATEL que, em
)stituição, fizerem jus e trações de ações da CLARO,
arrespondente ao valor de reembolso de suas ações
para serem substituídas por um numero Inteiro de
vme estabelecido na Cláusula 2.5. abaixo. 2.5. Valer
5es da EMBRATEL na hipótese de exercício do
.1 Direito de Recesso Será assegurado direito de
ia EMBRATEL que dissentirem da deliberação que
tom base no artigo 137 da Lei das S.A. Os acionistas
dto de retirada no prazo de 30 (trinta) dias, contados:
) da alada Assembleia Gerai que aprovou Operaçâo,
do no artigo 230 da Lei das SA.; ou (b) da data de
r, o que ocorrer por último. 2.5.2 Valor do ReeM.POISQ.
meio do Falo Relevante da EMBRAPAR e da NET
14, será assegurado, em caráter excepcional, aos
EL que acarearem o direito de recesso com relação à
reembolso de suas ações por seu valor °contidos,
1,60 (um real e sessenta centavos) por ação, já
dmico da parcela a ser cindida do patrimônio da
ia fins de esclarecimento, o valor total de reembolso
ação da EMBRATEL detida pelos acionistas que
recesso com relação tanto à Incorporação quanto à
TEL será de R$ 1,80 (um real e oitenta centavos),
(um real e sessenta centavos) serôo pagos pela
ncia da Incorporação prevista neste Protocolo e
?0 (vinte centavos) serão pagos pela NEWCO como
parcial da EMBRATEL, conforme previsto na
'ardei da Empresa Brasileira de Telecomunicações
iVersão do Acervo Cindido para uma Companhia a
da também nesta data pelos Órgãos de administração
ajuízo, será facultado aos acionistas
da EMBRATEL
. .
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ERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.
144.437/0001-46 - NIRE N° 33.30010644-8
Companhia Aberta
idiária integral da LIGHT S.A.
,REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRA2VIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. REALIZADA
) DE 2014, LAVRADA SOB A FORMA DE SUFACULTA O §1°, DO ART. 130, DA LEI N°
-OCIEDADES POR AÇÕES"). 1. Data, hora e
nbro de 2014. às 15 horas, na sede da Light ide S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida
., Centro, na Cidade do Rio de Janeiro. Estado
. Presentes: Os Conselheiros efetivos Sergio
ite da Mesa, Djaima Bastos de Morais, HumMota, Raul Belens Jungmann Pinto, José Car.iano Macanhan Fontes, Oscar Rodriguez Herla Cita bem como a Conselheira suplente, em
Claussen Kanter. Compareceram, também, ti
participarem das votações, os Conselheiros suMeio Femandes, Fernando Henrique SchOffner
Somes Campos, Marcelo Pedreira Oliveira e
bm. A advogada Cláudia de Moraes Santos foi
dar os trabalhos. Participaram, ainda, o Diretorhia. Paulo Roberto Ribeiro Pinto, bem como os
Zolini Carneiro, Andreia Ribeiro Junqueira e
Vasconcelos, Paulo Carvalho Filho, Fernando
I. Ricardo Casar Costa Recta e Luiz Otávio ZiIn, contudo, participarem das votações. 3. Asiberações: 3.13. ACD n° L-208CA/2014 (Light
da Auditoria Pricewaterhousecoopers Con16 - Light S.E.S.A. O Conselho, por unanimiitaçâo, pela Light S.E.S.A., da Auditoria interna
s Contadores para 2015/2016, no valor de
tilhões e seiscentos mil reais), pelo periodo de
meses, conforme ACD n° L-208CA/2014, de
n° F-024/2014 (Light S.E.S.A.) - Ratificação
1 com o Banco Tokyo na Light S.E.S.A. O
Jade, ratificou a contratação de operação finanecursos via Resolução BACEN n° 4.131, o qual

NTL • NAVEGAÇÃO E LOGISTICA S.A.
CNPJ/MF n° 10.407.517/0001-53
NIRE 33.300.288.678
ATA DA REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 21 DE

WEBB NEGÓCIOS SIA
CNPJ n° 02.890.199/0001-04 - NIRE 33.2
ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADi
BRO DE 2014. DATA, HORA E LOCAL: realiza.
tubro de 2014. As 10:00 horas, na sede da Con
Passeio, 62/ sala 1001, Cidade e Estado do Ri
SENÇA: Compareceu à Reunião a totalidade dos
panhia. COMPOSIÇÃO DA MESA: Foi escolhido
niâo de Diretoria o Sr. Luis Felipe Galatro de Air
para secretariá-lo a Sra. Talze de Souza Freitas
Transferência da filial. DELIBERAÇÕES: Todas to
dada de votos, com abstenção dos legalmente ir
mente foi aprovada a confecção desta ata na for
me faculta a lei n° 6404/1976.11 - Transferir a til
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ANEXO III
FADO DA SAÚDE DA PARABIA - AGOSTO/2014
, - DETALI1AMENTO DOS VALORES A SEREM DESCONTADOS DA PPI DOS MUNICIP1OS PARA RETENÇA0 DOS RECURSOS PELO ENS E TRANSEERENC
UNIDADE=ESTADORAS UNIVER I • RIA F D • '1 valores anuais)
E - Nome do Município
Nome da Unidade
Numero 'o Con- Data de Publicação do Extrato do Valor ANUAL a ser dt
t. digo
de Saiu
Contrato
trato
l'AMIJNA_GRANDE
liou. Universitário Alcides Qtrodrol 1.1AC
06-10-2006
277606
2390
Bosta. Universitário Lauro Wanderlev UFPB
2400243
05-01-2005
°AO PESSOA
28
TOTAL

stério das Cidades
IETARIA EXECUTIVA
ITO NACIONAL DE TRÂNSITO
° 118, DE 7 DE AGOSTO DE 2014
DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE
RAN, no uso das atribuições legais c, cum:lel proferida nos autos da Ação n° 77202trâmite na 7' Vara Federal - Seção Judiciária
objeto do processo administrativo n°
bem como a edição da Resolução CON: o que consta do Processo Administrativo n°
resolve:
'ciar, até o dia I° de novembro de 2014, nos
a° da Portaria DENATRAN n° 131, de 23 de
da Resolução CONTFtAN n° 496, de 25 de
soa jurídica RODA LIVRE VISTORIA DE
PP, CNPJ 12.545.681/0001-52, situada no MuP, na Av. Champagnat, 1643 - Centro, CEP
como Empresa Credenciada em Vistoria de
inicipio de Franca, no Estado de São Paulo.
'criaria entra em vigor na data de sua pu-

MORVAM COTRIM DUARTE
" 119. DE 7 DE AGOSTO DE 2014
DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE
RAN, no uso das atribuições legais, c, cone Resolução n" 232, de 30 de março de 2007,
Je Trânsito - CONTRAN, e na Portaria n° 27.
)7, do Departamento Nacional de Trânsito io o que consta do Processo Administrativo n°
resolve:
art. 1° da Portaria DENATRAN n° 763, de
I. para modificar a razão social da Instituição
'L) VISTOCAR UBERABA - CENTRO DE
AR LTDA. inscrita no CNPJ sob o n°
ira NÍVEL - NUCE0 DE INSPEÇÕES VEIkBA LTDA - EPP.
'ortaria entra cm vigor na data de sua pu-

TIC1PAÇÕES SIA para a TELMEX SOLUTION
CAÇÕES LTDA.; c, Etapa 5: incorporação da NI
COMUNICAÇÃO S/A, EMPRESA BRASILEIRA
NICAÇÕES S/A e EMBRATEL PARTICIPAÇÕE
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
S/A, com a consequente transferência dos instrua
b) condicionar a anuência prévia prevista na &int
CONSELHO DIRETOR
b.1) comprovação da regularidade fiscal das em
6.2) conclusão de procedimento de revisão tarifárie
ACÓRDÃO DE 4 DE AGOSTO DE 2014
integral dos ganhos econômicos advindos da op
tonna° societária possibilitada pelo art. 86, da Lei
N" 264/2014-CD - Processo n' 53500.010733/2013
julho de 1997, alterado pela Lei n° 12.485, de :
Conselheiro Relator: Igor Vilas Boas de Freitas. Fórum De2011, que não decorram diretamente da eficiêncie
liberativo: Reunião n° 752, de 31 de julho de 2014. Recorrente/Insiderando, inclusive, o termino de eventual proe
teressado: Grupo Económico da CLARO/EMBRATEL
tragam que possa ser solicitado pela Concessioná
EMENTA: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SOCláusula 33.1 do Contrato de Concessão; 13.3) sem
LICITAÇÃO DE ANUÊNCIA PRÉVIA. OPERAÇÃO QUE PREVÊ
Concessionária, nos termos prescritos no art. 13 &
A REESTRUTUFtAÇÃO SOCIETÁRIA DO GRUPO CLARO/EMGeral de Metas de Competição - PGMC, aprovadc
BRATEL. ART. 86 DA LEI N°9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997,
600. de 8 de novembro de 2012, acrescida da deu
ALTERADO PELA LEI N° 12.485, DE 12 DE SETEMBRO DE
diretoria especifica para produtos de atacado do
2011, 1. A operação, que será reali-ele. gen, diversas etapas, visa
•
ce (In butrnt. • à prodi
simplificar a estrutura societária do
de seBRATEL, mediante a incorporação
discri
volvendo o ingresso de qualquer pes
dute
grupo em questão, c culminará, na 1.
s no
torgas de serviços de telccomunicaçe
ktentico a presente copia, reproducao fiel do original
os Tm
TEL para a CLARO. 2. Dcmonstr. , apresentado.
Em08/10/2019
ro das
testemunho15:24:47
da verdade.
regulatária para concretização da o' ; /enes
de serv
r :Eri°
sitos de qualificação técnica e econt ifo
de até s
imposição de condicionantes para
cial da U
.
.
,
belecidos no artigo 86 da Lei n° . em o insimb 08-570740cs
ida conta e
alterado pela Lei n° 12.485, de 12 {
tiontrole
de
para eliminação de sobreposição de Lanfird a _autenticidadna
4)ttps://selodigital
.119 de outu
I 'd d f
1
4
....kntes às al
tocando todos o ficposnu3
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes audesde a entrada 'eni-sigor do citadb;ekcgulamenti
tos, acordam os membros do Conselho Diretor da Anatai, por unadata de aprovação‘da anuência previa pelo Consel!
nimidade dos presentes, nos termos da Análise n° 58/2014-GCIF, de
tel, bem como justifitativa,de,evgitual aplicação
25 de julho de 2014, integrante deste acórdão: a) anuir previamente
concessão; b.7) comprovação, no prazo de ate seis
com a operação de reestruturação societária de empresas pertencentes
data de publicação, no Diário Oficial da Unido, d,
ao mesmo grupo económico da CLARO/EMBRATEL que deverá ser
a anuência prévia, da inexistência de bens rever:
realizada nas seguintes etapas: Etapa 1: cisão da STAR ONE S/A, ou
dicialmente, mediante a apresentação das devidas
outra modalidade de reorganização societána que resulte na versão da
ou em caso de penhoras a revelia, apresentação
parcela do património da STAR ONE S/A correspondente ao inde substituição; b.8) apresentação, no prazo de até
vestimento na EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A
da data de publicação, no Diário Oficial da U
para a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A;
concede a anuência prévia, de inventário de bem
Etapa 2: cisão da EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIticipantes da operação em análise, levantados p
CAÇÕES S/A, ou 011tril modalidade de reorganização societária que
poração: e, 6.9) permissão de acesso por parte da 1
resulte na versão da parcela do património da EMPRESA BRAate seis meses a contar da data de publicação, ne
SILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A correspondente ao inUnião, do Ato que concede a anuência prévia,
vestimento na EG PARTICIPAÇÕES S/A e na EMBRATEL TV SAT
formações já desenvolvido pela Embratel em eu
TELECOMUNICAÇÕES S/A para uma nova sociedade ("NEWCO
posto no Ato Conjunto n° 162/2011-SPB/SRF, d
1"). que terá os mesmos acionistas que a EMPRESA BRASILEIRA
2011, que consolida os dados necessários ao etc(
DE TELECOMUNICAÇÕES S/A; Etapa 3: cisão da EMBRATEL
bens reversíveis, incluindo inventário de bens do
PARTICIPAÇÕES S/A, ou outra modalidade de reorganização socom discriminação daqueles considerados reversivo
cietária que resulte na versão da parcela do patrimônio da EMc serviços contratados a terceiros; c) determinar q
BRATEL PARTICIPAÇÕES S/A correspondente ao investimento na
de conclusão de procedimento de revisão tarifaria
EG PARTICIPAÇÕES S/A e na NEWCO 1 para uma nova sociedade
da operação de reestruturaçâo societária de que
("NEWCO 2"), que terá os mesmos acionistas que a EMBRATEL
poderá ser afastada no caso de apresentação de de
PARTICIPAÇOES S/A; Etapa 4: incorporação da NEWCO 1 e da
aprovada pela Assembleia Geral de Acionistas,
NEWCO 2 pela TELMEX SOLUTIONS TELECOMUNICAÇÕES
sionária: cl) reconhece c assume integralmente os
LTDA., ou outra modalidade de reorganização societária que resulte
c financeiros associados ao resultado do proced
na transferência dos investimentos da NEWCO 1 e da NEWCO 2 na
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da incerteza quanto ao processo c
1 :correntes
trem estipulados pela Anotei, que, para todos

V- incorporação da NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
S/A, EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A e
EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S(A pela CLARO S/A, com a con: da Cláusula 13.1, § 1°, inciso II, do Contrato
sequente transferência dos instrumentos de outorgas.
renuncia aos direitos a eventual restabeleArt. 2° Condicionar a anuência previa prevista no art. I°
nanceira do contrato, previsto nas Cláusulas
deste Ato ao seguinte:
ontrato de Concessão, em razão do processo e
I - comprovação da regularidade fiscal das empresas entarifária, o que acarretará, no âmbito exvolvidas;
direito de recorrer administrativamente c de
II - conclusão de procedimento de revisão tarifária para
Prevista na cláusula 33.1 do Contrato de Contransferência integral dos ganhos econômicos, advindos da operação
dicial, a resolução do mérito da lide por rede reestruturação societária possibilitada pelo art. 86 da Lei n" 9.472,
gue se funda a ação, nos termos do art. 269,
de 1997, alterado pela Lei if 12.485, de 12 de setembro de 2011, que
Processo Civil. d) determinar que, na hipótese
não decorram diretamente da eficiência empresarial, considerando,
mento de revisão tarifária indicará o montante
inclusive, o termino de eventual procedimento de arbitragem que
lncia dos ganhos econômicos percebidos no
possa ser solicitado pela Concessionária, nos termos da Cláusula 33.1
zação da operação de reestruturação societária
do Contrato de Concessão;
cesso administrativo, de modo a não haver
III - separação funcional da Concessionária, nos termos presf.) condicionar a transferência das Concessões
critos no art. 13 do Anexo 1 do Plano Geral de Metas de Competição
Fixo Comutado, nas modalidades Longa Dis- PGMC, aprovado pela Resolução n° 600, de 8 de novembro de
ga Distância Internacional, detidas por EM2012, acrescida da determinação de que a diretoria especifica para
DE TELECOMUNICAÇÕES S(A para a
produtos de atacado deverá possuir regras próprias de funcionamento
na Etapa 5 mencionada na alínea "a", à abere de incentivo à produtividade, inclusive com impacto sobre a reARO S/A ou da CLARO PARTICIPAÇÕES
muneração variável de seus executivos;
ao disposto no parágrafo único do art. 7° do
IV - separação contábil da Concessionária, com discrimiO de novembro de 2008, que aprova o Plano
nação dos diferentes serviços de telecomunicações e dos produtos de
Serviços de Telecomunicações prestado em
atacado, com alocação contábil de todos os bens reversíveis no Serterminar que, após a expedição do Ato que
viço Telefónico Fixo Comutado ou na rubrica destinada aos produtos
évia, cada uma das outorgas alcançadas pela
de atacado, conforme o caso;
ção societária deverá ser transferido por meio
V - manutenção de registro das receitas e despesas internas
rme as etapas previstas na alínea "a" forem
da concessão, por meio de ordens de serviço ou documentos equiprovadas perante a Anotei, sendo necessário o
valentes;
mumentação atualizada que confirme a reguVI - apresentação, no prazo de até seis meses a contar da
presas envolvidas; g) declarar que a prévia
data de publicação, no Diário Oficial da União, do presente Ato, de
da operação, de transferência da outorga ou
extrato da conta vinculada a que se refere o art. 17 do Regulamento
valerá pelo prazo de cento e oitenta dias,
de Controle de Bens Reversíveis, aprovado pela Resolução n° 447, de
'benção, no Diário Oficial da União, do Ato
19 de outubro de 2006, destacando todos os depósitos correspon;ável, a pedido, uma única vez por igual pedentes às alienações efetuadas desde a entrada em vigor do citado
lesmas condições societárias; c, h) determinar
Regulamento, atualizado até a data de aprovação da anuência prévia
idas dos atos praticados para a realização da
pelo Conselho Diretor da Anotei, bem como justificativa de eventual
inhadas à Anotei no prazo de sessenta dias,
aplicação destes recursos na concessão;
órgão competente.
.
VII - comprovação, no prazo de até seis meses a contar da
Ia deliberação o Presidente João Batista de
data de publicação, no Diário Oficial da União, do presente Ato, da
iros Jarbas José Valente e Igor Vilas Boas de
inexistência de bens reversíveis onerados judicialmente, mediante a
apresentação das devidas certidões negativas, ou em caso de penhoras
nselheiros Marcelo Bechara de Souza Hobaika
à revelia, apresentação dos devidos pedidos de substituição;
atiro, por motivo de férias.
VIII - apresentação, no prazo de até seis meses a contar da
data de publicação, no Diário Oficial da União, do presente Ato, de
JOÃO BATISTA DE REZENDE
inventário de bens de empresas participantes da operação em análise,
Presidente do Conselho
levantados para fins de incorporação; c,
IX - permissão de acesso por parte da Anatel, no prazo de
80. DE 4 DE AGOSTO DE 2014
até seis meses a contar da data de publicação, no Diário Oficial da
União, do presente Ato, ao sistema de informações já desenvolvido
) DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE
pela EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A em
ES, no uso das atribuições que lhe foram concumprimento ao disposto no Ato Conjunto n° 162/2011-SPB/SRF, de
Lei n° 9.472, de 16 de julho de 1997, e pelo
6 de janeiro de 2011, que consolida os dados necessários ao acomda Agencia Nacional de Telecomunicações,
panhamento dos bens reversíveis, incluindo inventáno de bens do
n" 2.338, de 7 de outubro de 1997,
minação daqueles considerados revern°
iços contratados a terceiros.
^st"'
di r',r ter,pi
ne;:o
ur-FL"."
", ;
ante de conclusão de procedimento de
na
tização da operação de restruturação
II do art. 2° do presente Ato poderá ser
rieitt "caul4;j:-T.c4giiiiia41:4"Zeir5re- Igefá4t:th-o
ntação de declaração expressa, aprovada
- Autentico a presente copia' reproducao fiel dooriginal
Acionistas, de que a Concessionária:
Apresentado. testemunho 'da verdade:g '?
r1
ssume integralmente os riscos económicos c
Jean Pessoa-PB 08/10/2019 15:24:47eia?,
ew
'a resultado do procedimento de revisão tatkliQ Caiu _4e lapa
uLier 4ttiil tar 11e f..ar ter. O
idições abordados no processo de anuência
c:alv.-0622 _I IMULISS 2 98 F~I'llY•0 29 n.P.I.R$ O ISS:R1 O, arreates
da incerteza quanto ao processo c
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em ,estipulados pela Anatel, que, para todos
1.
0 Dinfiia'a kutentiCidAde-eitíttps://silodigitafltip
atendidos como riscos normais à atividade
— - - — empres nu', nus i rinu da,Gláusula 13.1, § 1°, inciso II, do Contrato
de Con&So; e,
‘1130 a deliberação tomada em sua Reunião n°
114_ ren ncia aos direitos a eventual restabelecimento da
c julho de 2014, resolve:
situação
finraceira4o-eontrato, previsto nas Cláusulas 13.1, § I", e
areviamente com a operação de reestruturação
13.3
do
Contrato
de Concessão, em razão do processo e do resultado
autos do Processo a° 53500.010733/2013, rcda revisão tarifária, o que acarretará, no âmbito extrajudicial, a perda
!mentes ao mesmo grupo econômico da CLAdo direito de recorrer administrativamente e de solicitar a arbitragem
Jeverá ser realizada nas seguintes etapas:
prevista na cláusula 33.1 do Contrato de Concessão, e no âmbito
fAR ONE 5/A. ou outra modalidade de reorjudicial, a resolução do mérito da lide por renúncia ao direito sobre
.e resulte na versão da parcela do patrimônio
que se funda a ação, nos termos do art. 269, inciso V, do Código de
rrespondente ao investimento na EMBRATEL
Processo Civil.
lICAÇÕES S/A para a EMPRESA BRASIParágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, o proIUNICAÇÕES S/A;
cedimento de revisão tarifária indicará o montante e a forma da
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUtransferência dos ganhos econômicos percebidos no período entre a
nitra modalidade de reorganização societária
concretização da operação de reestruturação societária e a conclusão
a parcela do patrimônio da EMPRESA BRAdo processo administrativo, de modo a não haver prejuízo aos usuá)MUNICAÇOES S/A correspondente ao inrios.
TICIPAÇÕES S/A c na EMBRATEL TV SAT
An. 4° Condicionar a transferência das Concessões do SerES S/A para uma nova sociedade ("NEWCO
viço Telefônico Fixo Comutado, nas modalidades Longa Distância
is acionistas que a EMPRESA BRASILEIRA
Nacional e Longa Distância Internacional, detidas por EMPRESA
ÇIÕES S/A;
BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A para a CLARO
EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S/A, ou outra
S/A, à abertura de capital da CLARO S/A ou da CLARO PARzação societária que resulte na versão da parTICIPAÇÕES S/A, em cumprimento ao disposto no parágrafo único
EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S/A corresdo an. 7° do Decreto n° 6.654, de 20 de novembro de 2008, que
ento na EG PARTICIPAÇÕES S/A e na
aprova o Plano Geral de Outorgas de Serviços de Telecomunicações
nova sociedade ("NEWCO 2"), que terá os
prestado em Regime Público.
a EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S/A;
Art. 5° Fica determinado que cada uma das outorgas alção da NEWCO 1 c da NEWCO 2 pela TELcançadas pela operação de reestruturação societária deverá ser trensELECOMUNICAÇÕES LTDA., ou outra moferida por meio de Ato próprio, conforme as etapas previstas no art.
:110 societária que resulte na transferência dos
I° do presente Ato forem sendo efetivadas e comprovadas perante a
20 1 c da NEWCO 2 na EMBRATEL TVSAT
Anatel, sendo necessário o encaminhamento de documentação atuaES S/A e na EG PARTICIPAÇÕES S/A para a

I entendidos como riscos normais à atividade
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Art. 6° A prévia anuência para realizaçã
transferência da outorga ou do controle societário
de cento c oitenta dias, contado a partir da put
Oficial da União, do presente Ato, prorrogável, a
vez por igual período, se mantidas as mesmas
rias.
Parágrafo único. Determinar que as cópir
atos praticados para a realização da operação de
cietária sejam encaminhadas à Anate] no prazo
contado do registro no órgão competente.
An. 7° A aprovação de que trata este
empresas envolvidas do cumprimento de obrigaç
entidades.
Art. 8° Este Ato entra em vigor na data
JOÃO BATISTA DE R
Presidente do Com
ATO N" 6.913, DE 6 DE AGOSTO
Processo tf 53500.006744/2014. Confere
TÉLITES S/A. CNPJ/MF n° 04.568.354/0001-98
ploração de Satélite Brasileiro para Transporte c
comunicações, mediante ocupação, sem exclusia
orbital 61° W, pelo prazo de 15 (quinze) anos, c
publicação do extrato do Termo de Direito de Exr
no DOU.
JOÃO BATISTA DE R
Presidente do Com
ATO N° 6.915. DE 6 DE ACOSTO
Processo n" 53500.006744/2014. Conferi
BRASIL LTDA., CNPJ/MF n°05.413.409/000I-5
ploração de Satélite Brasileiro para Transporte
comunicações, mediante ocupação, sem exclush
orbital 480 W, pelo prazo de 15 (quinze) anos, c
publicação do extrato do Termo de Direito de Exr
no DOU.
JOÃO BATISTA DE R
Presidente do Com
ATO N° 6.917, DE 6 DE ACOSTO 1"
Processo n° 53500.006744/2014. Confen
BRASIL LTDA., CNPJ/MF n°05.413.409/0001-5:
ploração de Satélite Brasileiro para Transporte
comunicações, mediante ocupação, sem CXCIUMN
orbital 64° W, pelo prazo de 15 (quinze) anos, c
publicação do extrato do Termo de Direito de Exr
no DOU.
JOÃO BATISTA DER
Presidente do Com

SUPERINTENDÊNCIA DE COMF
ATO N" 6.922, DE 6 DE AGOSTO 1
Processo n° 53500.024046/2010 Aprovar
ração de transferência do controle minoritário da
Comunicações Ltda., CNRI n." 09.348.849/0001;4
alteração contratual, correspondente a saída da só
Dias de Sola que se retira da sociedade c transi
suas quotas, correspondente a 30% do capital ;
gressante Luizetc Correia de Souza Dias.
CARLOS MANOEL B.
Superintendenti
ATO N° 6.926, DE 6 DE AGOSTO f
Processo n° 53500.019033/2008. Anuir r
12' Alteração do Contrato Social da empresa C
nicações Ltda. EPP, por meio da qual ocorre a sarei
José Afonso. c suas quotas, correspondentes a 145
são distribuidas aos sócios remanescentes Simone
Gilmar Balbinot, que passam a exerce o control(
. empresa, com 50% do capital social cada um.
CARLOS MANOEL B.
Superiniendent.
DESPACHOS DO SUPERINTEND
Em 19 de fevereiro de 2014
N°831 Processo n° 53500.029123/2012.
O SUPERINTENDENTE DE COMPETI
CIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, r
buições legais, regulamentares e regimentais, bem
no art. 53 do Regimento Interno da Anatel, aprova
n°612, de 29 de abril de 2013, examinando os au
Administrativa, apresentada pela Vivo 5
02.449.992/0001-64, em desfavor da Oi
76.535.764/0001-43, decidiu, pelas razões e fund:
do Informe n° 117/2014-CPRP/SCP, de 19 de fcv

ISSN1677-7042
)E 14 DE MARÇO DE 2017
53500.031686/2007-91.
cassação, a autorização do Serviço de Codc interesse coletivo, expedida à A & L TEC1E, CNPJ n° 02.837.778/0001-85, pelo Ato n"
Publicado no DOU de 30/05/2008. tendo em
io indispensável à manutenção da autorização,
3, 111 c 139, da Lei n°9.472, de 16/07/1997.
1 isenção de eventuais débitos, decorrentes da
ite expedida.
53500.006619/2005-76.
cassação, a autorização do Serviço de Code interesse coletivo, expedida à MIL CA4P1 n° 01.151.548/0001-03, pelo Ato n°57480
do no DOU de 17/04/2006, tendo em vista a
spensável à manutenção da autorização, com
11 e 139, da Lei n° 9.472, de 16/07/1997. A
isenção de eventuais débitos, decorrentes da
ite expedida.
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3500.010733/201 c ri° 53500.00811/6/20 6- .
iam único instrumento, os instrumentos de".
do Serviço de Comunicação MultimIdia ;
cio do Ato n° 41.122, de 10/12/2003, pu
2/2003, anteriormente detido pela EMPRESA
LECOMUNICAÇÕES S.A., CNPJ/MF ri'di
Ato n° 46.572, de 14/09/2004, publicado no'
teriormentc detido pela NET SERVIÇOS Dg
A., CNPJ/ME n° 00.108.786/0001-65, ambosi
RO S.A., CNPJ/IvIF n°40.432.544/0001-47, e)
e 11/12t2006, detido pela CLARO S.A.1
4/000147.0

r53T0-07
ação de uso de radiofrequencias CLAR03"..
2.544/0001-47. associada à Autorização para)
¡
1,o mu n i ca ção, Multimidia1
R ELISIO -COES-DE 'OLIVEIRA _MENEZES)
SLmerintendent4
)E 27 DE MARÇO DE 2017
53500.002198/2017-48.
zação de Uso de Radiofrequência à Associaluminense de Rádio Mangaratiba FM, CNPJ
:ecutante do Serviço de Radiodifusão Comue Mangaratiba/RJ.
53500.002201/2017-23.
.zação de Uso de Radiofrequência à ASSORIA SOCIEDADE BENEFICENC1A VIDA
697/0001-00, executante do Serviço de Rana localidade de Novo Alegre/TO.
53500.001078/2017-23.
.zação de Uso de Radiofrequência à ASSOÇAO SOCIAL E RADIODIFUSÃO COMUAMIANÕPOLIS (APRODAMI), CNPJ
executante do Serviço de Radiodifusão Coe de Damianópolis/GO.
53500.047604/2017-00.
'ação de Uso de Radiofrequência à ASSO, COMUNITÁRIA DO CATETE, CNPJ
:ecutante do Serviço de Radiodifusão Comuc Rio de Janeiro/RJ.
53500.045294/2017-81.
.zação de Uso de Radiofrequência à ASSO,ARENSE DE COMUNICAÇÃO E ASSIS3.902/0001-89, executante do Serviço de Rana localidade de Montes Claros/MG.
R ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES
Superintendente
68, DE 29 DE MARÇO DE 2017
410/2017-83.
ração à ARREBENTA TELECOM LIDA 796.413/0001-18, para explorar o Serviço de
lia, por prazo indeterminado, em todo o terR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES

ATO N' 7.768, DE 3 DE ABRIL Dl

N' 7.714 Processo n° 53500.000626/2017-06.
Expede autorização à Clic Rápido Eircli - EPP, CNPJ/MF n"
22.408.805/0001-01, para explorar o Serviço de Comunicação Multimidia, por prazo indeterminado, em todo o território nacional.
7.715 Processo n° 53500.000626/2017-06.
Expede autorização à Clic Rápido Eircli - EPP, CNPJ/MF n°
22.408.805/0001-01, para prestar o Serviço Telefônico Fixo Comutado destinado ao uso do público em geral - STFC. nas modalidades
de serviço Local, Longa Distância Nacional - LDN e Longa Distância
Internacional - LD1, nas Arcas de Prestação equivalente às Regiões I,
11 e 111 do Plano Geral de Outorgas - PG0.

Processo n° 53500.051554/2017-57.
Outorga autorização de uso de radiofrequi
SOLUT1ON INFORMÁTICA LTDA - MI
11.705.584/0001-17, associada à autorização para
de Comunicação Multimidia.
VITOR ELISIO COES DE OLP

VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES
Superintendente

Supenntendent.

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGI
DIRETORIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

R ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES
Superintendente
)E 22 DE MARÇO DE 2017

N°69, segunda-feira, 10

DESPACHO DO DIRETOR
Em 7 de abril de 2017
677° Relação de Revalidação de Credenciamento - Lei 8.010/90
ENTIDADE
_Serviço Nacional de_bp_r_ergligeroj_ndustnal - SENAI/DA
Centro Tecnológico do Exército - CETEX

CREDENCIAMENTO
900.0932/2005
900.10160007

03 795 07
08 615.95

CARLOS ROBERTO FOR

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A
DESPACHOS
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FERNANDO DE JESUS COUTINHO
Gerente Geral de Compras c Serviços
Em face do parecer favorável da Consultoria Jurídica sobre o
assunto, ratifico a decisão do Gerente Geral de Compras e Serviços.
LIBERAL ENIO ZANELATTO
Diretor Industrial
Processo: Contrato C-I063/CB-220- Objeto: Fornecimento de réguas
digitais (cncoders lineares encapsulado) tipo Heidenhain e demais
acessórios para instalação na fresadora de portal Waldrich Coburg.
Contratada: Diadur Indústria e Comércio Ltda. Valor: RS 73.445,32Parecer Jurídico LOF-035/2016. Justificativas :Contratação direta
conforme Acórdão 1390/2004 do TCU. Considerando que a justificativa acima tem fundamento no Artigo 25, caput da Lei 8666/93,
reconheço a inexigibilidade de licitação referente ao processo supracitado.
FERNANDO DE JESUS COUTINHO
Gerente Geral de Compras e Serviços
Em face do parecer favorável da Consultoria Jurídica sobre o
assunto, ratifico a decisão do Gerente Geral de Compras e Serviços.
LIBERAL ENIO ZANELATTO
Diretor Industrial

SECRETARIA DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE RADIODIFUSÃO COMERCIAL
PORTARIA N' 1.176. DE 27 DE MARÇO DE 2017
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RADIODIFUSÃO COMERCIAL, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 1°,
da Portaria n° 1.041, de 6 de março de 2017, e observado o disposto
no art. 7° do Decreto n" 5.820, de 29 de junho de 2006, bem como o

111 C
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-ENPJ/MÇ n2'. 40.432.5403601-47
ASSEMBLEIA GERAL ExTRAORDINÁRIA
REALIZADA. EM 01 DE JULHO DE 2019
DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 01 de julho de 2019, às 9:00 horas, na sede da Claro S.A.
("Companhia"), situada na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Henri Dunant, n° 780, Torres A e 8,
Santo Amaro, CEP 04709-110.
CorwOcAçÃo: Anúncios publicados, nos termos do artigo 124 da Lei n.2 6.404/76, no Jornal
Valor Econômico nas edições dos dias 19, 21 e 24 de junho de 2019 e no Diário Oficial do Estado de
São Paulo nas edições dos dias 19, 20 e 25 de junho de 2019. Os referidos anúncios encontram-se
sobre a mesa à disposição dos interessados, tendo sido dispensada a leitura e a transcrição dos
mesmos.
PRESENÇAS: Presentes os acionistas da Companhia, representando mais de 99% (noventa e
nova por cento) do capital com direito a voto, conforme registros e assinaturas constantes
do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presente, ainda, a Sra. Evelyne Ferrari,
representante da empresa de avaliação APSIS Consultoria Empresarial Ltda..
MESA: Nos termos do artigo 72, parágrafo 1° do Estatuto Social, presidiu os trabalhos o Diretor
da Companhia, Sr. Roberto Catalão Cardoso, que convidou o Sr. André Santos Correia para
secretariar os trabalhos.
ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Foram adotadas as seguintes deliberações pela unanimidade dos
acionistas presentes à Assembleia:
5.1.

Autorizar que a lavratura da ata que se refere à Assembleia Geral Extraordinária seja feita
sob a forma de sumário e que a sua publicação seja feita com a omissão das assinaturas dos
Acionistas presentes, como facultam, respectivamente, os §§ 12 e 29 do artigo 130, da Lei n.°
6.404/76.

5.2.

Aprovar o "Protocolo e Justificação de Incorporação da Primesys Soluções Empresariais S.A.
pela Claro S.A.", celebrado em 21 de junho de 2019 pelas administrações da Companhia e da
Primesys Soluções Empresariais S.A., sociedade anônima de capital fechado com sede na
cidade e Estado de São Paulo, na Rua dos Ingleses, n° 600, 52 andar, CEP 01329-904, inscrita
no CNPJ/MF sob o n.° 59.335.976/0001-68, registrada perante a Junta Comercial do Estado
de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.300.182.693 (respectivamente, "Protocolo e
Justificacão" e "Primes/si, o qual, assinado e rubricado pela mesa, passa a constituir,
juntamente com seu respectivo anexo, o Anexo I à presente ata.

5.3.

Ratificar a nomeação e contratação da APSIS Consultoria Empresarial Ltda., sociedade com
sede na Rua da Assembleia, n° 35, 12° andar, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 27.281.922/0001-70 e registrada no Conselho Regional de
Contabilidade do Estado São Paulo sob o n2 031997/04-F, que elaborou o laudo de avaliação

do patrimônio da Primesys, a ser incorporado pela Companhia, a valor contábil na data-base
de 31 de maio de 2019 ("Laudo de Avaliação").

5.4.

Aprovar o Laudo de Avaliação, conforme anexo ao Protocolo e Justificação.

5.5.

Aprovar, sem ressalvas, a proposta de incorporação da Primesys pela Companhia, nos termos
do Protocolo e Justificação, consignando que:
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA ÉM 01 DE JULHO DE 2019
A incorporação da Primesys não implicará em aumento do capital social da
Companhia nem em alteração do número de ações representativas de seu capital
social;
A Agência Nacional de Telecomunicações — ANATEL concedeu anuência prévia para
realização da incorporação da Primesys pela CLARO, conforme Ato n2 3.760, de 14
de junho de 2019;
A Primesys estará extinta de pleno direito e a Companhia a sucederá em todos seus
direitos e obrigações, passando a ser sua sucessora legal, para todos os efeitos, sem
qualquer solução de continuidade.
5.6.

Aprovar e autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à
efetivação das deliberações acima tomadas.

6. ENCERRAMENTO: E, nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo
necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, achada conforme e assinada por
todos os presentes.
Assinaturas: Roberto Catalão Cardoso - Presidente; André Santos Correia - Secretário. Evelyne
Ferrari, representante da empresa de avaliação APSIS Consultoria Empresarial Ltda.. Acionistas
presentes: CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A., representada por sua procuradora Bruna
Manfredi Camargo, EG PARTICIPAÇÕES S.A. representada por sua procuradora Bruna Manfredi
Camargo, TELMEX SOLUTIONS TELECOMUNICAÇÕES S.A. representada por sua procuradora Bruna
Manfredi Camargo e CONTROLADORA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.
representada por Alberto de Orleans e Bragança.
São Paulo-SP, 01 de julho de 2019.

Confere com a original, lavrada em livro próprio.
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ASSEMBLEIA:GERAL EXTRAORDINÁRIA
REÁLIZADEM 0j. DE jULFIÕ DE2019
ANEXOU

PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DA PRIMESYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S.A.
PELA CLARO S.A.
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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2019, ÀS 10:00 HORAS

Data, hora e local: Realizada no dia 01 de julho de 2019, às 10:00 horas, na sede da Primesys
Soluções Empresariais S.A. ("Companhia"), situada cidade e Estado de São Paulo, na Rua dos
Ingleses, n°600, 5° andar, CEP 01.329-904.
Convocação: Foram dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da
totalidade das acionistas da Companhia, na forma prevista no artigo 124, §4° da Lei das Sociedades
por Ações.
Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes
do "Livro de Presença de Acionistas".
4.. Mesa: Sr. Roberto Catalão Cardoso, Presidente c Sr. André Santos Correia, Secretário.
5. Ordem do Dia e Deliberações: Foram adotadas as seguintes deliberações pelos acionistas da
Companhia:
Autorizar que a lavratura da ata que se refere à Assembleia Geral Extraordinária seja feita sob
5.1
a forma de sumário e que a sua publicação seja feita com a omissão das assinaturas dos Acionistas
Presentes, como facultam, respectivamente, os §§ 1°c 2° do artigo 130, da Lei n.° 6.404/76.
o "Protocolo e Justificação de Incorporação da Primesys Soluções Empresariais S.A.
5.2 -Aprovar
.
pela Claro S.A.", celebrado em 21 de junho de 2019 pelas administrações da Claro S.A., sociedade
anônima com sede na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Henri Dunant, n° 780, Torres A e B, Santo
Amaro, CEP 04709-110, inscrita no CNPJ/MF so b n.° 40.432.544/0001-47, registrada perante a
Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.145.801 ("CLARO") e da Companhia
("Protocolo e Justificação"), o qual, assinado e rubricado pela mesa, passa a constituir, juntamente
corn seu respectivo anexo, o Anexo I à presente ata.
Ratificar a nomeação e contratação da APS1S Consultoria Empresarial Ltda., sociedade com
5.3
sede na Rua da Assembleia, n°35, 12° andar, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 27.281.922/0001-70 e registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado
São Paulo sob o n° 031997/04-F, que elaborou o laudo de avaliação do patrimônio da Companhia, a
ser incorporado pela CLARO, a valor contábil na data-base de 31 de maio de 2019 ("Laudo de
Avaliação").
5.4

Aprovar o Laudo de Avalir —,-

Decair.lin.to
...,„“arn• gente

Protocolo_e Justificação.
.
02 Fennb ~dm Serie; lordin
Iate
- PB • CO> 590P-050 • fe•-• (01)321,4X0
a.

itentico a presente CoPia;;reprodUrao fiei ne(origirial
ápresentado. Em testemunho da verdade.,
JoadPeásda-Pli 08/10/2019 15:24:48
!83,
Paiva de Plagalhaes Junior - Auxiliar'cle.Cartorio
[2019-062257) Ei101:fil- 2,48_URDI:RI 0,2y
E F N:R$ 0,50 I 8V0.1
581.0 DIGITAL: k1885713-W,
o
Confira a.autenticidasle_o_https://selodigitalstiph.jus.br

- • • • ...„ ,
„
Ata da Assembleia 6e;tal Édraordeiárja da,Prin-,esys Soluções Empresariais S.A.
déjuiho:
.dé 2019.
•

-

•

• •
•

•

5.5 Aprovar, sem ressalvas, a proposta de incorporação da Companhia pela CLARO, nos termos do
Protocolo e Justificação, consignando que:
(1)

A incorporação da Companhia não implicará em aumento do capital social da CLARO
nem em alteração do número de ações representativas de seu capital social;
A Agência Nacional de Telecomunicações — ANATEL concedeu anuência prévia para
realização da incorporação da Companhia pela CLARO, conforme Ato n°3.760, de 14
de junho de 2019; e
A Companhia estará extinta de pleno direito e a CLARO a sucederá em todos seus
direitos e obrigações, passando a ser sua sucessora legal, para todos os efeitos, sem
qualquer solução de continuidade.

5.6 Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação das
deliberações acima tomadas.

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer
uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da
presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo — SP. 01
de julho de 2019. Assinaturas: Roberto Catalão Cardoso - Presidente da Mesa; André Santos Correia —
Secretário; Acionistas Presentes: Claro S.A. e Telmex Solutions Telecomunicações S.A., ambas
representadas pelo Diretor Roberto Catalão Cardoso.

.

Certifico que a Presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

44 _7~

D e ccsl ntto
Cante can • gen.

Ruo ~Ode Wh HoinlO• da, Sento t. 71• lorcOm OcuSa
loto Peneo. PB 03.:580374.3 • Rot (CO 32•41830
d•carlint•
Ált••••••••

André Santos Correia
Secretário

Autentico ia-presente copia reproducao fiel do oriçiinal
apresentado.
testenenhoda
' verdade.
Jog Pesstia-PB 08/10/2019.15:24:413'
x /iff9r F#J911 O,
-.1t2101-Fikát
511.0 DIGITPL: AJD85714-9HKI
Confira.a.autenticidade eo-tittns://selodigitã.tipb.g.s.

1 1 3111. 2019
SEDE

.e
361 5 5 8/ 1 9- 3 entem
EIMINIEllifiN1111111111

Ata da Assembleia êeral Êxt:?aordiriária da,1?rin-.45,s Soluções Empresariais S.A.
2019.
,

4NEXO

PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DA PRIMESYS SOLUÇÕES
EMPRESARIAIS SÃ. PELA CLARO S.A.
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PROTOCOLO E JUSTIFIC.AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DA
PRIMESYS SOLNOES FMERESARIAIS
PELA CLAFt0
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os órgãos de administração das partes
abaixo indicadas, de acordo com as disposições aplicáveis datei n.2 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada ("Lei das S.A."):
1.

CLARO S.A.. sociedade anónima cem sede na cidade e Estado de São Paulo. na Rua Henri Dunant,
e9 780, Torres A e 8, Santo Amaro, CEP 04709410, inscrita no CNPJ/NIF sob o n.2 40.432.5440001-47,
neste ato representada nos termos de seu Estatuto Social ("CLARO")- e

PRIMESYS SOLUOES EMPRESARIAIS S.A., sociedade anônima com sede na cidade e: Estado de
São Paulo, na Rua dos Ingleses, n9 600, 59 andar, CEP 01329-904, inscrita no CNPJ/MF sob o n.e
59.335.9740001-68, neste ato representada nos termos de seu Estatuto Social ("PRIMESYS")
CLARO e PRIMESYS doravante também denominadas, em conjunto, corno "Partes" ou "Companhias" e,
individualmente, como "Parte" ou "Companhia",
CONSIDERANDO QUE:
(A)

A CLARO detém a totalidade das ações represen.ietivas do capital social da PRIMESYS;

(8)

As administrações das Partes vêm realizando estudos buscando alternativas para a melhor
condução de suas atividades e políticas gerenciais, com o intuito de racionalizar custos e
simplificar procedimentos societários, administrativos e contábeis, trazendo beneficias
econômicos aos seus acionistas;
No âmbito das análises realizadas, ficou evidenciado que a unificação das estruturas
administrativas e societárias das Partes em uma única sociedade levaria a uma redução de custos
operacionais e à simplificação da cadeia societária de seu grupo económico;
As administrações das Partes entendem que, para se atingir os objetivos acima mencionados, a
melhor alternativa envolve a implementação de uma reestr`uturação societária que faça com que
a CLARO absorva o patrimônio da PRIMESYS, de tal forma que as Partes unam seus respectivos
patrimônios e administrações.

Celebram as administrações das Partes o presente "Protocolo e Justificação de Incorporação da Primesys
Soluções Empresariais S.A. pela Claro S.A: ("Protocolo e Justificação"), em conformidade com os artigos
224 e 225 da Lei das S.A., com a finalidade de descrever a justificativa e estabelecer as condições
propostas para a incorporação da PRIMESYS pela CLARO ("Operação" ou "Incorporação") que será
submetida à deliberação das Assembleias Gerais das Partes, na forma da Lei das S.A. e de seus
respectivos Estatutos Sociais.
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Protocolo e Justificação de Incorpora.4i dt -primesys Soliiças Emp rep riais S.A. pela Claro S.A. realizado
.
are 2I deranho de -019

1.

JUSTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO

A Operação justifica-se pelos motivos expostos "no preâmbulo do presente Protocolo e
1.1.
Justificação, sobretudo pelo fato de que a sua Implementação permitirá: (a) a racionalização de custos e
simplificação dos procedimentos societários, administrativos e contábeis; e (b) um melhor
aproveitamento dos recursos das Partes pela união de seus esforços e patrimônios, unificação de suas
administrações, trazendo consideráveis benefícios de ordem administrativa e•permitindo o incremento
de sua eficiência.
CONDIÇÕES DA INCORPORAÇÃO
2.1.

INCORPORAÇÃO DO ACERVO DA PRIMESYS E SUCESSÃO.

2.1.1. VERSÃO PATRIMONIAL E ErrincÃo DA PRIMESYS. Por meio da Incorporação será vertido à CLARO a
totalidade do patrimônio da PRIMESYS. Como decorrência da Operação: (a) a PRIMESYS será extinta; e
(b) suas atividades passarão a ser conduzidas pela CLARO.
2.1.2. SUCESSÃO EM D/RETTOS E ORRIGACÕE$ DA PRIMESYS. Aprovada a Operação, a CLARO sucederá a
PRIMES/5 em todos seus direitos e obrigações, passando a ser sua sucessora legal, para todos os fins e
efeitos, sem qualquer solução de continuidade.
AUSÊNCIA DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO INCORPORADO, DATA-BASE, EMPRESA
2.2.
AVALIADORA.
2.2.1. AUSÊNCIA DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL E DE ALTERAÇÃO DO NÚMERO DE ACOES DA CLARO. Tendo em
vista que a CLARO é detentora da totalidade das ações representativas do capital social da PRIMESYS, a
Incorporação não resultará em aumento de capital social da CLARO ou em alteração do número de ações
de sua emissão. Como consequência da Operação, as ações de emissão da PRIMESYS detidas peta
CLARO serão canceladas e substituídas pelo acervo a ser vertido da PRIMESYS, sem que haja qualquer
variação do valor de patrimônio líquido da CLARO.
O patrimônio da PRIMESYS foi avaliado segundo
2.2.2. AVALIACÃO CONTAGIL DO PATRIMÔNIO DA PRIMESYS.
seu valor liquido contábil na data-base 31 de maio de 2019 ("Data-Base"), no montante de
R$651.929.206,38 (seiscentos e cinquenta e um milhões, novecentos e vinte e nove mil, duzentos e seis
reais e trinta e oito centavos). Não obstante, observado o disposto na Cláusula 2.2.1 acima, a
Incorporação não resultará em qualquer alteração do patrimônio líquido da CLARO. A avaliação a que se
refere esta Cláusula foi realizada pela APSIS Consultoria Empresarial Ltda., sociedade com sede na Rua da
Assembleia, ns 35, 122 andar, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNRI/MF sob o n°
27.?81.922/0001-70 e registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado São Paulo sob o n°
031997/04-F ("APSIS") contratada, ad referendum das Assembleias Gerais Extraordinárias da CLARO e
da PRIMESYS. O laudo de avaliação do património da PRIMESYS por seu valor contábil ("Laudo de
Avaliação Contábil") integra o presente instrumento na forma de seu Anexo ,.
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Protocolo eJustificação de Incorporado dat.Primesys Sduçiles EmpreNarktis S.A. pelo Clara S.A. realizado
em 21 de judia° de 2019

TRATAMENTO DAS Acões De UMA SOCIEDADE DEzioAs PELA OUtRA. As ações de emissão da PRIMESYS

detidas
' pela CLARO serão canceladas em decorrência da 'InccIrPoração.• Não há ações de emissão da
CLARO que sejam de propriedade da PRIMESYS.
2.2.4. VARIAÇÕES PATRIMONIÁn As receitas, despesas e variações patrimoniais ocorridas na PRIMESYS a
partir da Data'sase, sejam ativas ou passivas, serão contabilizadas na PRIMESYS. até aiData deiEficácia do
Evento, e absorvidas pela CLARO, sem que haja modificação nos valores adotados. para a realização da
Operação.
23.

EFICÁCIA DA INCORPORAÇÃO

2.3.1. A incorporação da PRIMESYS será eficaz na data de sua aprovação pelas Assembleias de
Acionistas das Partes, para todos os fins e efeitos legais, inclusive societários, fiscais e contábeis ("Data de
Eficácia do Evento").

2.4. CONDIÇÕES GERAIS.
2.4.1, INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE RECESSO. Tendo em vista que a PRIMESYS não possui e não deverá possuir,
na data de deliberação da Operação, acionistas minoritários, não haverá direito de recesso decorrente da
Operação.
2.4.2. AuseNciA DE REFORMA PO ESTATUTO SOCIAL, E NO DIREITO DAS ACÕES DA CLARO. A Incorporação não
implicará em qualquer alteração no Estatuto Social da CLARO ou nos direitos de suas ações.
2.4.3. AUTORIDADES DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA. A Operação não está sujeita a aprovação de autoridades
brasileiras ou estrangeiras de defesa da concorrência.
2.4.4. APROVAÇÃO 'DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL A Agência Nacional de
Telecomunicações — ANATEL concedeu anuência prévia para realização da Operação, conforme Ato rt2
3.760 de 14 de junho de 2019.
2.4.5. SOBREVIVÊNCIA DE CLÁUSULAS VÁLIDAS. Caso alguma cláusula, disposição, termo ou condição deste
Protocolo e Justificação venha ser considerada inválida, as demais cláusulas, disposições, termos e
condições não afetados por essa invalidação não serão afetadas.
3.

IMPLEMENTAÇÃO DA OPERAÇÃO

A condição para a efetivação da Incorporação é a sua aprovação pelas Assembleias Gerais
3.1.
Extraordinárias da PRIMESYS e da CLARO.
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Protocolo e Justificaçto de Incorporatio daPrimezysSoleeSzs Empresazills S.A. pela Claro S.A. realizado
21 de ;unho de 2019
3.2.
Aprovada a Incorporação, competirá às administrações das Partes promover o arquivamento e
publicação de todos os atos societários inerentes à Incorporação, e praticar todos os demais atos
necessários à sua implementação.
4.

CONCLUSÕES

4.1.
Em face dos elementos acima expostos, as administrações da PRIMESYS e da CLARO entendem
que a Operação atende aos interesses das Partes e de seus respectivos acionistas, pelo que recomendam
a sua implementação.
4.2.

O presente Protocolo e Justificação e os demais documentos relacionados a esta Operação serão
submetidos à apreciação dos acionistas da PRIMESYS e da CLARO, em Assembleias Gerais Extraordinárias
convocadas para tal fim e, sendo este Protocolo e Justificação aprovado, será formalizada a Incorporação.

E, por estarem assim justas e contratadas, as Parte assina o presente instrumento em 4 (quatro) vias
de igual teor e para um só efeito, juntamente com 2(duas) test munhas.
de junho de 2019.
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ATO N° 3.760, DE 14 DE JUNHO DE ung
Processo n° 53500.046424/2018-83.
Transfere as outorgas para prestar o Serviço Limitado Especializado, submodalidades
Especializado e Serviço de Circuito Especializado, detidas por PRIMESYS
.ARIAIS S.A., CNPJ/MF n° 59.335.976/0001-68, à CLARO S.A., CNPJ/MF n° 40.432.544/0001Estabelece que a transferência de que trata este Ato implica sub-rogação, pela CLARO
obrigações assumidos pela antiga autorizada perante a Anatel.
Determina à CLARO S.A. o pagamento do preço público devido pela transferência de c
, em obediência aos preceitos estabelecidos no Regulamento de Cobrança de Preço Públ
Exploração de Serviços de Telecomunicações e pelo Direito de Exploração de Satélite, a
solução n° 386, de 3 de novembro de 2004. O valor deverá ser recolhido na forma e r
?cido em intimação da Anatel às Requerentes.
A transferência formalizada por intermédio deste Ato não exime as empresas envob
do cumprimento das demais obrigações legais e regulamentares a que se en,
das perante outros órgãos.
Determina à CLARO S.A. que, no prazo de até seis meses, a contar da publicação dest(
icial da União, sob pena de sua extinção:
I - apresente o Inventário de bens da empresa participante da operação em epí
ra da PRIMESYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S.A.), levantados para fins de incorporação
dos bens reversíveis, caso existam, de acordo com o layout exigido pela Anatel: e,
II - informe, caso algum bem da PRIMESYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S.A. torne-se revE
/ação da inexistência de oneração, mediante declaração, e apresentação dos devidos pec
ção.
Determina à PRIMESYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S.A. e à CLARO S.A. que somente re
de incorporação da primeira pela segunda, relatada no Processo n° 53500.046424/.
>ublicação deste Ato no Diário Oficial da União. As cópias autenticadas dos atos praticado
lo da operação devem ser encaminhadas à Anatel no prazo de sessenta dias, contado do
) competente.

do não substitui o publicado na versão certificada.

LEONARDO EULER DE MORAIS
Presidente do Conselho
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Banall

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CIVEIS
CERTIDÃO N°: 6511468

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela intemet no site do Tribunal de Justiça.
A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a
01/09/2019, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de.

CLARO S.A., CNPJ: 40.432.544/0001-47, conforme indicação constante do pedido de certidão.

_1
IPLi J-4\
Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi
pesquisadoagura-como---autor-(a),--São-raponíados-os-feitos-com-situação-em-tramitação-já
-cadastrados no sistema informatizado referenteS a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais
do Estado de São Paulo: i3
rti

.
rin;"'pèrificada
i(
no Comunicado
A dal de Informatiza o ide cada Comarca/Foro pe
PI-W2212019.
1
Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1° I stância, mesmo-que-estejam em
Grau de Recurso. I
Não existeUnexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a
eceitá Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL) com o CPF/CNPJ. Á
...onferéncia-dos - dados pessoais - fornecidos pelo pesquisado ne responsabilidade - exclusiva - dd
destinatário da certidão.
N1, ••••
ko
A.*
Pa- •/,.
A certidão
em ipompl kpess_oklurplqa,considera ás prpcqssos referentes à matriz e
às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes
do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).
Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

r

à

Esta certidão é sem custas.

Decarlinto

Ruo Forrando Luk ~que SI~ ri .1~
»se Paca • Pe - Mi? 51031-060 Fene In)
-

São Paulo, 2 de setembro de 2019.
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

'é Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.
A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
,t_.-\
..

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

40.432.544/0001-47
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

23/04/1992

NOME EMPRESARIAL

CLARO S.A.
PORTE

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

DEMAIS

CLARO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

61.20-5-01 - Telefonia móvel celular
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STEC
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
61.10-8-99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente
61.414-00 - Operadoras de televisão por assinatura por cabo
61.42-6-00 - Operadoras de televisão por assinatura por microondas
61.43-4-00 - Operadoras de televisão por assinatura por satélite
61.904-02 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizávels
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
63.11-940 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
71.124-00 -Serviços de engenharia
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador
77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

205-4 - Sociedade Anónima Fechada
NUMERO

LOGRADOURO

780

R HENRI DUNANT
CEP

04.709-110

BAIRRO/DISTRITO

SANTO AMARO

ENDEREÇO ELETRÔNICO

ATENDIMENTO.FISCALIZACOES@CLARO.COM.BR

COMPLEMENTO

TORRE A E TORRE B
UF

MUNICÍPIO

SP

SAO PAULO
TELEFONE

(11) 4313-4620

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
.....
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO CADASTRAL

03/11/2005

ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
.•.SITUAÇÃO ESPECIAL
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
,

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
23/04/1992
CADASTRAL

40.432.544/0001-47
MATRIZ

NOME EMPRESARIAL

CLARO S.A.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
60.22-5-02 - Atividades relacionadas à televisão por assinatura, exceto programadoras
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras
61.30-2-00 - Telecomunicações por satélite
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

205-4 - Sociedade Anônima Fechada

LOGRADOURO

NUMERO

R HENRI DUNANT

CEP

780

BAIRRO/DISTRITO

04.709-110

COMPLEMENTO

TORRE A E TORRE B

MUNICÍPIO

SANTO AMARO

UF

SAO PAULO

ENDEREÇO ELETRÔNICO

ATENDIMENTO.FISCALIZACOES@CLARO.COM.BR

SP

TELEFONE

(11) 4313-4620

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
.....
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
.•
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Nome Empresarial: CLARO S.A.

r).
Logradouro: RUA HENRI DUNANT
Complemento: TORRE A E TORRE B

No: 780

Bairro: SANTO AMARO

CEP: 04.709-110

UF: SP

Município: SA0 PAULO

Informações Complementares
Data da Situação Cadastral: 03/09/1996

Situação Cadastrai: Ativo
Ocorrência Fiscal: Ativa
NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE
Regime de Apuração: APURAÇÃO
Atividade Econômica: Telefonia móvel celular

Informações NF-e
Data de Credenciamento como emissor de NE- 01/12/2010
e:
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total
Data de Início da Obrigatorledade de NF-e: 01/12/2010

A Situação Cadastral ATIVO implica que o estabelecimento está HABILITADO a realizar operações
como contribuinte do ICMS. A Inscrição Estadual com Situação Cadastral diferente de ATIVO é
considerada NÃO HABILITADA a realizar operações como contribuinte do ICMS e, portanto, não
deve constar em documentos fscaks que acobertem operações com ICMS. Porém, caso possua
CNP) Ativo (consulte sfte da Receita Federal do Brasil (www,receita.fazenda.00v.br) poderá ser
destinatária de mercadorias, bens e serviços como consumidora final.

03/0812018(

ulta PUbfia ao Cadesp

https://www.cadesp.fazenda.sp.gov.br/(S(wsObvpiy3uokagzujrplk35:

o'r '

Observação: Os dados acima estão baseados em Informações fornecidas pelos próprios contribuintes
cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são
oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com
eles ajustadas.
Vers50: 3.55.0
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Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Cobrança
FDC - Ficha de dados cadastrais
Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM
CNPJ: 40.432.544/0001-47
C.C.M: 2.498.616-0

Contribuinte

: CLARO SA

Pessoa Jurídica

: Comum

Tipo de unidade

: Produtiva

Endereço

: Rua Henri Dunant 780 TORRE A E TORRE 8

Bairro

: Santo Amaro

CEP

: 04709-110

Telefone

: (11) 2111-2165

Inicio de Funcionamento

: 15/05/1996

Data de Inscrição

: 28/08/1996

CCM Centralizador

: Não consta

Tipo de Endereço

: Comercial

Nro. do Contribuinte de IPTU

:085.541.0285-1

Última Atualização Cadastral

: 26/02/2019
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Código

Descrição

Tipo

Data Inicio

4221-9/04

Construção de estações e redes de telecomunicações

Secundário

20/03/2017

4321-5/00

Instalação e manutenção elétrica

Secundário

20/03/2017

4619-2/00

Representantes comerciais e agentes do comércio de
mercadorias em geral não especializado

Secundário

20/03/2017

4652-4/00

Comércio atacadista de componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e comunicação

Secundário

20/03/2017

4752-1/00

Comércio varejista especializado de equipamentos de
telefonia e comunicação

Secundário

20/03/2017

6022-5/02

Atividades relacionadas a televisão por assinatura, exceto
programadoras

Secundário

04/12/2018

6110-8/01

Serviços de telefonia fixa comutada - STFC

Secundário

20/03/2017

6110-8/03

Serviços de comunicação multimidia - SCM

Secundário

20/03/2017

6110-8/99

Serviços de telecomunicações por fio não especificados
anteriormente

Secundário

20/03/2017

6120-5/01

Telefonia móvel celular

Principal

20/03/2017

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Cobrança
FDC - Ficha de dados cadastrais
Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM
CNPJ: 40.432.544/0001-47
C.C.M: 2.498.616-0
6130-2/00

Telecomunicações por satélite

Secundário

04/12/2018

6141-8/00

Operadoras de televisão por assinatura por cabo

Secundário

20/03/2017

6142-6/00

Operadoras de televisão por assinatura por microondas

Secundário

20/03/2017

6143-4/00

Operadoras de televisão por assinatura por satélite

Secundário

20/03/2017

6190-6/02

Provedores de voz sobre protocolo intemet - VOIP

Secundário

20/03/2017

6190-6/99

Outras atividades de telecomunicações não especificadas
anteriormente

Secundário

04/12/2018

6202-3/00

Desenvolvimento e licenciamento de programas de
computador customizáveis

Secundário

20/03/2017

6203-1/00

Desenvolvimento e licenciamento de programas de
computador não-customizáveis

Secundário

04/12/2018

6311-9/00

Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação Secundário
e serviços de hospedagem na Internet

20/03/2017

6619-3/02

Correspondentes de instituições financeiras

Secundário

04/12/2018

6810-2/02

Aluguel de imóveis próprios

Secundário

20/03/2017

7112-0/00

Serviços de engenharia

Secundário

20/03/2017

7490-1/04

Atividades de intermediaçâo e agenciamento de serviços e
negócios em geral, exceto imobiliários

Secundário

20/03/2017

7739-0/99

Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e
industriais não especificados anteriormente, sem operador

Secundário

20/03/2017

7740-3/00

Gestão de ativos intangIveis não-financeiros

Secundário

20/03/2017

8211-3/00

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Secundário

20/03/2017

8291-1/00

Atividades de cobrança e informações cadastrais

Secundário

20/03/2017

9512-6/00

Reparação e manutenção de equipamentos de
comunicação

Secundário

20/03/2017
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Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais
Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM
CNPJ: 40.432.544/0001-47
C.C.M: 2.498.616-0
Código(s) de tributo(s)
Código

Data de Início

Tributo

Aliquota do Imposto

1023

20/03/2017

155

5

1520

20/03/2017

158

5

1694

20/03/2017

ISS

5

1805

20/03/2017

155

5

1899

20/03/2017

158

5

2151

04/12/2018

185

5

2684

13/02/2018

ISS

2,9

2692

13/02/2018

188

2,9

2800

13/02/2018

ISS

2,9

2919

13/02/2018

i55

2,9

2961

04/12/2018

155

2,9

2962

04/12/2018

ISS

2,9

2963

04/12/2018

155

2,9

3093

20/03/2017

188

5

3115

04/12/2018

18S

5

3158

20/03/2017

ISS

5

6009

20/03/2017

I8S

5

6173

20/03/2017

155

5

6220

20/03/2017

158

5

6297

20/03/2017

158

5

6298

20/03/2017

155

5

6521

20/03/2017

155

5

6564

20/03/2017

ISS

5

7285

20/03/2017

155

5

7439

20/03/2017

185

5

7447

20/03/2017

155

5

7498

20/03/2017

185

5

30406

20/03/2017

TFE

-

45013

10/03/2016

TRSS

51314

01/01/2003

TFA
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Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Cobrança
FDC - Ficha de dados cadastrais
Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM
CNPJ: 40.432.544/0001-47
C.C.M: 2.498.616-0

Expedida em 15/07/2019 via Internet com base na Portaria SE n°018/2004, de 25 de março de 2004.
A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição
cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados
cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de
emissão.
Código para verificação de autenticidade: Tn85HwGi
Data de validade: 15/10/2019
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26/09/2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: CLARO S.A.
CNPJ: 40.432.544/000147
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN,
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos
de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins
de certificação da regularidade fiscal.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:50:40 do dia 26/09/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/03/2020.
Código de controle da certidão: 07F8.7D38.F9F8.E099
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Observações RFB:
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei n° 9532/1997.
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26/09/2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: CLARO S.A.
CNPJ: 40.432.544/0001-47
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN,
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos
de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins
de certificação da regularidade fiscal.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:50:40 do dia 26/09/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/03/2020.
Código de controle da certidão: 07F8.7D38.F9F8.E099
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Observações RFB:
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei n° 9532/1997.
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apresentado. Er: testam:ia 'da verdade.
'troai Pessõa4B 09/10/2019 1524:49 '
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria da Dívida Ativa
Certidão Positiva de Débitos
Inscritos na Divida Ativa
40432544

CNPJ BASE:

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou Inscrever quaisquer dívidas da
pessoa Jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:
Inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a) constam os
seguintes débitos tributários:

res,

Relativos a ICMS Autuação
Origem:

SECRETARIA DA FAZENDA

Rito Fenerdo L.da ~Ra eb knto, •
ÉvieN

ae" cem

CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814878119
CDA

Decarlinto
SI.Y.13,~ ler ~Meto

Situação

1.226.795.718

Inscrito

1.226.796.183

Inscrito

1.265.641.152

Inscrito

Aiténtito:a presente
apresentado: Effl têsfeiunho 'da
,3oadPesstía4B 08710/7019 14(5,1:55: '

ddrori

115-ánakladSelet 7,438uVArPtiãxS1,91Y15frr
93,0DI6IT4L: .08.!;625-7114,'
_CoiltiráHcl
..autenticidále_Ec -htips://sétacligitar

Relativos a Multa laca
Origem:

FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -

CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814878119
Situação

COA
1.091.827.479

Inscrito / Suspenso

1.095.263.188

Inscrito / Suspenso

1.132.582.779

Inscrito / Suspenso

1.136.945.223

Inscrito / Suspenso

1.140.931.259

inscdto I Suspenso

1.140.936.976

Inscrito / Suspenso

1.152.660.006

Inscrito/ Suspenso

1.152.729.146

Inscrito / Suspenso

1.226.797.905

Inscrito

1.228.958.620

Inscrito

Relativos a Taxa Judiciada
Origem:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814878119
COA

Situação

Local de emissão:

Responsável:

DRTC -

Ed1

CANSE
Re 19.953.718-5
Folha

CRDA no 22565491

1 de

Datas hora da emissão 13/06/2019 10:57:38 (horário de Brasília)
Prazo de validade da certidão: 06 ( SEIS)
(DOE de 02/04/1998).

mês(es) conforme portaria CAT NA. 20 de 01/04/1998

5

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria da Dívida Ativa
Certidão Positiva de Débitos
Inscritos na Divida Ativa
CNPJ BASE:

40432544

IE: 114814878119
CDA
1.267.373.478

Situação
Inscrito

Relativos a ICMS Autuação
Origem:
SECRETARIA DA FAZENDA

Decqllirito

CNPJ: 40.432.54410001-47

:retentiva -a, prserité cópia, -rzprOducao fiel do ori

IE:
COA
1.252.028.429

Situação
Inscrito

, apresentado. EA testeGuniió da verdade.
• =
P'esscra413 08710/2019 14:51:55 • - :
:.8elio-Paivaide tta§alhaes Junior 7 Railiár de.
1
VEOLINU2170 EMUL:F4 2 413,FAWEN:R1 0,24/ FERI:
O DIGITAL: kiD85626-1,446 ,
Confira a.autenticidade.ea.tittps://selodigital

Relativos a Multa loca
Origem:

Oc Fe.arde Ia Herdam dor Salte.. 7,.
Ice, Pema. PB
Ja337.050 • Fora

FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -

CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE:
CDA
1.219.936.827

Situação
Inscrito/ Suspenso

1.221.463.377

inscrito

1.225.097.219

Inscrito

1.226.600.099

inscrito

1.239.131/02

Inscrito

1.241.432.719

Inscrito! Suspenso

1.248.384.181

Inscrito

1.252.025.132

Inscrito

1.257.274.419

Inscrito / Suspenso

1265.618.207

Inscrito / Suspenso

Relativos a Multas
Origem: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR CNPJ: 40.432.544/0001-47
1E:
CDA
1.001.735.406

Situação
Inscrito

1.001.738.049

Inscrito

1.002.448.428

Inscrito! Suspenso

Local de emissão:

DRTC - I
CRDA no 22565491

Responsável:

19.953.718-5
Folha

2 de

Data e hora da emissão 13/06/2019 10:57:38 (horário de Emala)
Prazo de validade da certidão: 06 ( SEIS)
mês(es) conforme portaria CAT NR. 20 de 01/04/1998
(DOE de 02/04/ 1998).

5

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria da Dívida Ativa
Certidão Positiva de Débitos
inscritos na Divida Ativa
CNPJ BASE:

40432544

rà Decarlinto
Ca.

IE:
CDA
1.004.920.083

Situação
Inscrito

CNPJ: 40.432.544/0138-00

Autentico ,a. presente. :Coniatieíroducáa. fiifilo 'or

I- Yoraetrtei
st°4580'871SrcuPit5r:r5dOe..:

»NigaidhiteliS4s 438%Utxi01,!Ar FdEYti ;tr

2': g
--Confirn..autentiCidde eatáttps://selesdigi ta 1

IE:
CDA

Rue F.....“..H......d..~.
..................
E
. n..................
••• •

Situação
Inscrito / Suspenso

1.001.738.069
Relativos a Multa ipca
Origem:

FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -

CNPJ: 40.432.544/0298-03
IE:
CDA
1 233 895 766

Situação
Inscrito / Suspenso

Relativos a ICMS Autuação
Origem:

SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 40A32.544/0542-39
1E:
CDA
1.139.431.887

Situação
Inscrito / Suspenso

Relativos a Multa loca
Origem:

FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -

CNPJ: 40.432.544/070649
1E:
Situação

CDA
1.091.793.039

Inscrito / Suspenso

1.094.406.340

Inscrito / Suspenso

1.095.597.347

Inscrito / Suspenso

1.138.166.812

Inscrito / Suspenso

1.138.846.806

Inscrito / Suspenso

1.152.659.987

Inscrito / Suspenso

Local de emissão:

Responsável:

DRTC - I
OREM n°

z e

Edin '

19.953:718-5
Folha

22565491

3 de

Data e hora da emissão 13/06/2019 10:57:38 (horário de Brasília)
Prazo de validade da certidão: 06 ( SEIS)
(DOE de 02/04/1998).

mês(es) conforme portaria CAT NR. 20 de 01/04/1998

5

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria da Dívida Ativa
Certidão Positiva de Débitos
Inscritos na Divida Ativa
CNPJ BASE:

40432544

Relativos a Multas
Origem:
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOP

Co

CNPJ: 40.432.544/070649
IE:

Decarlinto
Imaprianl•M~Notas

.AutentIce apresente copia, reproducai fiel do
.apresentado.Ea tettemunhO da verdade.
.JoatrPassoaa-FD 08/10/2019 14:51:55 • - 4.318
-Flelig faiva.deitagalhaes Junior - Autuar de
[201V-0621/2] m.:81 2,48 FARPEIliF4 - 0,29 FEPJ.
Relativos a Multa ipc.a
5E1.0 DIGITAL: AJD85628-A2/2.: Qin
fi raia•Jutenticidade.en_ht.tpsselodigi tal,
Origem:
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOIN COA

Situação
.
inscto

CNPJ: 40.432.544/0835-06
IE:
CDA
1.094.406.051

Situação
Inscrito / Suspenso

1.112.251.083

insaito / Suspenso

Relativos a Multas
Origem:

FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -

CNPJ: 40.432.54410835-06
IE:
CDA
1.002.671.378

Situação
inscrito

1.006.078.184

Inscrito (Suspenso

1.006.401.093

Inscrito / Suspenso

Relativos a ICMS Declarado

Origem:

SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 40.432.544/0843-08
IE:
COA

Situação

1.006.523.062

Inscrito

' 712.709.567

Inscrito / Suspenso

Anotação SEFAZ:
A CERTIDÃO POSITIVA TEM EFEITO DE NEGATIVA PARA OS DÉBITOS ACIMA CITADOS CONFORME MANIFESTAÇÃO DA
Local de emissão:

Responsável:

DRTC - I

EdL

CRDA n° 22565491

Folha

4 de

Data e hora da emissão 13/06/2019 10:57:38 (horário de Breais)
Prazo de validade da certidão:
(DOE de 02/04/1998).

06 ( SEIS )

mês(es) conforme portaria CAT NR. 20 de 01/04/1998

5

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria da Dívida Ativa
Certidão Positiva de Débitos
Inscritos na Divida Ativa
CNPJ BASE:

40432544

D. SUBPROCURADORIA FISCAL PF-5 EXARADA EM 12/06/2019 NO GDOC 1000084-249639/2019.
PARA ELABORAÇÃO DA CERTIDÃO FORAM PESQUISADOS TODOS OS DÉBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA ATÉ A
PRESENTE DATA.

Final de Certidão

ct

, Deanligto
Conte ar • gen.

Ruo Nmerdebá. HaSte do Saltei 75 •
»Co
- CEP. 56037-050 • Fent OU
•••••••.~11~—

,-

,

Autenliá-a-présente•copiariépreduCao-fiel':dci orig
'apresentado:là testeianho da veitlade.
- JoadPessdaP,B 0840/2019 .PU51:55
iga6Svhdf Ekal
hin, tillinFigailk0:2
t
4; FS1C:agir,
.,SELO DIGITP4: A3D8562940HN-.• : •
tonfirac á -autenti cidade_em .hitPs://seledig'i thl. plij

Local de emissão:
DRTC - I
CRDA no

N

o

J Pateai.„

o

Responsável:

Edi

M.

de

19.953.71/3-5
22565491

Folha

• 5 de

Data e hora da emissão 13/06/2019 10:57:38 (horário de Brasília)
Prazo de validade da certidão: 06 ( SEIS)
mês(es) conforme portaria CAT NR. 20 de 01/04/1998
(DOE de 02/04/1998),

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DA CAPITAL DRTC-III
Posto Fiscal da Capital - Butantã
Rua Butanta, 260 térreo — 05424-000 São Paulo - SP
Tel.: (11) 3093-3700

Certida-e-pRTC-Ill, N71252059
GD005,12-2-0-414300019'
CNPJ/CPF: 40.432.544/0001-4/
Certifico que INEXISTEM ébiNaiktyéis 'de ie/vigt1tXk ITCMD, antes da inscrição
em Dívida Ativa, de r‘tio' at;ilaadno.ffitaatib, • ''''':
4\
A presente certidd,16:44áliaZeigalançioraointeresitilo
Si 1
Fica ressalvadcrt direito à Fazenda do Estado de exigir, a qualquer tempb/ckditos tributários
que venham/5rd, uradoseCr.„. 1
1
idact
a
certil
dãoi•
05
(sels)jrnesaba..f
ol
t
r
me
Portana
T
2
.1
j OE de
Prazo de V

J)

Local de Efni ”,
a0gão Paulo

Posto Fiscial ,d OWfitil - daatuá

Og,itla Emissão:1'0/05/2019
(SitsAvet:

ar Góes ;ima

ii
- ge.i i

Alexandr
S ires
Agente Fiscal de endhs

r3 5)ta a

r

) I-1
Dec,1:fin
ito
10s4

a-VN

MairmexbUkHreloaó~mn-belim
WoRmea..,B.CEN71077-050-Rnwee

Nitentico a presente copia, reproducao fiel do cri
, apresentado. Ela testeaudo da verdade.
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PREFEITURA DE

SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários
Certidão Número:

0275760 - 2019

CPF/CNPJ Raiz:

40.432.544/

Contribuinte:

CLARO SA

1

\e
t%,2g.ita-R

Liberação:

02/05/2019

Validade:

29/10/2019

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS

Lr4

U. ri

-gt-zaa.
42,

Taxa de Fiscalização de Localização rata
‘",
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento-T
Vit et-- -Taxa de Resíduos Sólidos de Se:viças de Saúde.-,TR
f
81
Imposto Sobre Transmissão detens Imóvel
k:4

idênclã'a.périir de Jan/2011)

Unidades Tributárias:
CCM 2.498.616-0- Inicio atv :15/05/1996 (R H
CCM 3.078.380-1- Inicio atv :19/10/2001 (AV
CCM 3.078.387-9- inicio atv :22/06/20
CCM 3.129.563-0- Inicio atv :29/01/2002
CCM 3.129.564-9-Inicio Mv :02/11

à‘lb10, 99999 - CER:".039 .9=270 )

1.4111/4-0)0105.t CE?: 03983-160-) "L`
.- •
PAO ALTII:r00198 irt—ÉT:"]08030:120 )

R JOAQUIM ABREU LUZ, 00379- CEP: 03263-020)

CCM 3.199.872-0- Inicio

002 (R DJALMA COELHO, 00145- CEP: 05441-080)

CCM 3.199.874-7- In

1/01/2002 (R DARZAN, 00366- CEP: 02034-030)

CCM 3.199.883-6

CCM 3.202.308-1- Mia

RONCHI;-05936:, CEP, 057)4-002 )

MANOEL DUTRA, 00626 - CEP: 01328-010)

CCM 3.165.270-0- inicio atv

CCM 3.199.892

80,- CEP: 04709-11C')

:29/09/2001 (R CORONEL PEDRO DIAS DE CAMPOS, 99999- CEP: 03508-010)
v :17/10/2000 (R ALVARO FRAGOSO, 00515- CEP: 04223-000)

CCM 3.202.313-8- Inicio atv :04104/2000 (R CATADUPAS, 00065- CEP: 05307-050)
CCM 3.221.465-0- Inicio atv :12/11/2001 (R GIUSEPPE VERDI, 00175 -CEP: 04332-070)
CCM 3.221.785-4- Inicio atv :25/05/2001 (R DR ANTONIO CARLOS CAMARGO FERFtARI, 00104 - CEP: 05635-060)
CCM 3 222 137-1-Inicio atv :21/10/1999 (R SOLD CRISTOVAO MORAIS GARCIA, 00176- CEP: 02187-090)
CCM 3.228.819-0- inicio atv :28/05/2001 (AV PAULISTA, 01415- CEP: 01311-200)
CCM 3.229.213-9-Inicio atv :16/0412001 (R LAGOA DO ITAENGA, 00033 - CEP: 02223-130)
CCM 3.229.460-3- Inicio atv :18/05/2001 (R DOUTOR VEIGA FILHO, 00161 - CEP: 01229-001 )
CCM 3.237.862-9- Inicio atv :01/01/2003 (R LAGOA DO ITAENGA, 00033- CEP: 02223-130 - Cancelado em: 21/08/2003)
CCM 3.237.863-7- inicio ah, :01/01/2003 (R IRMA EMERENCIANA, 00793- CEP: 02278-000)
Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM n° 3, de 6 de abril de 2015,
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009. Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010.
Certidão emitida ás 14:04:54 horas do dia 02/05/2019 (hora e data de Brasília).
Código de Autenticidade: BD8E9840
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.brtsf

C7

PREFEITURA DE

SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários
CCM 3.238.938-8- Inicio atv :10/05/2003 (R JAPIUBA, 00068- CEP: 02372-070)
CCM 3.241.536-2- Inicio atv :12/05/2003 (R PEDRO COLACO, 00055 • CEP: 02912-010)
CCM 3.242.500-7- Inicio atv :05/04/2002 (R CUBATAO, 00361 - CEP: 04013-041 )
CCM 3.242.501-5- Inicio atv :29/09/2001 (R VINTE E UM DE ABRIL, 00632- CEP: 03047-000)
CCM 3.242.502-3- Inicio atv :06/07/2002 (R JAYME WALDEMIR DE MEDEIROS, 99999- CEP. 04783
CCM 3.242.503-1- Inicio atv :28/03/2002 (R DJALMA DUTRA, 00176- CEP: 01103-010)
CCM 3.242.505-8- Inicio atv :17/05/2001 (R FRANKLIN DO AMARAL, 01036- CEP: 0279
CCM 3.242.507-4- Inicio atv :31/07/2002 (R SANTO ARCADIO, 00483- CEP: 0470
CCM 3.242.508-2- Inicio atv :28/03/2002 (R VICENTE STRICHALSKY, 00494 -

-072)

CCM 3.246.961-6- Inicio atv :02/06/2001 (R FERNANDESJENO~21
Chr-4,
r
CCM 3.246.999-3- Inicio atv :07/05/2002 (R CARDEA1rARCOVERDÉ-93

5407-003)

40 )

CCM 3.247.728-7- Inicio atv :12/11/2001 (R PADRE JOSÉALLAMA

02441-130)

CCM 3.247.729-5- Inicio atv :09/02/2001 (R TIQUATIRAt-0 364
CCM 3.250.534-5- Inicio atv :13/06/2002 (R ACAR1110257 - CEP 104730
CCM 3.251.217-1- Inicio atv :07/05/2002 (R A IR, OrPINH
CCM 3.251.218-0- Inicio atv :25/05/2001 (AL m2RO R
-r1
CCM 3.252.486-2- Inicio atv :28/05/2002 (R EN
.11
CCM 3.253.020-0- Inicio atv :07/10/2000 (R TA
CCM 3.253.047-1- Inicio Mv :31/07/2002 (R
CCM 3.261.088-2- Inicio atv :19/11/200
CCM 3.264.941-0- Inicio atv :27/10/200
CCM 3.264.943-6- Inicio atv :15
CCM 3.264.956-8- Inicio atv :1

',sie 5

200 -

CCM 3.266.020-0- Inicio .0 8/0 - R-B3i4!

L. A
•

•
AL-ÁÃES,:-.00008 -CEP. 04855-000)
tL,1
VEDO, 033341-CEP:01410-002 )

OREANI, ama - ÇÉli; 03877-100)

- CEP: 03693-00)j
9 :JÁ I T• .--00343,
X <
5
- CEP: 08270-070)
TA MA
Lkb036
IN

s•

At

H 'ã(axal•- DRIGUES, 99999 - EPã3366-080 )

[ Av lin. 12:ZU001M,.017 CEP:'02035-0221
r"•=4),L'Y Vrt,rX1:`.1.5
NA; 00094- CER:-024-14-03P ) -

\

ACARI, 00257- CEPt)04730M380 )
PASOUALE GALLUPI, 99999- CEP: 05660-000)

CCM 3.266.021-9- Ini -• tv . Wí,ar., /2000 (R CAVALIERI, 00060- CEP: 03175-060)
CCM 3.274.892-2- 'ci

'20/1/2002 (R JOAO MASCARENHAS, 00249 - CEP: 08320-550)

CCM 3.274.894-

: 06/2001 (R DOUTOR ZUOUIM, 99999- CEP: 02035-020)

CCM 3,274.897-3- Inic

:27/1 1/2001 (R DOUTOR ZUOUIM, 01720- CEP: 02035-022 - Cancelado em: 31/12/2003)

CCM 3.275.862-6- Inicio atv :13/05/2003 (R CANDIDO XAVIER, 00431 - CEP: 08340-250)
CCM 3.517.473-0- Inicio atv :30/03/2006 (AL CASA BRANCA, 00299- CEP: 01045-010)
CCM 3.517.906-6- Inicio atv :30/03/2006 (AL DOS MARACATINS, 00104- CEP: 01045-010)
CCM 3.517.907-4- Inicio atv :30/03/2006 (AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, 01416- CEP: 01442-001 )
CCM 3.517.911-2- Inicio atv :30/03/2006 (AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, 02906- CEP: 01045-010)
CCM 3.517.912-0- Inicio atv :30/03/2006 (AL ITU, 00215- CEP: 01045-010)
CCM 3.517.915-5- Inicio Mv :30/03/2006 (AL LORENA, 00075- CEP: 01424-000 )
CCM 3.517.916-3- Inicio atv :30/03/2006 (AL MIN ROCHA AZEVEDO, 00346- CEP: 01045-010)
CCM 3.517.917-1- Inicio atv :30/03/2006 (AL SANTOS, 01420- CEP: 01045-010)

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM n°3, de 6 de abril de 2015,
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010.
Certidão emitida ás 14:04:54 horas do dia 02/05/2019 (hora e data de Brasília).
Código de Autenticidade: BD8E9840
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.brisf

o

PREFEITURA DE

SÃO PAULO

FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários
CCM 3.517.918-0- Inicio Mv :30/03/2006 (AV ADOLFO PINHEIRO, 01850- CEP: 01045-010)
CCM 3.517.921-0- Inicio atv :30/03/2006 (AV AFONSO LOPES DE BAIAO, 00057- CEP: 01045-010)
CCM 3.517.924-4- Inicio atv :30/03/2006 (AV ALBERTO BYINGTON, 01361 - CEP: 01045-010)
CCM 3.517.925-2- Inicio atv :30/03/2006 (AV ALCANTARA MACHADO, 01827- CEP: 01045-010)
CCM 3.517.929-5- Inicio atv :30/03/2006 (AV ALCIDES SANGIRARDI, 00220- CEP: 01045-0
CCM 3.517.930-9- Inicio atv :30/03/2006 (AV ANGELICA, 01757- CEP: 01227-200)
CCM 3.517.933-3- Inicio atv :30/03/2006 (AV ARNOLFO AZEVEDO, 00040 - CEP: 010 5-010
CCM 3.517.936-8- Inicio atv :30/03/2006 (AV BRIG LUIS ANTONIO, 02482- CEP. 1
CCM 3.517.938-4- Inicio atv :30/03(2006 (AV CEL MANUEL PY, 00329- CEP
CCM 3.517.940-6- Inicio Mv :30/03/2006 (AV CEL SEZEF,RED_Ci FAGLÃDE

Qi: s'stét...

CCM 3.517.944-9- Inicio atv :30/03/2006 (AV CELSO GARCIA7:05030
Xíli
CCM 3.517.945-7- Inicio atv :30/03/2006 (AV CHICA LUIZA:003
CCM 3.517.947-3- Inicio atv :30/03/2006 (AV CONS•CARRA01-010

--

CCM 3.517.948-1- Inicio atv :30/03/2006 (AV CRUZEIRO DO ,SUL, 0110
CCM 3.517.950-3- Inicio atv :30/03/2006 (AV DEE...GANI.'
ky)
CCM 3.517.952-0- Inicio atv :30/03/2006 (AV DO •
GAD
CCM 3.517.955-4- Inicio atv :30/03/2006 (AV DR
CCM 3.517.957-0- Inicio atv :30/03/2006 (AV D
CCM 3.517.959-7- Inicio atv :30(03/2006 (AV
CCM 3.517.963-5- Inicio atv :30/03/2006
CCM 3.517.965-1- Inicio atv :30/03/200
CCM 3.517.967-8- Inicio atv :30(0

AES, 00655- CEP:t05741-190 )
IA ET:00409 C.CEP,: 01045-010 )
„' .:NYN
ARLOS BERRINI(01 5 - CEP: 04571-010)
bITECNICA, 00123,,cem5350-000

.:- •
,»..-....-•••!›
7:s•-t-CEP:
PA0695
:10
01045-01.0

)

Art. .."•• Cb•
OVANNI,GRONCH05930cCEP :.,01045-010 )

AV 'MIRIM, 00491 - CEP: 01045-010)

CCM 3.517.970-8- Inicio

2006 (AV INDIANOPOLIS, 00000- CEP: 04062-001 )

CCM 3.517.973-2- In

30/0 /2006 (AV IRERE, 02000- CEP: 01045-010)
/03/2006 (AV IV CENTENARIO, 99999 - CEP: 01045-010)

CCM 3.517.975CCM 3.517.977-5- Inic

k-4

10, u-169!_-tEP701045-010 )
."1.1
a :•CEP:.01045-1)10) 4

V IMIRIM, 00399- CEP: 01045-010)

CCM 3.517.968-6- Inicio atv

CCM 3.517.974-0-

EP: 0?B45-010 )

:30/03/2006 (AV JABAGUARA, 00253- CEP: 04045-000 )

CCM 3.517.978-3- Inicio Mv :30/03/2006 (AV JABAOUARA, 02925- CEP: 01045-010 )
CCM 3.517.980-5- Inicio atv :30/03/2006 (AV JAMARIS, 00792- CEP: 01045-010)
CCM 3.517.981-3- Inicio Mv :30/03/2006 (AV JULES RIMET, 00567- CEP: 05653-050)
CCM 3.517.982-1-Inicio Mv :30/03/2006 (AV KENKITI SIMOMOTO, 00115- CEP: 01045-010)
CCM 3.517.984-8- Inicio atv :30/03/2006 (AV MERCURIO, 00564 - CEP: 01026-010)
CCM 3.517.986-4- Inicio atv :30/03/2006 (AV MIGUEL ESTEFNO, 00690- CEP: 04301-000)
CCM 3.517.988-0- Inicio atv :30/03/2006 (AV MONTE CELESTE, 00250- CEP: 01045-010)
CCM 3.517.990-2- Inicio Mv :30/03/2006 (AV MORAIS COSTA, 00881 - CEP: 01045-010)
CCM 3.517.991-0- Inicio atv :30/0312006 (AV MORUMBI, 05594 - CEP: 01045-010)

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM n° 3, de 6 de abril de 2015,
Decreto 50.691, de 29 de Junho de 2009. Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010.
Certidão emitida as 14:04:54 horas do dia 02/05/2019 (hora e data de Brasília).
Código de Autenticidade: BD8E9840
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.brisf
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Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários
CCM 3.517.992-9- Inicio atv :30/03/2006 (AV MUTINGA, 03800 - CEP: 01045-010)
CCM 3.517.993-7-Inicio atv :30/03/2006 (AV NOVE DE JULHO, 03275- CEP: 01045-010 )
CCM 3.517.994-5- Inicio atv 30/03/2006 (AV NOVE DE JULHO, 03279- CEP: 01045-010)
CCM 3.517.995-3-Inicio atv :30/03/2006 (AV NSRA DE GUADALUPE, 00417- CEP: 08420-130)
CCM 3.517.999-6- Inicio atv :30/03/2006 (AV PAES DE BARROS, 00682 - CEP: 03114-000)
CCM 3.518.000-5-Inicio atv :30/03/2006 (AV PAES DE BARirt05, 01667- CEP: 03115-00
CCM 3.518.001-3- Inicio atv :30/03/2006 (AV PAULA FERREIRA, 02539- CEP: 01045-010
CCM 3.518.003-0- Inicio atv :30/03/2006 (AV PAULISTA, 00810- CEP: 01045-010
CCM 3.518.006-4- Inicio atv 30/03/2006 (AV PAULISTA, 01415- CEP: 01311-2
CCM 3.518.007-2- Inicio atv :30/03/2006 (AV PDE ANTONIO:305E1:3°S-

- CEP: 04563-003)
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CCM 3.518.008-0- inicio atv :30/03/2006 (AV PDE ARCINDO:VIEiRA; 01
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CCM 3.518.010-2- Inicio atv :30/03/2006 (AV PRES JUSCELINO-KU

18- CEP: 01045-010)

CCM 3.518.011-0- Inicio atv :30/03/2006 (AV PRES(ANCREDON
CCM 3.518.012-9- Inicio atv :30/03/2006 (AV PROFARAUJO,11MA/004
CCM 3.518.016-1- Inicio atv :30/03/2006 (AV PROF.:MAN
kr/
CCM 3.518.018-8- Inicio atv :30/03/2006 (AV REIS LOCAS
CCM 3.518.019-6- Inicio atv :30/03/2006 (AV RE
CCM 3.518.021-8- Inicio atv :30/03/2006 (AV R 5,1 "
CCM 3.518.022-6- Inicio atv :30/03/2006 (AV
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CCM 3.518.031-5- Inicio atv
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ST DA SERVIDA° 1.99999 - CEP: 01045-010)

30/0 /2006 (PC DR PEREIRA DO REGO, 00000- CEP: 03553-050)
/03/2006 (PC EVANGELISTA, 00142- CEP: 04152-020 )
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CCM 3.518.040-4- Inicio atv :30/03/2005 (AV ACADEMIA DE SA0 PAULO, 00053- CEP: 08121-400)
CCM 3.518.043-9- Inicio atv :30/03/2006 (R ACARI, 00257- CEP: 01045-010)
CCM 3.518.044-7- Inicio atv :30/03/2006 (R ACOR, 00129- CEP: 01045-010)
CCM 3.518.048-0- Inicio atv :30/03/2006 (R ADELINA LINHARES, 00031 - CEP: 03717-040)
CCM 3.518.050-1- Inicio atv :30/03/2006 (R ADONIRO AUGUSTO DE PAULA, 00040- CEP: 01045-010)
CCM 3.518.052-8- Inicio atv :30/03/2006 (R ALBERTINA V. DA SILVA GORDO, 00275- CEP: 02410-000)
CCM 3.518.054-4- Inicio atv :30/03/2006 (R ALBERTO DAY, 00070 - CEP: 04118-020)
CCM 3.518.055-2- Inicio atv :30/03/2006 (RUA ALBERTO DE LACERDA, 99999- CEP: 01045-010)
CCM 3.518.060-9- Inicio aW :30/03/2006 (R ALBERTO TANGANELLI NETO, 00513- CEP: 01045-010)

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM n°3, de 6 de abril de 2015.
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010.
Certidão emitida às 14:04:54 horas do dia 02/05/2019 (hora e data de BrasIlia).
Código de Autenticidade: BD8E9840
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeltura.sP.gov.brisf
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Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários
CCM 3.518.061-7- Inicio atv :30/03/2006 (R ALCINDO BUENO DE ASSIS, 00221 - CEP: 02344-080)
CCM 3.518.062-5- Inicio atv :30/03/2006 (R ALCINO BRAGA, 00120- CEP: 04004-020)
CCM 3.518.067-6- Inicio atv :30/03/2006 (R ALFREDO PUJOL, 00751 - CEP: 01045-010)
CCM 3.518.069-2- Inicio atv :30/03/2006 (R ALVARES PENTEADO, 00184 - CEP: 01012-000)
CCM 3.518.072-2- Inicio atv :30/03/2006 (R ALVARO FRAGOSO, 00515 - CEP: 01045-010)
CCM 3.518.074-9- Inicio atv :30/03/2006 (R ALZIRO PINHEIRO MAGALHAES, 00000 - C • O
CCM 3.518.075-7- Inicio atv :30/03/2006 (R AMAZONAS DA SILVA, 00613- CEP: 020,&1-00l
CCM 3.518.078-1- Inicio Mv :30/03/2006 (R AMOIPIRA, 00204 - CEP: 04689-070
CCM 3.518.085-4- Inicio Mv :30/03/2006 (R ANDRE DE LEAO, 00331 - CEP: 03 ,L4 -O
CCM 3.518.087-0- Inicio atv :30/03/2006 (R ANTONIO,DEMARIti0d61&cza,
CCM 3.518.088-9- Inicio atv :30/03/2006 (RUA ANT01910a0EíVAS
~11 1SIX-F
CCM 3.518.089-7- Inicio atv :30/03/2006 (R ANTONIO RIBEIHOIDE
- ~-•
CCM 3.518.090-0- Inicio Mv :30/03/2006 (R ANTONIO,VIEjRA,MIS
CCM 3.518.093-5- Inicio atv :30/03/2006 (R ARACATI; 00275i6EP,: 036
A kyr r
CCM 3.518.095-1- Inicio atv :30/03/2006 (R ARTMF,RAN
í
,k`TZWIC411
CCM 3.518.097-8- Inicio atv :30/03/2006 (RU/VAT-10A0
CCM 3.518.101-0- Inicio atv :30/03/2006 (R A
1-11
1
CCM 3.518.102-8- Inicio atv :30/03/2006 (R AU UST

n
CCM 3.518.103-6- Inicio atv :30/03/2006 (R A USTA
CCM 3.518.104-4- Inicio atv :30/03/2006
CCM 3.518.105-2- Inicio atv :30/03/200
CCM 3.518.106-0- Inicio Mv :30/0

00001- CEP: 01045-010)
- CEP: 01045-010)
EP;404913-110 )
00)
0.641',;

045-010).(.,
80,- CEP:,01304000,)
/
65 - CEP: 01305-100 ), 3.
'62178 - CEP01045-0104
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tO CARLOSSA MAN:00968j.CEpf`08210-590 )
/
"C"
RELIP,701701.7=,CER-04045410.3s-

CCM 3.518.108-7- Inicio atv

UA BALDASSARE E TENSE:100038 - CEP: 01045-010)

CCM 3.518.109-5- Inicio

BARATA RIBEIRO, 00448- CEP: 01308-000)

CCM 3.518.110-9- In

2006 (R BARTOLOMEU FEIO, 00086- CEP: 04580-000)

CCM 3.518.112-5-

2006 (R BATURITE, 00067- CEP: 01530-030)
/03/2006 (R BENEDITO COELHO NETTO, 00737- CEP: 08295-010)

CCM 3.518.114CCM 3.518.115-0- Inic

30/03/2006 (R BENTO FREITAS, 00186- CEP: 01220-000)

CCM 3.518.118-4- Inicio atv :30/03/2006 (R BOM PASTOR, 01723- CEP: 01045-010)
CCM 3.518.120-6- Inicio Mv :30103/2006 (RUA BOM SUCESSO, 00337- CEP: 01045-010)
CCM 3.518.122-2- Inicio atv :30/03/2006 (R BOTOCUDOS, 00109- CEP: 01045-010)
CCM 3.518.124-9- Inicio atv :30/03/2006 (RUA BOURBON, 99999- CEP: 01045-010)
CCM 3.518.125-7- Inicio atv :30/03/2006 (RUA BDE JUPARANA, 00166- CEP: 01045-010)
CCM 3.518.127-3- Inicio atv :30/03/2006 (RUA BDO RIO BRANCO, 00713 - CEP: 01045-010)
CCM 3.518.129-0- Inicio atv :30/03/2006 (R BR DO TRIUNFO, 00663- CEP: 04602-002 )
CCM 3.518.130-3- Inicio atv :30/03/2006 (R BRA DE BELA VISTA, 00577 - CEP: 04612-002 )
CCM 3.518.132-0- Inicio atv :30/03/2006 (R DR

BRASILIO MACHADO, 00177- CEP: 01230-010)

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM n°3, de 6 de abril de 2015,
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009. Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010.
Certidão emitida as 14:04:54 horas do dia 02/05/2019 (hora e data de Brasília).
Código de Autenticidade: BD8E9840
A autenticidade desta certidáo deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http:thvww.preteitura.sp.gov.brist
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CCM 3.518.133-8- Inicio atv :30/03/2006 (R CACONDE, 00317- CEP: 01045-010)
CCM 3.518.137-0- Inicio atv :30/03/2006 (R CAIUBI, 01461 - CEP: 05010-000)
CCM 3.518.138-9- Inicio atv :30/03/2006 (R CAMPO BELO DO SUL, 00078- CEP: 01045-010)
CCM 3.518.140-0- Inicio atv :30/03/2006 (RUA CAMPO GRANDE. 99999- CEP: 01045-010)

4:zst

CCM 3.518.142-7- Inicio atv :30/03/2006 (RUA CAMPOS, 00355- CEP: 01045-010)
CCM 3.518.145-1- Inicio atv :30/03/2006 (R CANDIDO XAVIER, 00431- CEP: 01045-010
CCM 3.518.148-6- Inicio atv :30/03/2006 (R CAP FERNANDO MACHADO, 00132 CCM 3.518.149-4- Inicio atv :30/03/2006 (R CARAIBAS, 01018- CEP: 05020-000
CCM 3.518.150-8- Inicio atv :30/03/2006 (R CARD ARCOVERDE, 02922 - CEP: ty 4 20Q
CCM 3.518.151-6- Inicio atv :30/03/2006 (R CARDOSO,DE AUTIEltbri-,-0-149
01)
tt;cPiXt- 4:944,
CCM 3.518.153-2- Inicio atv :30/03/2006 (R CARLOS•BELMIROtORRE1
EP: 02532-012)
guar1{
CCM 3.518.157-5- Inicio atv :30/03/2006 (R CARLOS JOSE4vIICH5
P: 01045-010)
)•-!» CCM 3.518.158-3- Inicio atv :30/03/2006 (R CARLOS-VICA I, 001
010,)
f.--/
CCM 3.518.160-5- Inicio atv :30/03/2006 (R CASA 00•ATOR,.00435 - C
4546-00 li)'
CCM 3.518.161-3- Inicio atv :30/03/2006 (R CASTRO ••OP
A
tr
CCM 3.518.165-6- Inicio atv :30/03/2006 (R CD
BARCA
CCM 3.518.166-4- Inicio atv :30/03/2006 (R CEL
CCM 3.518.167-2- Inicio atv :30/03/2006 (R CE
CCM 3.518.168-0- Inicio atv :30/03/2006 (R
CCM 3.518.170-2-Inicio atv :30/03/200
CCM 3.518.171-0- Inicio atv :30(03/200
CCM 3.518.173-7- Inicio atv 30/0

UA

CEP: 01045Ó

,

W:702‘4-át-P010P1
,;\
ULA FE-RRE-11
RA,i0-0059. CEP: 04511-060)

LEAlt,00059.- CEer 05589-090 )
• • .4
I \
AS D-E-CAMPOS/007 7';,ÇÉP: 01045-010)
IbIJES, 00379-- CEP•91045-010 )
CORA,.01-153 - GEp,:-05061-250 ) <

tft,-

j.„;.c

f

g Ee@w- W

P,AU • 200057-•GEP: 010454510)

CCM 3.520.244-0- Inicio atv

ALEXANDRE CICCARELLI, 00102 - CEP: 03966-000)

á

CCM 3.520.246-7- Inicio

CLARAIBA, 00000- CEP: 05756-320)

.. -,
“
T22
tZ. . cna.Q
-•

2006 (R MIRASSOL, 00272- CEP: 04044-010)

CCM 3.520250-5- Inic
CCM 3.520.253-0

30/0 /2006 (R MOGEIRO, 00242- CEP: 05208-230)

CCM 3.520.254

Er

'Lr

E1,
3
-

/03/2006 (R NAPOLEAO DE BARROS, 00489- CEP: 01045-010)

CCM 3.520.257-2- [Mc LAT :30/03/2006 (R NAVARRO DE ANDRADE, 00140- CEP: 05418-020)
CCM 3.520.259-9- Inicio atv :30/03/2006 (R NEBRASKA, 00882- CEP:-04560-012 )
CCM 3.520.261-0- Inicio atv :30/03/2006 (R OIAPOOUE, 00080- CEP: 01045-010)
CCM 3.520.263-7- Inicio atv :30/03/2006 (R OLAVO FIRMIANO FERREIRA, 99999- CEP: 01045-010)
CCM 3.520.265-3- Inicio atv :30/03/2006 (R OLEGARIO MACIEL, 00222- CEP: 08062-320)
CCM 3.520.269-6- Inicio atv :30/03/2006 (ROSCAR FREIRE, 00708- CEP: 01426-000)
CCM 3.520.271-8- Inicio atv :30/03/2006 (ROSCAR FREIRE, 02595- CEP: 05409-012 )
CCM 3.520.273-4- Inicio atv :30/03/2006 (R PASCAL, 00100- CEP: 04616-000)
CCM 3.520.274-2- Inicio atv :30/03/2006 (R PASTORIL DE ITAPETINGA, 00083- CEP: 03729-000)
CCM 3.520.275-0- Inicio atv :30/03/2006 (R PADRE ADELINO, 02074 - CEP: 01045-010)

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n° 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM n°3, de 6 de abril de 2015.
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009. Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010.
Certidão emitida às 14:04:54 horas do dia 02/05/2019 (hora e data de Brasilia).
Código de Autenticidade: BD8E9840
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeltura.sfigov.brisf
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CCM 3.520.277-7- Inicio atv :30/03/2006 (R PADRE JOSE ALLAMANO, 99999- CEP: 01045-010)
CCM 3.520.280-7- Inicio atv :30/03/2006 (R PADRE TADDEI, 00080 - CEP: 01045-010)
CCM 3.520.282-3- Inicio atv :30/03/2006 (R PEDRO COLACO, 00120- CEP: 02912-010)
CCM 3.520.286-6- Inicio atv :30/03/2006 (R PEDRO PEREIRA, 00171 - CEP: 01045-010)
CCM 3.520.287-4- Inicio atv :30/03/2006 (R PEIXOTO DE MELO FILHO, 00000 - CEP: 04432 70 )
CCM 3.520.289-0- Inicio atv :30/03/2006 (R PELOTAS, 00777- CEP: 01045-010)
CCM 3.520.291-2- Inicio atv :30/03/2006 (R PERO CORREIA, 009j5 - CEP: 04113-04
CCM 3.520.294-7- Inicio atv :30/03/2006 (R PERUVA PRETA, 99999- CEP: 01045
CCM 3.520.363-3-Inicio atv :30/03/2006 (R PIAUI, 00359- CEP: 01241-001 )
CCM 3.520.367-6- Inicio atv :30/03/2006 (R PIRES DA MOTA, 00620t'dÉP 1
CCM 3.520.372-2- Inicio atv :30/03/2006 (R PRATAPOCIS P9999WLiP1(
CCM 3.520.375-7- Inicio Mv :30/03/2006 (R CLAUDIA, 00217,-.CEP:
EPY01045-010 )

CCM 3.520.379-0- Inicio atv :30/03/2006 (R CLODOMIROAMAZO

P: 01045-010)

CCM 3.520.382-0- Inicio atv :30/03/2006 (R COMEN CANTINHO, 00389
CCM 3.520.384-6- Inicio atv :30/03/2006 (R COlid>allaN
kgMO II
CCM 3.520.389-7- Inicio atv :30/03/2006 (R CONS'60T,E
CCM 3.520.393-5- Inicio atv :30/03/2006 (R CO

395:- CEP,;,010454)10.1-

ó E 1..

q0
u45-0 tp r

I'

06-- CEP': 0:1203-002:)'?
kt-A
S, 0008--CEP:- 01045:910
CCM 3.520.396-0- Inicio atv :30/03/2006 (R CO' SP [Illae
\
^14:`,
tíGOMES, 99999 --CEP:'01045-010 )
CCM 3.520.398-6- Inicio atv :30/03/2006 (R aa STAN
4ter
-14\
S,00059 - CEP: 0)0450.10j
CCM 3.520.403-6- Inicio atv :30/03/200
CCM 3.520.406-0- Inicio atv :30/03/200
CCM 3.520.408-7- Inicio atv :30/0

R DA CONSOLACAO, 03249- CEP: 01045-010)

CCM 3.520.414-1- Inicio

2006 (R DA CONSOLACAO, 03143- CEP: 01045-010)

CCM 3.520.418-4- mio

- 30/0 /2006 (R DA CONSTITUINTE, 00144- CEP: 04204-030)
/03/2006 (R DA COSTA NOVA DO PRADO, 00198- CEP: 01045-010)

CCM 3.520.422
CCM 3.520.425-7- 'Mc

IR0,-0060 -,CEP: 10454)1_0),h,
2g
z j—
.:*,.105
8ATA0
- , 00361=
-CÉP013-1-041-).CUMBE, 00173- CEP: 03612'010)

CCM 3.520.412-5- Inicio atv

CCM 3.520.420-6-

S.‘,1 /4 1111,

:30/03/2006 (R DA DIVISA, 00094- CEP: 02537-090)

CCM 3.520.427-3- Inicio atv :30/03/2006 (R DA MOOCA, 02429- CEP: 01045-010)
CCM 3.520.429-0- Inicio atv :30/03/2006 (R DA VARZEA, 00338- CEP: 01045-010)
CCM 3.520.434-6- Inicio atv :30/03/2006 (R DANIEL MULLER, 00036- CEP: 08141-290 )
CCM 3.520.435-4- Inicio atv :30/03/2006 (R DARZAN, 00366- CEP: 01045-010)
CCM 3.520.437-0- Inicio atv :30/03/2006 (R DASANTIFONAS, 00023- CEP: 04938-160 )
CCM 3.520.439-7- Inicio atv :30/03/2006 (R DASPALMEIRAS, 00230- CEP: 01226-010)
CCM 3.520.442-7- Inicio atv :30/03/2006 (R DEZEMBRADA DE 1868, 99999- CEP: 01045-010 )
CCM 3.520.444-3- Inicio atv :30/03/2006 (R DIOGO CANTERAS GARCIA, 00135- CEP: 01045-010)
CCM 3.520.445-1- Inicio Mv :30/03/2006 (R DJALMA COELHO, 00145- CEP: 01045-010 )

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM n°3, de 6 de abril de 2015,
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010.
Certidão emitida às 14:04:54 horas do dia 02/05/2019 (hora e data de Brasilia).
Código de Autenticidade: 1308E9840
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.brisf

PREFEITURA DE

SÃO PAULO

FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários
CCM 3.520.448-6- Inicio atv :30/03/2006 (R DJALMA DUTRA, 00178- CEP: 01103-010)
CCM 3.520.449-4- Inicio atv :30/03/2006 (R DO BOSQUE, 01727- CEP: 01045-010)
CCM 3.520.450-8- inicio atv :30/03/2006 (R DO PARAIS°, 00642 • CEP: 01045-010)
CCM 3.520452-4- inicio atv :30/03/2006 (R DO ROCIO, 00220- CEP: 04552-000)
CCM 3.520.455-9- Inicio atv :30/03/2006 (R DOMINGAS GALLETERI BLOTTA, 99999- CEP: 1045-0
CCM 3.520.457-5- Inicio atv :30/03/2006 (R DOMINGO DE SOTO, 00101 - CEP: 04116-0
CCM 3,520.459-1-inicio atv :30/03/2006 (R DOMINGOS AREVALO, 00460- CEP: 02: .9-07
CCM 3.520.460-5- Inicio atv :30/03/2006 (R DOMINGOS DE MORAIS, 01716- CE

ittke.:1 .)

CCM 3.520.463-0- Inicio Mv :30/03/2006 (R DONA VERIDIANA, 00599- CEP: O 1° 5 ts h.) ,
CCM 3.520.465-6- Inicio atv :30/03/2006 (R DOS ESTUDANTES, fiõ4-i7Z"Ctit
CCM 3.520.467-2- Inicio atv :30/03/2006 (R DR CELSOCHARURIr0008
Nta
Sl
CCM 3.520.470-2-Inicio atv :30/03/2006 (R DR JOY A RU A„0008

5-010)
010)

CCM 3.520.472-9- Inicio atv :30/03/2006 (R DR JOYARR A• 000
CCM 3.520.474-5- Inicio atv :30/03/2006 (R DR PAULO VIEIRA„0016
EP: 05200O)
sia\m—t
CCM 3.520.477-0- Inicio atv :30/03/2006 (R DR piamo
RÉ-SSC LAO: 00119 ;CEP: 01045-010)
GA
CCM 3.520.480-0- Inicio atv :30/03/2006 (R DF2.„,
sit
CCM 3.520.484-2- Inicio Mv :30/03/2006 (R DR ZQ
CCM 3.520.485-0- Inicio atv :30/03/2006 (R EC

E

CCM 3.520.486-9- inicio Mv :30/03/2006 (R
CCM 3.520.488-5- Inicio Mv :30/03/2006
CCM 3.520.489-3- Inicio atv :30/03/200
CCM 3.520.490-7- Inicio atv :30/0

CEPJ 01045-010)

VIRA, 00299 CEP:•02249-010) :"

EMILIO MALLET, 01652- CEP: 01045-010)

CCM 3.520.497-4- Inicio

•

2006 (R ENG ISAAC MILDER, 00342- CEP: 01045-010)

CCM 3.520.500-8- In

30/0/2006 (R ENG OSVALDO ANDREANI, 00504- CEP: 03744-040)
/03/2006 (R ESTEVA° DIAS VERGARA, 00918 - CEP: 08275-120)

CCM 3.520.509CCM 3.520.513-0- inic

RA CIN75A, O

ELVIRA CIRNES BROCHADO, 00010- CEP: 01045-010)

CCM 3.520.495-8- Inicio Mv

CCM 3.520.504-0-

ED sfiixzeri

61'• CEP: 01229,001,1
CEP: 01045-4110
)6''; • A` „,
O , 00288.•CEP: 94oliA3
"ar,
00206 CEP,:•055313-0•2U ) •
4/-1‘
RREIRA FRANCA ,00120z.CEP: 01045-010)

o
o

30/03/2006 (R EUCLIDES PACHECO, 01035- CEP: 03321-000)

CCM 3.520.515-6- Inicio atv :30/03/2006 (R FAGUNDES, 00060- CEP: 01045-010 )
CCM 3.520.517-2- Inicio atv :30/03/2006 (R FAGUNDES DIAS, 00034 - CEP: 01045-010 )
CCM 3.520.519-9- Inicio atv :30/03/2006 (R FELICIANO BICUDO, 00111 - CEP: 02301-020 )
CCM 3.520.521-0- Inicio atv :30/03/2006 (R FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO, 00472- CEP: 03807-300 )
CCM 3.520.524-5- Inicio atv :30/03/2006 (R FERNAO DIAS, 00008- CEP: 05427-000)
CCM 3.520.528-8- Inicio Mv :30/03/2006 (R FERREIRA DE ARAUJO. 00680- CEP: 05428-001 )
CCM 3.520.531-8- Inicio atv :30/03/2006 (R FLORENVILLE, 00047 - CEP: 01045-010)
CCM 3.520.533-4- Inicio atv :30/03/2006 (R FRANCISCO LEITAO, 00474 - CEP: 05414-020)
CCM 3.520.535-0- Inicio atv :30/03/2006 (R FRANCISCO LEITE ESQUERDO, 00073- CEP: 05528-040)

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, instrução Normativa SF/SUREM n°3. de 6 de abril de 2015.
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010.
Certidão emitida as 14:04:54 horas do dia 02/05/2019 (hora e data de Brasilia).
Código de Autenticidade: BD8E9840
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://unvw.prefeitura.sp.gov.brisf

PREFEITURA DE

SÃO PAULO

FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários
CCM 3.520.537-7-Inicio atv :30/03/2006 (R FRANCISCO PY, 00071 - CEP: 02442-110)
CCM 3.520.541-5- Inicio atv :30/03/2006 (R FREDERICO BACCHIN NETO, 00140- CEP: 05396-100)
CCM 3.520.545-8- Inicio atv :30/03/2006 (R FREDERICO BACCHIN NETO, 00170- CEP: 05396-10
CCM 3.520.549-0- Inicio Mv :30/03/2006 (R FREI JOAO DO ROSARIO, 00805- CEP: 01045-010)
CCM 3.520.553-9- Inicio atv :30/03/2006 (R GASPAR GONCALVES RIBEIRO, 00042- CEP: I.. 045-01
CCM 3.520.557-1- Inicio atv :30/03/2006 (PC DOM GASTA° LIBERAL PINTO, s
00036
-:
)
CCM 3.520.560-1- Inicio atv :30/03/2006 (R GIUSEPPE VERDI, 00175- CEP: 04332-0 0 )
CCM 3.520365-2- Inicio atv :30/03/2006 (R GOMES FREIRE, 00394- CEP: 01045 O
CCM 1520.567-9- Inicio atv :30/03/2006 (R GOMES FREIRE. 00404- CEP: 010.,E. -01.1%
CCM 3.520.569-5- Inicio atv :30/03/2006 (R GONCALVES•DE.MAÓKEHRES- O
CCM 1520370-9- Inicio atv :30/03/2006 (R GREGORIO_VE4AATOSF101
°SPIII }0Ç•i".
CCM 1520.575-0- Inicio atv :30/03/2006 (R GROENLANDIA:01074 •
.~'
CCM 3.520.577-6- Inicio atv :30/03/2006 (R GROENCANDIK0180
P.- 1-CCM 1520.580-6- Inicio atv :30/03/2006 (R GUARABU, 00008 -CEP: 08

01045-010)
1045-010)

- .e

CCM 3.520.583-0- Inicio Mv :30/03/2006 (R GUtkA
4VA,
CCM 1520.586-5- Inicio Mv :30/03/2006 (R HAIT211144
CCM 1520388-1- Inicio atv :30/03/2006 (R HARVO

P44:4

CCM 3.520.591-1- Inicio atv :30/03/2006 (R HA lá N
...‘
CCM 1521593-8- Inicio atv :30/03/2006 (R i_j ISFER
CCM 3.520.597-0- Inicio atv :30/03/200
CCM 1520302-0- Inicio atv :30/03/200
CCM 1520.605-5- Inicio Mv :30(0

PC07045-010
;•./
"-Jr..
5-010 );.
EP
: .01645-010 )

: - C'ÈR-053144)10 .)

'
• //1".‘>. /4ix
00747t.CEP: 01045-0101

• -atiça - o ÓRIGUES, 001511 -CEP.:t03366-080 )
. 4T,„,
.0,44.7.1- 7:1JR701;00768 CEP:'04018À032
,
)
L 'Cf
crli. APABR, 00067:=Ctrs-1104

ItYAL/200' 4; INACIO LUIS DA COSTA, 01854- CEP: 01045-010)

CCM 3.520.609-8- Inicio Mv
CCM 3.520.617-9- Inicio

1•11.1.fl

CCM 3.520.619-5- In

2006 (R IRMA EMERENCIANA, 00793- CEP: 01045-010)

CCM 3.520.629-2-

30/0 /2006 (R ITACOLOMI, 00258- CEP: 01239-020)
/03/2006 (R ITAPICURU, 00369- CEP: 05006-000)

CCM 3.520331
CCM 3.520.632-2- Inic

INHAMBU, 01208- CEP: 04520-014)

30/03/2006 (R ITAUNA, 00094- CEP: 01045-010)

CCM 3.520.638-1- Inicio atv :30/03/2006 (R JAPIUBA, 00060 - CEP: 01045-010)
CCM 3.520.652-7- Inicio atv :30/03/2006 (R JAYME WALDEMIR DE MEDEIROS, 00072 - CEP: 04783-080)
CCM 3.520.655-1- Inicio Mv :30/03/2006 (R JEAN DE LA HUERTA, 01171- CEP: 01045-010)
CCM 3.520.657-8- Inicio Mv :30/03/2006 (R JOAQUIM NABUCO, 00885- CEP: 04621-003)
CCM 3.520.662-4- Inicio atv :30/03/2006 (R JOAO AMADO COUTINHO, 00444 - CEP: 02815-000)
CCM 3.520.665-9- Inicio atv :30/03/2006 (R JOAO CAETANO, 00093 - CEP: 03162-050)
CCM 3.520.668-3- Inicio atv :30/03/2006 (R JOAO DE GOIS, 00585 - CEP: 05862-200)
CCM 3.520.672-1- Inicio atv :30/03/2006 (R JOAO MASCARENHAS, 00249- CEP: 08320-550)
CCM 3.520.675-6- Inicio atv :30/03/2006 (R JOAQUIM ABREU LUZ, 00379- CEP: 01045-010 )

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM n°3, de 6 de abril de 2015,
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010.
Certidão emitida às 14:04:54 horas do dia 02/05/2019 (hora e data de Brasília).
Código de Autenticidade: BD8E9840
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http:/hvaprefeitura.sp.gov.brisf

o
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SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários
CCM 3.520.679-9 Inicio atv :30/03/2006 (R JOAQUIM FLORIAM°. 00733- CEP: 01045-010)
CCM 3.520.683-7- Inicio Mv :30/03/2006 (R JOAQUIM GUIMARAES, 00378- CEP: 01045-010)
CCM 3.520.687-0- Inicio atv :30/03/2006 (R JOAQUIM MIGUEL DUTRA, 00232- CEP: 01045-010)
CCM 3.520.690-0- Inicio atv :30/03/2006 (R JOSE ALVES DOS SANTOS, 00521 - CEP: 08220-450
CCM 3.520.692-6- Inicio atv :30/03/2006 (R JOSE DE MAGALHAES, 00623- CEP: 01045-01
CCM 3.520.694-2- Inicio atv :30/03/2006 (R JOSE ELPIDEO DIAS CAMARGO, 00000 - C
CCM 3.520.696-9- Inicio atv :30/03/2006 (R AIMORES, 00058- CEP: 01122-011)
CCM 3.520.703-5- Inicio atv :30/03/2006 (R JOSE ROSCHEL CHRISTE, 00479 C
CCM 3.520.708-6- Inicio Mv :30/03/2006 (R JOSE SILVESTRE DA CRUZ, 0006
CCM 3.520.711-6- Inicio atv :30/03/2006 (R JOVIANIA. 00031XCBP?0829
CCM 3.520.715-9- Inicio atv :30/03/2006 (R JUA, 002Q -CEF• 01u45-S
. Agli )444d
CCM 3.520.718-3- Inicio atv :30/03/2006 (R JULIO DINIZJ00056-• C

01: If '101 e

0CM 3.520.721-3- Inicio Mv :30/03/2006 (R JURUPAft1;00
CCM 3.520.725-6- Inicio atv :30/03/2006 (R JUSTO 'AZAMBUJ)&
76 0"160
CCM 3.520.727-2- Inicio atv :30/03/2006 (R LAGOA'AZUL
I
CCM 3.520.729-9- Inicio atv :30/03/2006 (R LÁGOA
•I
't
CCM 3.520.733-7- Inicio Mv :30/03/2006 (R LIN
0CM 3.520.735-3- Inicio atv :30/03/2006 (R LO
0CM 3.520.737-0- Inicio atv :30/03/2006 (R L

0

criots-mo

1.
33- CER,02223‘:1304)
QUE, 00033'j,CEPf05004-010 )

6 - -CEP::,03576040)
/IV . ;‘,
CEPT-01045010
-4Çç JÁ
MANN, 00774 -CEPír05801K150 )

0CM 3.520.739-6- Inicio atv :30/03/2006

LU

CCM 3.520.742-6- Inicio atv :30/03/200

GELO ZANCHI: 99999 r CÉP ()110454)10 )
C • ''''''.-.
1 :; ,17‘5'•,14‘ .-.4.-'.-'_\
J -ANTONIONOGUEllítk-DE SA„00057 - CEP: 03474-023)
MAJ BOAVENTURA1-00061.3 CEP: 01045-010)

CCM 3.520.745-0- Inicio atv :30/0
CCM 3.520.747-7- Inicio Mv

MANDICUNUNGA, 99999- CEP: 01045-010)

CCM 3.520.749-3- Inicio

2006 (R MANOEL DUTRA, 00108- CEP: 01045-010)

CCM 3.520.752-3- inic
CCM 3.520.754-0-

30/

/03/2006 (R MANUEL VITOR RODRIGUES, 00090- CEP: 04841-280)

0CM 3.520.755
CCM 3.520.758-2- Inic

006 (R MANUEL JOSE DE ALMEIDA, 00148- CEP: 01045-010)

30/03/2006 (R MARAGOJIPE, 00217- CEP: 01045-010)

CCM 3.520.760-4- Inicio Mv :30/03/2006 (R MARTINIANO DE CARVALHO, 00453- CEP: 01321-001 )
CCM 3.520.761-2- Inicio atv :30/03/2006 (R MARTINS FONTES, 00330- CEP: 01045-010 )
CCM 3.520.764-7- Inicio atv :30/03/2006 (R MENDES GONCALVES, 00398- CEP: 03027-010)
CCM 3.520.768-0- Inicio atv :30/03/2006 (R MIN SALGADO FILHO, 00259- CEP: 01045-010)
CCM 3.520.770-1- Inicio atv :30/03/2006 (R MINERVA, 00336- CEP: 05007-031 )
CCM 3.520.773-6- Inicio Mv :30/03/2006 (R PROF FILADELFO AZEVEDO, 00748- CEP: 01045-010)
CCM 3.520.774-4- Inicio atv :30/03/2006 (R PROF PEDREIRA DE FREITAS, 01011 - CEP: 03312-050)
CCM 3.520.776-0- Inicio Mv :30/03/2006 (R PROF RODOLPHO DE FREITAS, 00920- CEP: 01045-010)
CCM 3.520.778-7- Inicio atv :30/03/2006 (R PROF ROLDAO DE BARROS, 00130- CEP: 01045-010)

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n° 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM n°3, de 6 de abril de 2015,
Decreto 50.691. de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010.
Certidão emitida às 14:04:54 horas do dia 02/05/2019 (hora e data de Brasília).
Código de Autenticidade: BD8E9840
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na pagina da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.brist
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Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários
CCM 3.520.779-5- Inicio atv :30/03/2006 (R PROF SANTIAGO DANTAS, 00000- CEP: 05690-010)
CCM 3.520.780-9- Inicio atv :30/03/2006 (R OUATA, 00845- CEP: 01045-010)
CCM 3.520.783-3- Inicio atv :30/03/2006 (R RAFAEL CARROZZO, 99999- CEP: 01045-010 )
CCM 3.520.790-6- Inicio atv :30/03/2006 (R RUBEM DE SOUZA, 00473- CEP: 01045-010)

<kr

CCM 3.520.792-2- Inicio atv :30/03/2006 (R RUBINO DE OLIVEIRA, 00344 - CEP: 01045-010
CCM 3.520.793-0- Inicio atv :30/03/2006 (R S

RAIMUNDO, 00007- CEP: 03216-040 )

CCM 3.520.794-9- Inicio atv :30/03/2006 (R S

SEVERO, 00668- CEP: 03666-000

CCM 3.520.795-7- Inicio atv :30/03/2006 (R S VENCESLAU, 00444- CEP: 01045-0
ell,)
CCM 3.520.799-0- Inicio atv :30/03/2006 (R SAGRADO CORACAO DE JESUS.
CCM 3.520.802-3- Inicio atv :30/03/2006 (R SALVADOR ROMEU, 00.482:a
,e1;
25-r,
CCM 3.520.803-1- Inicio atv :30/03/2006 (R SAMARITAA0010.- CEP:02

5

05847-570)

.

)

(k)hris

Ràgtt CCM 3.520.804-0- Inicio atv :30/03/2006 (R SANTANESIAtTJO5G3

r-

CCM 3.520.805-8- Inicio atv :30/03/2006 (R SILVIA40410.,-:CÉP:

5
RCIA, 00176 - CEP: 01045-010)
CCM 3.520.806-6- Inicio atv :30/03/2006 (R SOLD CRISTOVAOMORAI
/1/4 6
:01045-010)
CCM 3.520.808-2-Inicio atv :30/03/2006 (R STA CLA
010.45-010) 1

CCM 3.520.810-4- Inicio atv :30/03/2006 (R S A‘SATA
CCM 3.520.811-2- Inicio atv :30/03/2006 (R STAT.- T-Lxj.,

, \ 0361.).: ,,' E EV
,
O 8;17:0:0
, :7:1
15•,,A.
0, 00483 -CEP: 04707-110)

CCM 3.520.814-7- Inicio atv :30/03/2006 (R ST (0, A
l'çt
CCM 3.520.815-5- Inicio atv :30/03/2006 (R S TH EUF - _ I. e. 00T5i - CEP: 01045à910 ).l
\
CCM 3.520.817-1- Inicio atv :30/03/2006 TA: i(114,-,95:6, 7:-CEP: 01045:01047
i.Z•
. .#1•

r'"

CCM 3.520.818-0- Inicio atv :30/03/200 àNp• à • :.K.0005-6• 45-0105-n
L C --N;;;;j
: ild, '•51,
:
: t, , i Si \j_„ ,a‘
MANDARE,-00070—GÉP:01045-010 )
CCM 3.520.819-8- Inicio atv :30/
200:

CCM 3.520.821-0- Inicio atv

TANQUE VELHO, 01475- CEP: 01045-010)

2006 (R TIERS, 00037- CEP: 01045-010)

CCM 3.520.830-9- In

30/0 /2006 (R TITO. 00460- CEP: 01045-010)
/03/2006 (R TITO OLIANI, 00766- CEP: 04256-000)

CCM 3.520.840
CCM 3.520.842-2- Inic

..<

TEIXEIRA DA SILVA, 00329- CEP: 01045-010)

CCM 3.520.822-8- Inicio

CCM 3.520.831-7-

_

30/03/2006 (R TOME DE SOUZA, 01601 - CEP: 01045-010)

CCM 3.520.843-0- Inicio atv :30/03/2006 (R TRAPICHEIRO, 00140- CEP: 03441-030)
CCM 3.520.845-7- Inicio atv :30/03/2006 (R TREZE DE MAIO, 01203- CEP: 01045-010)
CCM 3.520.847-3- Inicio atv :30/03/2006 (R TREZE DE MAIO, 01610- CEP: 01045-010)
CCM 3.520.849-0- Inicio atv :30/03/2006 (R TUPUJU, 00060- CEP: 01045-010)
CCM 3.520.850-3- Inicio atv :30/03/2006 (R VENEZA, 00802- CEP: 01429-011)
CCM 3.520.851-1- Inicio atv :30/03/2006 (R VERA CRUZ, 00070- CEP: 04750-020 )
CCM 3.520.852-0- Inicio atv :30/03/2006 (R VICENTE STRICHALSKY, 00494- CEP: 01045-010 )
CCM 3.520.853-8- Inicio atv :30/03/2006 (R VIEIRA DE MORAIS, 00762- CEP: 04617-010 )
CCM 3.520.858-9- Inicio atv :30/03/2006 (R VINTE E CINCO DE MARCO, 00308- CEP: 01045-010 )

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM n°3, de 6 de abril de 2015.
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010.
Certidão emitida às 14:04:54 horas do dia 02/05/2019 (hora e data de Brasília).
Código de Autenticidade: BD8E9840
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.brisf
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ri
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CCM 3.520.859-7- Inicio atv :30/03/2006 (R VINTE E SEIS DE ABRIL, 00070- CEP: 01045-010)

9: eu: 01^-54

CCM 3.520.860-0- Inicio atv :30/03/2006 (R VINTE E UM DE ABRIL, 00632- CEP: 01045-010)

É
" ln. 1
;
1
á ,f,:á
r c_. 17- =E- e•

CCM 3.520.861-9- Inicio atv :30/03/2006 (R VISC DE CAIRU, 00164- CEP: 01045-010)
CCM 3.520.862-7- Inicio atv :30/03/2006 (R VISC DE PARNAIBA, 00116- CEP: 01045-010)

--

CCM 3.520.863-5- Inicio atv :30/03/2006 (R VITO COSTA, 00508- CEP: 01045-010)

ka,
..,-g
ri
....et; .
,..
,rA-.ii ...
-EF
aw
a
ri :‘:ti, O

CCM 3.520.865-1- Inicio atv :30/03/2006 (R VITORIO FASANO, 00088 - CEP: 01414-0
CCM 3.520.868-6- Inicio atv :30/03/2006 (R VOTUVERAVA, 00156- CEP: 05604-0
je)
CCM 3.520.869-4- Inicio atv :30/03/2006 (R WADIH HATTI, 00224 - CEP: 03666 O

:c.§:

CCM 3.520.871-6- Inicio atv :30/03/2006 (R WALTER RIBEIROTNO~

c-

: 05128-000 )

.,.,5

.,'''
!.. ri-:1
k
7:
' •• '

it

CCM 3.520.864-3- Inicio atv :30/03/2006 (R VITORIANO DE OLIVEIRA, 99999- CEP: 01045-0

CCM 3.520.87243.520.8724-Inicio atv :30/03/2006 (R WANDENKOLIC:03,170
-4
101
CCM 3.520.873-2- Inicio atv :30/03/2006 (R WILLIS ROBERTO:BA

os-

..erefkf
•
I -c
• r%

Wit.Yo-t

CCM 3.520.882-1- Inicio atv :30/03/2006 (VIA

1"5CEP:•01045. 10.À

CCM 2.664.610-2- Inicio atv :27/01/1998 (AL

05909 - CEP: 00454/19 )
42, _P,04I)1
O, 00166.-CER•04b30:03tr- Cancelado em: 30/11/1999)
;7, t*, •
'\
17 01419-002ÁN • '

CCM 2.662.484-2- Inicio atv :27/01/1998

611- CEP: 050'16;0 :trincelado em: 30/09/2003)

CCM 2.628.568-1- Inicio atv :12/09/1997 (R TE

CCM 2.662.472-9- Inicio atv :27/01/199
CCM 2.662.482-6- Inicio atv :27/0
CCM 3.227.460-2- Inicio Mv:

V

•

41

uERA,.°191.4-CÉP; 04028-001?- Cancelado em: 13/01/2005)
NTARTICA;00380,CEPx05003-020 )
V ROQUE PETRONI 6LhJl0R0l089 - CEP: 04707-000 - Cancelado em: 11/12/2009)
AV DAS NACOES UNIDAS, 22540 - CEP: 04795-000 - Cancelado em: 30/11/1999)

CCM 2.669.915-0- Inicio
CCM 2.664.611-0- Ini

/1998 (AVO BRIG FARIA LIMA, 02232- CEP: 01451-000)

CCM 2.663.715-4-

/1998 (AV IBIRAPUERA, 03103- CEP: 04029-200)
/01/1998 (AV DR FRANCISCO MESQUITA, 01000- CEP: 03153-001 )

CCM 2.662.477
CCM 2.677.085-7- Inic

:20/03/1998 (AV REGENTE FEIJO, 01759- CEP: 03342-000 - Cancelado em: 31/07/2009)

CCM 2.677.742-8- Inicio atv :20/03/1998 (R ALVARES PENTEADO, 00184- CEP: 01012-000 - Cancelado em: 13/12)2016)
CCM 2.677.092-0- Inicio atv :20/03/1998 (AV BRAZ LEME, 02317 - CEP: 02022-010 - Cancelado em: 31/07/2009)
CCM 2.679.371-7- Inicio atv :20/03/1998 (R EUDORO LEMOS DE OLIVEIRA, 00028- CEP: 02022-030 - Cancelado em: 11/10/2002)
CCM 2.719.595-3- Inicio atv :17/08/1998 (AV ARICANDUVA, 05555- CEP: 03527-000 - Cancelado em: 31/07/2009)
CCM 2.730.996-7- Inicio atv :17/09/1998 (AV DAS NACOES UNIDAS, 22540- CEP: 04795-000 - Cancelado em: 11/12/2009)
CCM 2.770.020-8- Inicio atv :18/02/1999 (PCA LEONOR KAUPA, 00100- CEP: 04151-100)
CCM 2.867.548-7- Inicio atv :14/12/1999 (AV KENKITI SIMOMOTO, 00115- CEP: 05347-010)
CCM 2.867.982-2- Inicio atv :14/12/1999 (R COSTA GOMES. 00065- CEP: 04382-130)
CCM 2.863.892-1- Inicio atv :14/12/1999 (R EMILIO MALLET, 01652- CEP: 03320-001 )

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM n° 3. de 6 de abril de 2015,
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010.
Certidão emitida as 14:04:54 horas do dia 02/05/2019 (hora e data de Brasília).
Código de Autenticidade: BD8E9840
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sligov.brisf
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CCM 3.520.876-7- Inicio atv :30/03/2006 (R XAVIER/CURAb0,-00
45-olo)
,.
"
CCM 3.520.877-5- Inicio atv :30/03/2006 (TV LEONARDO MOREIRA 99
- CEP:,01045-010 )
Arètrri
CCM 3.520.880-5- Inicio atv :30/03/2006 (TV MARIA•MILI
..hrÁ EST:É-Vá:71;0-0 - CEP: 02053-008)
CCM 3.520.881-3- Inicio atv :30/03/2006 (TV vvm_vs'eyo

fiR

Ir

o
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CCM 2.867.605-0- inicio atv :14/12/1999 (R BELA CINTRA, 00986- CEP: 01415-000 - Cancelado em: 11/1 2
CCM 2.867.535-5- Inicio atv :14/12/1999 (R GERALDO FLAUSINO GOMES, 00061 - CEP: 04575-060

31/07/2009)

CCM 2.867.536-3- Inicio atv :14/12/1999 (R DA VARZEA, 00338- CEP: 01140-080)
CCM 2.955.762-3- inicio atv :29/08/2000 (AV ROQUE PETRONI JUNIOR, 01089- CEP: 04707-000

em: 31/12/2009)

CCM 3.056.697-5- Inicio atv :07/08/2001 (AV INTERLAGOS. 2255- CEP: 04661-903)
CCM 3.079.121-9- Inicio atv :28/05/2001 (R DOMINGOS AGOSTIM, 99999- CEP: 03306
CCM 3.227.458-0- Inicio atv :11/03/2003 (AV LEAO MACHADO, 00100- CEP: 05328
CCM 3.227.425-4- Inicio atv :11/03/2003 (TV CASALBUONO, 00120 - CEP: 02089CCM 3.320.791-7- Inicio atv :14/04/2004 (AV ARICANDUVA, 05555- CEP: 035
CCM 3.363.501-3- Inicio atv :14/10/2004 (R DOMINGOS DE MGRA1:7-0.25
CCM 3.808.231-4- inicio atv :30/06/2005 (AV HIGIENOPOL1S;í006,18
ltrp€
CCM 3.808.224-1- Inicio atv :30/06/2005 (AV ROQUE PETRONII3L1

8t000 )
P: 04707-000)

CCM 3.808.586-0- Inicio atv :30/06/2005 (AV Reboum:3970 - CE
CCM 3.808.222-5- Inicio atv :25/1 0/2006 (R GONCALVES CREEPO, 00
CCM 3.808.232-2- inicio atv :25/10/2006 (AV DAS'NACO
.0.fisití4
CCM 3.585.608-4- inicio atv :25/1 0/2006 (R JOACEIAC_H
CCM 3.586.234-3- Inicio atv :25/10/2006 (AV Re-cl
CCM 3.808.235-7- Inicio atv :25/10/2006 (AV D NA
CCM 3.808.233-0- Inicio atv :25/10/2006 (AV

a.
12' s

Rt-

RAPOSO TAVARES; KM, 00020- CEP: 05577-300)

2010 (TV CASALBUONO, 00120- CEP: 02047-050)

- 08/1 2010 (R FREI CANECA, 00569- CEP: 01307-001 )

CCM 4.247.512
CCM 4.247.517-1- inic

cri,

OLIMPIADAS, 00360- CEP: 04551-000)

CCM 4.250.174-1- In
CCM 4.250.182-2

-ng tri
.••••• ex. ",

/

ISÜ,:0:21.0(E.131:-MC000 )24
_t:
C k,fir
<
GALHAES DE CASTRO;:12000 --CEP: 'C/550
2-001 )

CCM 3.786.492-0- Inicio atv :15/0

CCM 3.980.119-5- inicio

r5rt
=2,1,1
51i

EIRO BORG0000
Ek7
ICEPT 08220-385)

CCM 3.808.234-9- Inicio atv :14/09/200

CCM 4.368.800-4- inicio atv:

D -G

CEP: 0
, 3066-030 )

"15947--dEP$07419440‘ 00 )
N9
S-CEP::0453da11,).
_,— . . -_•-•./ ,'-:::: - .X.:
- CEP:-03342-000-)
./4; • . 1:.'' ,
IDAS 04777 •:CE RI 05,07 000 )
2,r,-. ,C
d v, ,:l
ONCHI,05819
.
CEP U5724)03 )
.
1141

CCM 3.836.089-6- Inicio atv :31/08/2007

e Mrgwn

12/2010 (R TREZE DE MAIO, 01947- CEP: 01327-001 )
:08/12/2010 (AV PAULISTA, 00771 - CEP: 01311-100)

CCM 4.251.679-0- Inicio atv :08/12/2010 (R CAP PACHECO E CHAVES, 00313- CEP: 03126-000)
CCM 4.246.772-1- Inicio atv :12/11/2010 (R S

BENTO, 00219- CEP: 01011-000)

CCM 4.254.608-7- Inicio atv :08/12/2010 (R AMADOR BUENO, 00229- CEP: 04752-005)
CCM 4.288.779-8- Inicio atv :08/12/2010 (AV GIOVANNI GRONCHI, 05819- CEP: 05724-003 - Cancelado em: 16/10/2017)
CCM 4.264.916-1- Inicio atv :08/12/2010 (AV REBOUCAS, 03970 • CEP: 05402-600)
CCM 4.313.295-2- Inicio atv :08/12/2010 (AV PROFESSOR FRANCISCO MORATO, 02718- CEP: 05512-300)
CCM 4.266.071-8- Inicio atv :08/12/2010 (RV RAPOSO TAVARES, KM, 00014- CEP: 05577-200)
CCM 4.370.003-9- Inicio Mv :19/04/2011 (R BORBA GATO, 00059- CEP: 04743-050 )
CCM 4.299.255-9- Inicio atv :08/12/2010 (ES DO CAMPO LIMPO, 00459- CEP: 05777-001 )

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM n° 3, de 6 de abril de 2015,
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009. Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010.
Certidão emitida ás 14:04:54 horas do dia 02/05/2019 (hora e data de Brasília).
Código de Autenticidade: BD8E9840
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.bdsf
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CCM 4.569.470-2- Inicio atv :14/09/2011 (AV DOUTOR ANTONIO MARIA LAET, 00566- CEP: 02240-000)
CCM 4.460.474-2- Inicio atv :26/10/2011 (AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 02041 - CEP: 04543-0%
CCM 4.487.052-3- Inicio atv :16/02/2012 (R FLORIDA, 01970- CEP: 04565-907 - Cancelado em: 18/ /2017
CCM 4.625.137-5- Inicio atv :24/05/2012 (AV MARIA COELHO AGUIAR, 00215 - CEP: 05605-000)
CCM 4.554.886-2- Inicio atv :24/05/2012 (LG DO CAMBUCI, 00083- CEP: 01523-010)
CCM 4.570.158-0- Inicio atv :06/06/2012 (AV PENHA DE FRANCA, 00361- CEP: 03606-0

em: 04/02/2013)

CCM 4.617.643-8- Inicio atv :12)06/2012 (R SILVA BUENO, 02488- CEP: 04208-002 )
CCM 4.569.465-6- Inicio atv :12/06/2012 (AV NACOES UNIDAS, 12901 - CEP: 045
CCM 4.554.881-1- Inicio atv :20/06/2012 (AV DA LIBERDADE, 00086- CEP: 01

ancelado em: 23/06/2017)

CCM 4.647.274-6- Inicio atv :25/10/2012 (R BR DE ITAPETININGAISC

00)

CCM 4.662.983-1- Inicio atv :27/09/2012 (R DOZE DECUTIAROf 00473ónd
WQ231.
CCM 4.911.231-7- Inicio atv :06/02/2014 (AV RAIMUNDOPEREIRA

3-000)
ES, 01465- CEP: 05145-000)

CCM 4.972.553-0- Inicio atv :08/05/2014 (R SAO OUIRINO,r
'00iCancelado em: 22/06/2017)
'00-880!'
'
fin
CCM 4.972.554-8- Inicio atv :08/05/2014 (AV TIRADENTES, 01310,, CE
10;01
04
1
1/4 t'sx-ri
CCM 4.990.956-8- Inicio atv :09/05/2014 (AV ALFREDO E
0-.1ZA KRANHAr00190 - CEP: 04726-170 - Cancelado em:
05/09/2014)
CCM 5.052.832-7- Inicio atv :30/05/2014 (R PAti_
CCM 5.052.833-5- Inicio atv :28/07/2014 (AV ALFR
CCM 5.052.831-9- Inicio atv :28/07/2014 (R D
CCM 5.052.835-1- Inicio atv :28/07/2014 (R P
CCM 5.052.834-3- Inicio atv :28/07/201
CCM 5.071.797-9- Inicio atv :28/07/
CCM 5.091.783-8- Inicio atv :30/07/
CCM 5.400.903-0- Inicio atv

STE

ET, 0016VCEPt 03315-000 )
Y
le‘C.-.&
DE SOUZA,ARANFIA,;00.100 - CEP: 04726-170)
X" I $41
S; 00600 -CEP; 01329-0003 tí
jr:V
Teixeir 00975 CEP: 05630-130)

(3:J01356 - CEP'-04719-002')
a•t•tr
,4•Li 1 <
MBC08660 CEP, 04703-002')
DO DE AZEVED0'00200 CERB3453-030 )
fr
'HUMBERTO 1,941 - CEP: 04018-033)
(R SANCHES DE AGUIAR, 00419- CEP: 03192-140)

CCM 5.400.898-0- Inicio

015 (AV PAULISTA, 01230- CEP: 01310-100)

CCM 5.214.743-6- In
CCM 5.249.555

/05/2015 (AV INTERLAGOS, 02001 - CEP: 04661-100)

CCM 5.495.919

:07/06/2016 (R GOMES CARDIM, 587- CEP: 03050-000)

CCM 5.495.921-7- Inic

r.b..972:5-cn
F1-1 glk2riirst9::
r'
rg-

o
aF et'

r.ta 6:a
W.52
.g
rr

•

-F

c
tt-c cãã.

v :07/06/2016 (R ITAOUERI, 47- CEP: 03178-000)

CCM 5.544.663-9- Inicio atv :29/08/20t6 (AV GIOVANNI GRONCHI, 5930- CEP: 05724-002 )

5-R

CCM 5.601.346-9- Inicio atv :30/11/2016 (R HENRI DUNANT, 780- CEP: 04709-110)

gg.

CCM 5.720.459-4- Inicio atv :26/04/2017 (R Henri Dunant, 792- CEP: 04709-110 - Cancelado em: 20/09/2017)

r

si
a.
o
=

CCM 5.886.990-5- Inicio atv :04/01/2018 (R BLANDINA RATTO, 00049- CEP: 05502-040 )

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n°4. de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM n°3, de 6 de abril de 2015.
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010.
Certidão emitida às 14:04:54 horas do dia 02/05/2019 (hora e data de Brasília).
Código de Autenticidade: BD8E9840
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.brisf
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Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários
Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de respon
ilidade do sujeito passivo
que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação a
do contido neste
documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a in
Divida Ativa
Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal
inte supra, referente
aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Divida Ativa abrangidos por esta ce
e
a presente data é:
REGULAR. CONSTAM DÉBITOS RELATIVOS AO(s) Ali(s) 900337125, SUSPENSO
FORMALIZAÇÃO DE
RECLAMAÇÃO TRIBUTÁRIA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
.201'810070316-2 ; CONSTAM
DÉBITOS RELATIVOS A DIVERSOS Alls CUJA EXIGIBILIDADE ENCONT
U PENSA CONFORME
INFORMADO PELO DUC ; CONSTAM DÉBITOS RELATIVOS A DIVERSOS
SPENSOS PELA
FORMALIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO TRIBUTÁRIA ; CONSTAM DÉBITO
1,I VOS AO(s) All(s) 64180808 ,
64334309, 64334317 , 64334350 , 64334368 , 64334376 , 64334384 , 6,4g3 )s, 4'
4334422 , 64334430 , CUJA
EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPENSA, CONFORME INFORMAM° O EMORANDO SEI 6017.2018/00169522 ; CERTIFICO AINDA QUE, POR DECISÃO JUDICIALPROFERIDAyA ,?108410122158-88.2006.8.26.0053,
PELA DECIMA TERCEIRA VFP, COM LIMINAR:
DEFtRIDA1PA
S4PETWER A COBRANÇA DE TFEs
VINCULADAS AO CNPJ n° 40.432.54410001-47:a*"
A aceitação desta certidão está condicionada à yejificação d
http://www.prefeitura.sp.gov.bricidade/secretariasifaigndat
/ • ti
Qualquer rasura invalidará este documento.
til"

»nticidade na Internet, no endereço

Decarlinto

Forreransit Herdp. <km Salte% 75 •Iereim
ken Pesco -PO -CEP 4037-C60 .Fenir 03)
11~ 41~ •••••••••••••

; Autentico a presente copia, reproducao fiel do original
, apresentado. Em testeirunhd da verdade.
' Joao Pessoa-PB 08/10/201? 15:09:59
11?-tkviiigr:Wts5gif i
inlj
barFEC fKl
ítete I
G DIGITAL: AJD85669S•
L4G0
•
••
••
:cÇ /kr..
Cirifira_a ,autepticidadesa ht tps://selodigi
tipb.ius

o

p.a C

•

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n° 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM n°3, de 6 de abril de 2015,
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010.
Certidão emitida às 14:04:54 horas do dia 02/05/2019 (hora e data de Brasília).
Código de Autenticidade: BD8E9840
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda httpihmtnv.prefeitura.sp.gov.brfsf
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA
Nome: CLARO S.A.
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 40.432.544/0001-47
Certidão n°: 185460230/2019
Expedição: 04/10/2019, às 10:30:07
Validade: 31/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se
que
CLARO
S . A .
MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°
40.432.544/0001-47, CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas
no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade
suspensa:
0011385-02.2014.5.01.0001
TRT 01° Região
0100032-90.2016.5.01.0004
TRT 016 Região
0060600-15.2003.5.01.0006
TRT 01° Região
0000598-43.2012.5.01.0013
TRT 01 6 Região
0161000-88.2009.5.01.0018
TRT 01° Região
0100807-63.2016.5.01.0018
TRT 01 6 Região
0010267-76.2015.5.01.0026
TRT 01 6 Região
0010610-88.2014.5.01.0032
TRT 016 Região
0001351-07.2012.5.01.0043
TRT 01° Região
0001321-39.2012.5.01.0053
TRT 01° Região
0000071-25.2013.5.01.0056
TRT 01 6 Região
TRT 01' Região
0000101-82.2012.5.01.0060
TRT 01 Região
0010742-92.2013.5.01.0061
TRT 01' Região
0010972-13.2013.5.01.0069
TRT 02 a Região
0203900-09.2004.5.02.0059
TRT 03' Região
0000384-05.2014.5.03.0182
TRT 03° Região
0010865-56.2016.5.03.0182
TRT 04' Região
0001380-02.2012.5.04.0002
TRT 04' Região
0001271-07.2011.5.04.0007
TRT 04° Região
0001191-72.2013.5.04.0007
TRT 04° Região
0000802-60.2013.5.04.0016
TRT 04" Região
0000797-60.2012.5.04.0020
TRT 04° Região
0126600-43.2009.5.04.0025
TRT 04° Região
0001160-54.2011.5.04.0029
TRT 04° Região
0198500-76.2006.5.04.0030
0000165-45.2013.5.04.0102
TRT 04° Região
Dúvidas e sugestões: cndtetst.jus.br
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0001221-16.2013.5.04.0102
TRT 04° Região
0000400-75.2014.5.04.0102
TRT 04° Região
0001143-79.2014.5.04.0104
TRT 04° Região
0000646-37.2014.5.04.0663
TRT 04° Região
0000090-03.2012.5.04.0664
TRT
Região
0000829-05.2014.5.04.0664
TRT 04° Região
0000281-98.2016.5.05.0011
TRT 05° Região
0000774-36.2011.5.05.0016
TRT
Região
0000207-79.2014.5.05.0022
TRT 05° Região
0001158-48.2011.5.05.0032
TRT 05° Região *
0078300-02.2008.5.06.0002
TRT 06° Região
0144200-26.2008.5.06.0003
TRT 06° Região
0136000-49.2007.5.06.0008
TRT
Região
0087800-08.2007.5.06.0009
TRT 06° Região
0127900-90.2007.5.06.0013
TRT 06° Região
0001522-15.2014.5.08.0005
TRT 08° Região
0065200-51.2014.5.13.0009
TRT 13° Região *
0081000-05.2009.5.15.0021
TRT 15° Região *
0010607-68.2017.5.15.0023
TRT 15° Região *
0000107-34.2013.5.15.0038
TRT 15° Região *
0000556-89.2013.5.15.0038
TRT 15° Região *
0000556-29.2014.5.15.0079
TRT 15° Região *
0081600-89.2009.5.15.0097
TRT 15° Região *
TRT 15° Região *
0186800-85.2009.5.15.0097
TRT 17° Região *
0087600-88.2013.5.17.0007
TRT 22° Região
0068100-55.2009.5.22.0001
0001881-26.2010.5.22.0001 - TRT 22'Região *
* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora
de bens suficientes.
** Débito com exigibilidade suspensa.
Total de processos: 53.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se ã verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Dúvidas e sugestões: endtStst.jus.br
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Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos
da negativa (art. 642-A, § 2°, da Consolidação das Leis do
Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da
pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou
garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens
suficientes.
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Consutta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

CAN liA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:
40.432.544/0001-47
Razão Social:cLARo SA
R HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B / SANTO AMARO / SA0 PAULO
Endereço:
/ SP / 04709-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Emitido em atendimento a determinação judicial.
Validade:24/09/2019 a 23/10/2019
Certificação Número: 2019092412525963669257
Informação obtida em 26/09/2019 13:47:59
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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Claro S.A.
CNPJ: 40.432.544/0001-47
Endereço: Rua Florida n°1.970, Cidade Monções, São Paulo
CEP: 04565-001

DECLARAÇÃO

CLARO S.A, CNPJ n° 40.432.544/0001-47, sediada na R/ Henri Dunant N° 780 Torre A e Torre
B Bairro: Santo Amaro — CEP: 04.709-110 São Paulo/SP, declara, sob as penas da lei, que até a
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

João Pessoa - PB, 04 de Outubro de 2019.

SYNARA TRíCIA DA COSTA OLIVEIRA
PROCURADOR

Clar6C

Claro S.A.
CNPJ: 40.432.544/0001-47
Endereço: Rua Florida n° 1.970, Cidade Monções, São Paulo
CEP: 04565-001

DECLARAÇÃO

CLARO S.A, inscrita no CNPJ sob o n° 40.432.544/0001-47 por intermédio de seu representante legal
o (a) Sr (a) SYNARA TRíCIA DA COSTA OLIVEIRA portador (a) da Carteira de Identidade n° 2214769
SSP/PB e do CPF n° 953.825.424-49, DECLARA, para efeito de participação no processo licitatório
pertinente ao Pregão Eletrônico n° xx/2018 do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, bem assim
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos.

João Pessoa, 04 de Outubro de 2019.
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Claro S.A.
CNPJ: 40.432.544/0001-47
Endereço: Rua Florida n°1.970, Cidade Monções, São Paulo
CEP: 04565-001

DECLARAÇÃO
CLARO S.A, inscrita no CNPJ sob o n° 40.432.544/0001-47 por intermédio de seu representante legal o
(a) Sr (a) SYNARA TRíCIA DA COSTA OLIVEIRA portador (a) da Carteira de Identidade n° 2214769 SSP/PB
e do CPF n2 953.825.424-49, DECLARA para fins do disposto no inciso VII do art. 4 2 da Lei n° 10.520,
de 17/07/2002, estar ciente plenamente dos requisitos de habilitação para participar do procedimento
licitatório Pregão Eletrônico n2 017/2019 do Tribunal de Justiça da Paraíba

João Pessoa, 04 de Outubro de 2019.

SYNARA TRíCIA DA COSTA OLIVEIRA
PROCURADOR

Claro S.A.
CNPJ: 40.432.544/0001-47
Endereço: Rua Florida n°1.970, Cidade Monções, São Paulo
CEP: 04565-001

TERMO DE COMPROMISSO

Através deste instrumento, sem prejuízo dos ditames insertos no art. 22, VI da Resolução CNJ 07/2005,
declaro a inexistência, bem como assumo compromisso de não permitir ingresso nos quadros
societários e/ou de empregados da minha Pessoa Jurídica, cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de
direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de
direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha
hierárquica da área encarregada da licitação, ficando desde já ciente de que a inobservância dessa
vedação acarretará a rescisão imediata do serviço de fornecimento a ser celebrado com o Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, nos termos do Edital.

João Pessoa, 04 de Outubro de 2019.

SYNARA TRíCIA DA COSTA OLIVEIRA
PROCURADOR
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO N.° 007/2010/PVCP/SPV-ANATEL
ti

TERMO DE AUTORIZAÇÃO
SERVIÇO MÓVEL PESSOAL QUE
ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA
NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
— ANATEL E A CLARO S.A

Pelo presente instrumento, de um lado a AGÊNCIA NACIONAL DE
TELECOMUNICAÇÕES, doravante den minada ANATEL, entidade integrante da
UNIÃO, no exercício da competência atribu da pelo art. 19, IX da Lei Federal n.° 9.472, de
16 de julho de 1997 - LGT, combinado c m o art. 175, VIII do Regimento Interno da
Anatel, aprovado pela Resolução n.° 270, de 19 de julho de 2001, com CGC/MF n.°
02.030.715/001-12, ora representada pelo Presidente do Conselho Diretor da Matei
RONALDO MOTA SARDENBERG, b asileiro, casado, cartão de Identidade do
Ministério das Relações EXteriores n° 5601RE e CPF/MF 075.074.884-20, em conjunto
com o Conselheiro JOÃO BATISTA DE REZENDE, brasileiro, divorciado, Carteira de
Identidade n° 3.412.238-5- SSP/PR, CPF 41/2 648 70944, conforme Ato n.° 7.539, de 22
de dezembro de 2009, publicado no D.O.U. de 13 de janeiro de 2010, e de outro a CLARO
S.A, CNPJ n.° 40.432.544/0001-47, ora epresentada(s) por seu(s) Diretor(es) JOÃO
ALBERTO SANTOS, brasileiro, casado, ontador, portador da carteira de identidade n°
012.359.416-2 SSP/BA e inscrito no CPF F sob o n° 062.033.455-04 e BERNARDO
KOS WINIK, brasileiro, casado, admini ador de empresas, portador da carteira de
carteira de identidade n° 15.931.845-2 SSP/gP e inscrito no CPF/MF sob o n° 105.112.85876, doravante denominada AUTORIZ/WA, celebram o presente TERMO DE
AUTORIZAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, doravante denominado Termo,
conforme o disposto no item 1.6 e seus subitens do Edital de Licitação n.° 002/2007/SPVANATEL, que será regido pelas normas adiante referidas e pelas seguintes cláusulas:
CajiBulo I
Do Objeto, Área de Pristação e Prazo de Vigência
Cláusula 1.1 - O objeto deste Termo é a tinificação das Autorizações para exploração do
Serviço Móvel Pessoal - SMP, prestado dm regime privado, na(s) Área(s) de Prestação
correspondente à Região I do Plano Gerai de Autorização do Serviço Móvel Pessoal —
SMP, por meio da consolidação dos Termos de Autorização para exploração do Serviço
Móvel Pessoal — SMP n.° 022/2002/PVCII/SPV-ANATEL, datado de 12 de dezembro de
2002 e publicado no Diário Oficial da União de 19 de dezembro de 2002, n.°
002/2003/PVCP/SPV-ANATEL, datado dd 03 de fevereiro de 2003 e publicado no Diário
Oficial da União' de 05 de•fevereiro de 20,03, n.° 013/2003/PVCP/SPV-ANATEL, datado
de 05 de maio de 2003 e publicado no Dial° Oficial da União de 06 de maio de 2003, n.°
001/2005/PVCP/SPV-ANATEL, datado de 19 de abril de 2005 e publicado no Diário
Oficial da União de 20 de abril de 2005, rir 032/2007/PVCP/SPV-ANATEL, datado de 14
de dezembro de 2005 e publicado no Diári Oficial da União de 17 de dezembro de 2005 e
n.° 063/2008/PVCP/SPV-ANATEL, datado de 29 de abril de 2008 e publicado no Diário
Oficial da União de 30 de abril de 2008, doravante denominados INSTRUMENTOS
CONSOLIDADOS.
Parágrafo Primeiro - A unificação das utorizaçõcs para exploração do SMP, objeto
deste Termo, não importa na criação, mo ificação ou extinção dos direitos e obrigações
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previstos nos INSTRUMENTOS CONSOLIDADOS.
Parágrafo Segundo - Compreende-se no objeto desta Autorização o Serviço Móvel
Pessoal, prestado em regime privado, em conformidade com a regulamentação da
ANATEL, e, em especial, consoante disposições contidas no Regulamento do SMP e no
Plano Geral de Autorizações do SMP.
Cláusula 1.2 - Serviço Móvel Pessoal é o serviço de telecomunicações móvel terrestre de
interesse coletivo que possibilita a comunicação entre estações móveis e de estações
móveis para outras estações, observadas as disposições constantes da regulamentação.
Cláusula 1.3 - A AUTORIZADA tem direito à exploração industrial dos meios afetos à
prestação dos serviços, observadas as disposições constantes da regulamentação, bem
como o disposto nos artigos 154 e 155 da LGT.
Cláusula 1.4 - O prazo desta autorização para exploração do SMP é indeterminado.
Cláusula 1.5 - O serviço deve ser explorado com a utilização, pela AUTORIZADA, das
subfaixas de radiofreqüências previstas nos INSTRUMENTOS CONSOLIDADOS e nos
Termos de Autorização de Uso de Radiofreqüência a ela vinculados, bem como daqueles
Termos de Autorização de Uso de Radiofreqüências que venham a ser firmados em
decorrência de processos licitatórios a serem realizados pela Anatel.
Cláusula 1.6 — Os Termos de Autorização para Uso das Radiofrequências anteriormente
associados aos INSTRUMENTOS CONSOLIDADOS, objeto desta unificação, passam a
associar-se ao presente Termo, dele sendo parte essencial e indissociável, passando a viger
em conjunto e unificadamente, contudo se preservando direitos e obrigações de cada
Termo de Autorização para Uso das Radiofreqüências e deste Termo.
Capítulo II
Do Valor da Autorização para Exploração do SMP
Cláusula 2.1 - O valor da Consolidação dos Termos de Autorização para exploração do
SMP na respectiva Área de Prestação é de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a ser pago na data
da sua assinatura.
§ 1° - O atraso no pagamento do ônus previsto nesta Cláusula implicará cobrança de multa
moratória de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez
por cento), acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia — SELIC, acumulada mensalmente, a partir do mês subseqüente ao
do vencimento do prazo e de 1% (um por cento) no mês de pagamento.
§ 2° - O não pagamento do valor estipulado nesta cláusula implicará a caducidade da
Autorização, independente da aplicação de outras penalidades previstas.
§ 30 - Em quaisquer das situações que levem à extinção da Autorização, o valor pago do

rd

preço público pela Autorização, até o momento da referida extinção, não será restituído.
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Cláusula 3.1 - A AUTORIZADA se obtliga a prestar o SMP de forma a cumprir
plenamente as obrigações inerentes ao servido prestado em regime privado, observados os
critérios, fórmulas e parâmetros definidos neite Termo de Autorização.
Do Modo, Forma e Condiçoes da Prestação do Serviço

Parágrafo único. O descumprimento das obrigações relacionadas ao objeto deste Termo
de Autorização ensejará a aplicação das sánções nele previstas, permitirá a suspensão
temporária pela Anatel e, conforme o caso, 6á decretada a caducidade desta Autorização,
na forma disposta no Art. 137 da LGT.
Cláusula 3.2 - A AUTORIZADA deve presfar o serviço objeto desta Autorização por sua
conta e risco, dentro do regime de ampla e justa competição estabelecido na LGT, sendo
remunerada pelos preços cobrados, conformei disposto neste Termo de Autorização.
§1° A AUTORIZADA no,terá direito a 'qualquer espécie de exclusividade, qualquer
hipótese de garantia de equilíbrio econôm4co-financeiro, nem poderá reclamar direito
quanto à admissão de novas prestadoras do 1/lesmo serviço.
§2° A AUTORIZADA não terá direito adqtürido à permanência das condições vigentes
com a expedição desta Autorização ou do inr io das atividades, devendo observar os novos
condicionamentos impostos por lei e pela regulamentação.
§3° As normas concederão prazos suficientesi para adaptação aos novos condicionamentos.
Cláusula 3.3 — A AUTORIZADA se obrigá a iniciar a exploração comercial do serviço,
nas localidades ainda não atendidas na4 condições estabelecidas nos documentos
editalícios, nos prazos e condições fixadas i no(s) Termo(s) de Autorização para Uso de
Radiofreqüências associados ao presente Ter no.
Cláusula 3.4 — A AUTORIZADA deverá mluiter acesso gratuito para serviços públicos de
emergência conforme estabelecido na regulalnentação.
Cláusula 3.5 — A AUTORIZADA deverá aslegurar ao seu usuário o livre exercício de seu
direito de escolha de prestadora de STFC hara encaminhamento de chamadas de Longa
Distância a cada chamada por ele originada observado o disposto na regulamentação do
SMP.
Cláusula 3.6 — As alterações no controle so ietário das AUTORIZADAS, na forma da Lei
e da regulamentação em vigor, estarão suj4itas a controle prévio pela Matei, visando a
manutenção das condições indispensáveis i,ara a autorização ou de outras condições da
regulamentação.
§1° - São condições indispensáveis à expe ição e à manutenção da autorização aquelas
previstas na regulamentação aplicável e no Art. 133 da LGT.
§2°: A transferência da Autorização estará slijeita à aprovação da ANATEL, observadas as
exigências do §2° do Art 136 da LGT.
§3° - Em todos os casos de alteração contratual, a AUTORIZADA deverá apresentar à
Anatel cópias autenticadas das respectivlis alterações, arquivadas ou registradas na
repartição competente, no prazo de sessenta luas contados de sua efetivação.
Cláusula 3.7 - A AUTORIZADA estabelecerá, livremente, os preços a serem praticados
na exploração do SMP, podendo variar errl função de características técnicas, de custos
específicos e de utilidades ofertadas aos usanos, conforme definido na regulamentação do_ _
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SiVIP, observado o exposto, quando aplicável, no item 1.3 do anexo à Resolução Matei n°
318, de 27 de setembro de 2002, durante toda a vigência da autorização, sendo reprimida
toda prática prejudicial à competição, bem como o abuso do poder econômico nos termos
da legislação própria.
Parágrafo primeiro. A AUTORIZADA deverá dar ampla publicidade de sua tabela de
preços de forma a assegurar seu conhecimento pelos usuários e interessados na forma da
regulamentação aplicável.
Parágrafo segundo. Os valores remuneratórios máximos a serem cobrados dos usuários
considerados no seu conjunto, bem como os respectivos critérios de reajuste, serão aqueles
constantes dos Planos de Serviço homologados pela Matei.
Capitulo IV
Dos Compromissos de Abrangência
Cláusula 4.1 — A AUTORIZADA se compromete a cumprir os Compromissos de
Abrangência constantes do(s) Termo(s) de Autorização de Uso de Blocos de
Radiofreqtiências associado(s) ao presente Termo.
Capitulo V
Da Qualidade do Serviço
Cláusula 5.1 - Constitui pressuposto da Autorização a adequada qualidade do serviço
prestado Pela AUTORIZADA, considerando-se como tal o serviço que satisfizer às
condições de regularidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia.
§10 - A regularidade será caracterizada pela exploração continuada do serviço com estrita
observância do disposto nas normas baixadas pela ANATEL.
§2" - A eficiência será caracterizada pela consecução e preservação dos parâmetros
constantes deste Termo de Autorização e pelo atendimento ao usuário do serviço nos
prazos previstos na regulamentação.
§3° - A segurança na exploração do serviço será caracterizada pela confidencialidade dos
dados referentes à utilização do serviço pelos usuários, bem como pela plena preservação
do sigilo das informações transmitidas no âmbito de sua exploração.
§4° - A atualidade será caracterizada pela modernidade dos equipamentos, das instalações
e das técnicas de exploração do serviço, com a absorção dos avanços tecnológicos que,
definitivamente, tragam beneficios para os usuários, respeitadas as disposições deste
Termo de Autorização.
§5° - A generalidade será caracterizada com a prestação não discriminatória do serviço a
todo e qualquer usuário, obrigando-se a AUTORIZADA a prestar o serviço a quem o
solicite, de acordo com a regulamentação.
§6° - A cortesia será caracterizada pelo atendimento respeitoso e imediato de todos os
usuários do serviço autorizado, bem como pela observância das obrigações de informar e
atender pronta e polidamente todos que, usuários ou não, solicitem da AUTORIZADA
informações, providências ou qualquer tipo de postulação conforme o disposto no presente
LÁ Hinkm dos 5-*,' 7S - leram
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Cláusula 5.2 - A AUTORIZADA não poderá, na hipótese de interrupção da exploração do
serviço, alegar o não adimplemento de qua quer obrigação por parte da ANATEL ou da
União.
Cláusula 5.3 - A exploração do serviço autorizado somente poderá ser suspensa em
conformidade com o Regulamento do SMP.

ri

Cláusula 5.4 - A AUTORIZADA deverá cumprir as metas de qualidade fixadas em
regulamentação especifica.
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Cláusula 6.1 - Observada a regulamentaçãci, a AUTORIZADA se obriga' a obedecer aos
Regulamentos de Numeração editados pela Anatel, devendo assegurar ao assinante do
serviço a portabilidade de códigos de acesso lio prazo definido na regulamentação.
Capítulo VII
Da Cobran4 dos Usuários
Cláusula 7.1 - O valor, a forma de medição e os critérios de cobrança dos serviços
prestados devem ser estabelecidos pela AliTIORIZADA com base no que determina o
Regulamento do SMP.
Capítulo VIII
Dos Direitos e Deiveres dos Usuários
Cláusula 8.1 — Constitui direitos e deveres cios usuários aqueles estabelecidos na LGT e na
regulamentação aplicável, sem prejuízo dog direitos previstos na Lei n.° 8.078, de 11 de
setembro de 1990, nos casos por ela regulaos, nem daqueles constantes dos contratos de
prestação do SMP.
Capítulo IX
Dos Direitos e Deveres da AUTORIZADA
Cláusula 9.1 — Constituem obrigações da AUTORIZADA, aqueles estabelecidos na Lei n°
9.472, de 16 de julho de 1997, na regulamentação aplicável e no presente Termo de
Autorização.
Cláusula 9.2 - Na contratação de serviços e na aquisição de equipamentos e materiais
vinculados ao SMP, a AUTORIZADA se obriga a considerar oferta de fornecedores
independentes, inclusive os . nacionais, e bisear suas decisões, com respeito às diversas
ofertas apresentadas, no cumprimento de cri érios objetivos de preço, condições de entrega
e especificações técnicas estabelecidas na re lamentação pertinente.
•
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Cláusula 9.2.1 - Na contratação em questão, aplicam-se os procedimentos do Regulamento
sobre Procedimentos de Contratação de Serviços e Aquisição de Equipamentos ou
Materiais pelas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução n°
155, de 5 de agosto de 1999, alterada pela Resolução n°421, de 2 de dezembro de 2005.
Cláusula 9.2.2 - Compreendem-se como servidos aqueles relacionados com a pesquisa e
desenvolvimento, planejamento, projeto, implantação e instalação fisica, operação,
manutenção, bem como a aquisição de programas de computador (software), supervisão e
testes de avaliação de sistemas de telecomunicações.
Capitulo X
Das Obrigações e Prerrogativas da ANATEL
Cláusula 10.1 - Além das outras prerrogativas inerentes à sua função de órgão regulador e
das demais obrigações decorrentes deste Termo de Autorização, incumbirá à ANATEL:
I - acompanhar e fiscalizar a exploração do serviço visando ao atendimento da
regulamentação;
II - regulamentar a exploração do serviço autorizado;
III - aplicar as penalidades previstas na regulamentação do serviço e, especificamente,
neste Termo de Autorização;
IV - zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e
reclamações dos usuários, cientificando-os, em até 90 (noventa) dias, das providências
tomadas com vista à repressão de infrações a seus direitos;
V - declarar extinta a Autorização nos casos previstos na LGT;
VI - zelar pela garantia de interconexão, dirimindo eventuais pendências surgidas entre a
AUTORIZADA e demais prestadoras;
VII - acompanhar permanentemente o relacionamento entre a AUTORIZADA e demais
prestadoras, dirimindo os conflitos surgidos;
VIII - coibir condutas da AUTORIZADA, contrárias ao regime de competição, observadas
as competências do CADE e o descrito na regulamentação; e
IX - exercer a atividade fiscalizatória do serviço conforme o disposto neste Termo de
Autorização; e
X - arrecadar as taxas relativas ao FISTEL e as contribuições relativas ao FUST, adotando
as providências previstas na legislação.
Cláusula 10.2 - A ANATEL poderá instaurar Procedimento Administrativo de
Descumprimento de Obrigação (PADO) destinado a apurar inverdade ou insubsistência das
condições declaradas pela AUTORIZADA, relativas à não participação no controle de
outras empresas ou a outras vedações impeditivas de concentração econômica, sempre que
houver indícios de influência relevante desta, de suas coligadas, controladas ou
controladoras sobre pessoa jurídica prestadora de SMP, nos termos do Regulamento para
Apuração de Controle e de Transferência de Controle em Empresas Prestadoras de
Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução n° 101 da Anatel, de 4 de
fevereiro de 1999.
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Parágrafo único. A comprovação, após o procedimento previsto nesta Cláusula, de
existência de qualquer situação que caracterize inverdade ou insubsistência das condições
declaradas pela AUTORIZADA importará k extinção, por cassação, da Autorização, nos
termos do Art. 139, da LGT.
Cláusula 10.3 - A ANATEL poderá ainda i4staurar procedimento administrativo destinado
a apurar infração contra a ordem econômica brevista na Lei n° 8.884/94.
Capítulo XI
Do Regime ele Fiscalização
Cláusula 11.1 - A ANATEL exercerá g liscalização do serviço a fim de assegurar o
cumprimento dos compromissos constantes i este Termo de Autorização.
§1° - A fiscalização a ser exercida pel ANATEL compreenderá a inspeção e o
acompanhamento das atividades, equipamentos e instalações da AUTORIZADA,
implicando amplo acesso a todos os dados e informações da AUTORIZADA ou de
terceiros.
§2° - As informações colhidas no exercício fia atividade fiscalizatória serão publicadas na
Biblioteca, à exceção daquelas que, por soligtação da AUTORIZADA, sejam consideradas
pela ANATEL como de caráter confidencial)
§30 - As informações que venham a ser consI deradas de caráter confidencial nos termos do

parágrafo anterior, somente serão utilizadas ¡los procedimentos correlacionados ao presente
Termo de Autorização, respondendo a ANATEL e aqueles por ela indicados por qualquer
divulgação, ampla ou restrita, de tais infonndções fora deste âmbito de utilização.
Cláusula 11.2 - A AUTORIZADA, por Itermédio de representante indicado, poderá
acompanhar toda e qualquer atividade da fis alização da ANATEL, não podendo obstar ou
impedir a atuação da fiscalização, sob pc»a de incorrer nas penalidades previstas na
regulamentação.
CapIulo XII
Das Redes de 1elecomunicações
Cláusula 12.1 — A AUTORIZADA no qu respeita à implantação e funcionamento de
Redes de Telecomunicações destinadas a dai suporte à exploração do SMP deve observar o
disposto na regulamentação, em •espe ial, no Regulamento dos Serviços de
Telecomunicações, editado pela Resolução ° 73, de 25 de novembro de 1998; e alterado
pela Resolução n° 343, de 17 de julho de 2003, no Regulamento Geral de Interconexão,
aprovado pela Resolução n°410, de 11 de ju ho de 2005, e no Regulamento do SMP.
Parágrafo Único - A mudança de padrões Àetecnologia, promovida pela Autorizada, não
pode onerar de forma unilateral e arbitrária o usuário, inclusive no que diz respeito as
condições existentes de atendimento aos usukrios existentes.

r

Cláusula 12.2 — A remuneração pelo uso clJ redes será pactuada entre a AUTORIZADA e
as demais prestadoras de serviços de telecomunicações, observado o disposto no Art. 152,
da LGT e na regulamentação.
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Capítulo XIII
Das Sanções
Cláusula 13.1 - A AUTORIZADA fica sujeita à fiscalização da Anatel, observadas as
disposições legais e regulamentares pertinentes, devendo, quando lhe for exigido, prestar
contas conforme regulamentação, permitindo o livre acesso aos seus recursos técnicos e
registros contábeis.
Cláusula 13.2 - O descumprimento de condições ou de compromissos assumidos
associados à autorização sujeitará a AUTORIZADA às sanções de advertência, multa,
suspensão temporária ou caducidade, conforme disposto na regulamentação.
Capítulo XIV
Da Extinção da Autorização
Cláusula 14.1 - Considerar-se-á extinta a Autorização por cassação, caducidade,
decaimento, renúncia ou anulação, conforme os Arts. 138 a 144, da LGT, e consoante os
procedimentos constantes da regulamentação.
Parágrafo único. A declaração de extinção não elidirá a aplicação das penalidades
cabíveis de conformidade com o disposto neste Termo de Autorização pelas infrações
praticadas pela AUTORIZADA.
Capítulo XV
Do Regime Legal e dos Documentos Aplicáveis
Cláusula 15.1 - Regem a Autorização, sem prejuízo das demais normas integrantes do
ordenamento jurídico brasileiro, a LGT, e a regulamentação dela decorrente.
Cláusula 15.2 - Na exploração do SMP deverá ser observada a regulamentação editada
pela ANATEL, como parte integrante deste Termo de Autorização.
Cláusula 15.3 - Na interpretação das normas e disposições constantes deste Termo de
Autorização deverão ser levadas em conta, além dos documentos referidos neste Capítulo,
as regras gerais de hermenêutica e as normas e princípios contidos na LGT.
Capítulo XVI
Do Foro
Cláusula 16.1 - Para solução de questões decorrentes deste Termo de Autorização será
competente o Foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Brasília, Distrito Federal.
Capítulo XVII
Das Disposições Finais
Cláusula 17.1 - Este Termo de Autorização e seus efeitos são válidos a partir de 1° de
novembro de 2009, nos termos do item 1.6.1. do Edital de Licitação n.° 002/2007/SPV, de
23 de outubro de 2007.
Cláusula 17.2 - A AUTORIZADA compromete-se a observar estritamente toda a
regulamentação, sujeitando-se inclusive às novas regulamentações e às alterações que
venham a ser editadas, nos termos da Lei.
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Cláusula 17.3 — Observado o disposto no
go 130 da LGT e nos editais de licitação, a
AUTORIZADA não terá direito adquirido manutenção das condições existentes na data
de assinatura deste Termo, devendo observ os novos condicionamentos que venham a ser
impostos por lei ou pela regulamentação a ser editada pela ANATEL.
E por assim estarem cientes das disposiçõIs e condições deste Termo de Autorização, as
partes o assinam em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas, que
também o assinam, para que se produzam sus legais e jurídicos efeitos.
Brasília, J5 de

4r0 de 2010.
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Pela AUTORIZADA:
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Kik ALBERTO SAMOS
Diâor Financeiro da Claro S.A.

BERNARDO KOS WIN
Diretor Nacional de Vend
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S.A.
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO k° 009 /2010/PVCP/SPV-ANATEL
I
I TERMO DE AUTORIZAÇÃO i O
SERVIÇO MÓVEL PESSOAL QUE
I ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA
I
NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
—ANATEL E A CLARO S.A
Pelo presente instrumento, de um lado a AGÊNCIA NACIONAL DE
TELECOMUNICAÇÕES, doravante denbminada ANATEL, entidade integrante da
UNIÃO, no exercício da competência atribliída pelo art. 19, IX da Lei Federal n.° 9.472, de
16 de julho de 1997 - LGT, combinado cbm o art. 175, VIII do Regimento Interno da
Anate], aprovado pela Resolução n.° 270: de 19 de julho de 2001, com CGC/MF n.°
02.030.715/001-12, ora representada pelo Presidente do Conselho Diretor da Anatel
RONALDO MOTA SARDENBERG, brasileiro, casado, cartão de Identidade do
Ministério das Relações Exteriores n° 56012;MRE e CPF/MF 075.074.884-20, em conjunto
com o Conselheiro JOÃO BATISTA DE REZENDE, brasileiro, divorciado, Carteira de
Identidade n° 3.412.238-5 - SSP/PR, CPF 472 648 709-44, conforme Ato n.° 7.538, de 22
de dezembro de 2009, publicado no D.O.U.Ide 13 de janeiro de 2010, e de outro a CLARO
S.A, CNPJ n.° 40.432.5.44/0001-47, ora Irepresentada(s) por seu(s) Diretor(es) JOÃO
ALBERTO SANTOS, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade n°
012.359.416-2 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o n° 062.033.455-04 e BERNARDO
KOS WINIK, brasileiro, casado, adminárador de empresas, portador da carteira de
carteira de identidade tf 15.931.845-2 'SSPSP e inscrito no CPF/MF sob o n° 105.112.85876, doravante AUTORIZADA, celebram O presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO
SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, doravante denominado Termo, conforme o disposto no
item 1.6 e seus subitens do Edital de Licitação n.° 002/2007/SPV-ANATEL, que será
regido pelas normas adiante referidas e pelatis seguintes cláusulas:
CaPítulo I
Do Objeto, Área de Pràtação e Prazo de Vigência
Cláusula 1.1 - O objeto deste Termo é a Unificação das Autorizações para exploração do
Serviço Móvel Pessoal - SMP, prestado em regime privado, na(s) Área(s) de Prestação
correspondente à Região III do Plano Geral de Autorização do Serviço Móvel Pessoal —
SMP, por meio da consolidação dos Teridos de Autorização para exploração do Serviço
Móvel Pessoal — SMP n.° 004/2003/PVCP/SPV-ANATEL, datado de 03 de fevereiro de
2003 e publicado •no Diário Oficial da União de 05 de fevereiro de 2003 e n.°
039/2003/PVCP/SPV-ANATEL, datado cid, 29 de setembro de 2003 e publicado no Diário
Oficial da União de 30 de setembro de 2005, doravante denominados INSTRUMENTOS
CONSOLIDADOS.
Parágrafo Primeiro - A unificação das Autorizações para exploração do SMP, objeto
deste Termo, não importa na criação, modificação ou extinção dos direitos e obrigações
previstos nos INSTRUMENTOS CONSOLIDADOS.
Parágrafo Segundo - Compreende-se no objeto desta Autorização o Serviço Móvel
Pessoal, prestado em regime privado, Cm conformidade com a regulamentação da
ANATEL, e, em especial, consoante dispdsições contidas no Regulamento do SMP e no
Plano Geral de Autorizações do SMP.
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Cláusula 1.2 - Serviço Móvel Pessoal é o
interesse coletivo que possibilita a comunicação entre estações móveis e de e
móveis para outras estações, observadas as disposições constantes da regulamentação.

Cláusula 1.3 - A AUTORIZADA tem direito à exploração industrial dos meios afetos à
prestação dos serviços, observadas as disposições constantes da regulamentação, bem
como o disposto rios artigos 154 e 155 da LGT.
Cláusula 1.4 - O prazo desta autorização para exploração do SMP é indeterminado.

Cláusula 1.5 - O serviço deve ser explorado com a utilização, pela AUTORIZADA, das
subfaixas de radiofreqüências previstas nos INSTRUMENTOS CONSOLIDADOS e nos
Termos de Autorização de Uso de Radiofreqüência a ela vinculados, bem como daqueles
Termos de Autorização de Uso de Radiofreqüências que venham a ser firmados em
decorrência de processos licitatórios a serem realizados pela Matei.
Cláusula 1.6 — Os Termos de Autorização para Uso das Radiofrequências anteriormente
associados aos INSTRUMENTOS CONSOLIDADOS, objeto desta unificação, passam a
associar-se ao presente Termo, dele sendo parte essencial e indissociável, passando a viger
em conjunto e unificadamente, contudo se preservando direitos e obrigações de cada
Termo de Autorização para Uso das Radiofreqiiências e deste TermO.
Capitulo II
Do Valor da Autorização para Exploração do SMP
Cláusula 2.1 - O valor da Consolidação dos Termos de Autorização para exploração do

SMP na respectiva Área de Prestação é de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a ser pago na data
da sua assinatura.

§ 1" - O atraso no pagamento do ônus previsto nesta Cláusula implicará cobrança de multa
moratória de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez
por cento), acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia — SELIC, acumulada mensalmente, a partir do mês subseqüente ao
do vencimento do prazo e de 1% (um por cento) no mês de pagamento.
§ 2° - O não pagamento do valor estipulado nesta cláusula implicará a caducidade da
Autorização, independente da aplicação de outras penalidades previstas.
§ 30 - Em quaisquer das situações que levem à extinção da Autorização, o valor pago do
preço público pela Autorização, até o momento da referida extinção, não será restituído.
Capitulo III
Do Modo, Forma e Condições da Prestação do Serviço
Cláusula 3.1 - A AUTORIZADA se obriga a prestar o SMP de forma a cumprir

plenamente as obrigações inerentes ao serviço prestado em regime privado, observados os
critérios, fórmulas e parâmetros definidos neste Termo de Autorização.
Parágrafo único. O descumprimento das obrigações relacionadas ao objeto deste Termo
de Autorização ensejará a aplicação das sanções nele previstas, permitirá a suspensão
temporária pela Anatel e, conforme o caso, será decretada a caducidade desta Autorização,
na forma disposta no Art. 137 da LGT.
7.'377E\
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Cláusula 3.2 - A AUTORIZADA deve prestar o serviço objeto desta Autorização por sua
conta e risco, dentro do regime de ampla e justa competição estabelecido na LGT, sendo
remunerada pelos preços cobrados, conforme disposto neste Termo de Autorização.
§1° A AUTORIZADA não terá direito a ,qualquer espécie de exclusividade, qualquer
hipótese de garantia de equilíbrio econômico-financeiro, nem poderá reclamar direito
quanto à admissão de novas Prestadoras do mesmo serviço.
§2° A AUTORIZADA não terá direito adquirido à permanência das condições vigentes
com a expedição desta Autgrifação ou do início das atividades, devendo observar os novos
condicionamentos impostos por lei e pela regulamentação.
§3° As normas concederão prazos suficientei para adaptação aos novos condicionamentos.
Cláusula 3.3 — A AUTORIZADA se obrigai a iniciar a exploração comercial do serviço,
nas localidades ainda não atendidas nas condições estabelecidas nos documentos
editalícios, nos prazos e condições fixadas' no(s) Termo(s) de Autorização para Uso de
Radiofreqüências associados ao presente Telim.
Cláusula 3.4 — A AUTORIZADA deverá nianter acesso gratuito para serviços públicos de
emergência conforme estabelecido na regulainentação.
Cláusula 33— A AUTORIZADA deverá assegurar ao seu usuário o livre exercício de seu
direito de escolha de prestadora de STFC para encaminhamento de chamadas de Longa
Distância a cada chamada por ele originadd, observado o disposto na regulamentação do
SMP.
Cláusula 3.6 — As alterações no controle societário das AUTORIZADAS, na forma da Lei
e da regulamentação em vigor, estarão sujitas .a controle prévio pela Anatel, visando a
manutenção das condições indispensáveis Tiara a autorização ou de outras condições da
regulamentação.
§1° - São condições indispensiveis à expedição e à manutenção da autorização aquelas
previstas na regulamentação aplicável e no Art. 133 da LGT.
§2°: A transferência da Autorização estará sujeita à aprovação da ANATEL, observadas as
exigências do §2° do Art 136 da LGT.
§3° - Em todos os casos de alteração contratual, a AUTORIZADA deverá apresentar à
Anatel cópias autenticadas das respectivás alterações, arquivadas ou registradas na
repartição competente, no prazo de sessenta dias contados de sua efetivação.
Cláusula 3.7 - A AUTORIZADA estabelecerá, livremente, os preços a serem praticados
na exploração do SMP, podendo variar eni função de características técnicas, de custos
específicos e de utilidades ofertadas aos usuários, conforme definido na regulamentação do
SMP, observado o exposto, quando aplicável, no item 1.3 do anexo à Resolução Anate] n°
318, de 27 de setembro de 2002, durante toda a vigência da autorização, sendo reprimida
toda prática prejudicial à competição, bem Como o abuso do poder econômico nos termos
da legislação própria.
Parágrafo primeiro. A AUTORIZADA deverá dar ampla publicidade de sua tabela de
preços de forma a assegurar seu conhecimento pelos usuários e interessados na forma da
regulamentação aplicável.
_
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Parágrafo segundo. Os valores remuneratórios máximos a serem cobrados dos usuários
considerados no seu conjunto, bem como os respectivos critérios de reajuste, serão aqueles
constantes dos Planos de Serviço homologados pela Matei.
Capítulo IV
Dos Compromissos de Abrangência
Cláusula 4.1 — A AUTORIZADA se compromete a cumprir os Compromissos de
Abrangência constantes do(s) Termo(s) de Autorização de Uso de Blocos de
Radiofreqüências associado(s) ao presente Termo.
Capítulo V
Da Qualidade do Serviço
Cláusula 5.1 - Constitui pressuposto da Autorização a adequada qualidade do serviço
prestado pela AUTORIZADA, considerando-se como tal o serviço que satisfizer às
condições de regularidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia.
§1° - A regularidade será caracterizada pela exploração continuada do serviço com estrita
observância do disposto nas normas baixadas pela ANATEL.
§2° - A eficiência será caracterizada pela consecução e preservação dos parâmetros
constantes deste Termo de Autorização e pelo atendimento ao usuário do serviço nos
prazos previstos na regulamentação.
§3° - A segurança na exploração do serviço será caracterizada pela confidencialidade dos
dados referentes à utilização do serviço pelos usuários, bem como pela plena preservação
do sigilo das informações transmitidas no âmbito de sua exploração.
§4° - A atualidade será caracterizada pela modernidade dos equipamentos, das instalações
e das técnicas de exploração do serviço, com a absorção dos avanços tecnológicos que,
definitivamente, tragam benefícios para os usuários, respeitadas as disposições deste
Termo de Autorização.
§5° - A generalidade será caracterizada com a prestação não discriminatória do serviço a
todo e qualquer usuário, obrigando-se a AUTORIZADA a prestar o serviço a quem o
solicite, de acordo com a regulamentação.
§6° - A cortesia será caracterizada pelo atendimento respeitoso e imediato de todos os
usuários do serviço autorizado, bem como pela observância das obrigações de informar e
atender pronta e polidamente todos que, usuários ou não, solicitem da AUTORIZADA
informações, providências ou qualquer tipo de postulação conforme o disposto no presente
Termo de Autorização.
Cláusula 5.2 - A AUTORIZADA não poderá, na hipótese de interrupção da exploração do
serviço, alegar o não adimplemento de qualquer obrigação por parte da ANATEL ou da
União.
Cláusula 5.3 - A exploração do serviço autorizado somente poderá ser suspensa em
conformidade com o Regulamento do SMP.
Cláusula 5.4 - A AUTORIZADA deverá cumprir as metas de qualidade fixadas em
regulamentação especifica.
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Capítulo VI
- Do Plano de Numeração
Cláusula 6.1 - Observada á regulamentação, a AUTORIZADA se obriga a obedecer aos
Regulamentos de Numeração editados pela Matei, devendo assegurar ao assinante do
serviço a portabilidade de códigos de acesso no prazo defmido na regulamentação.
Capítulo VII
Da Cobrança dos Usuários
. .
i .
Cláusula 7.1 - O valor, a forma de medição e os• critérios de cobrança dos serviços
prestados devem ser estabelecidos pela AUTORIZADA com base no que determina o
Regulamento do SMP.
Capítulo VIII
Dos Direitos e Deveres dos Usuários
Cláusula 8.1 — Constitui direitos e deveres dos usuários aqueles estabelecidos na LGT e na
regulamentação aplicável, sem prejuízo dos direitos previstos na Lei n.° 8.078, de 11 de
setembro de 1990, nos casos por ela regulados, nem daqueles constantes dos contratos de
prestação do SMP.
Capítulo IX
Dos Direitos e Deveres da AUTORIZADA
Cláusula 9.1 — Constituem-obrigações da AUTORIZADA, aqueles estabelecidos na Lei n°
9.472, de 16 de julho de 1997, na regulaimentaçãci aplicável e no presente Termo de
Autorização.
•
Cláusula 9.2 - Na contratação de serviços e na aquisição de equipamentos e materiais
vinculados ao SMP, a AUTORIZADA se obriga a considerar oferta de fornecedores
independentes, inclusive 6's 'nacionais, e bàsear suas decisões, com respeito às diversas
ofertas apresentadas, no ctiinpriinento de critérios objetivos de preço, condições de entrega
e especificações técnicas estabelecidas na regulamentação pertinente.
Cláusula 9.2.1 - Na contraiagO em questão) aplicam-se os procedimentos do Regulamento
sobre Procedimentos de Contratação de iServiços e Aquisição de Equipamentos ou
Materiais pelas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução n°
155, de 5 de agosto de 1999, alterada pela Resolução n°421, de 2 de dezembro de 2005.
I
Cláusula 9.2.2 - Compreendem-se como sçrviços aqueles relacionados com a pesquisa e
desenvolvimento, planejamento, projeto, 'implantação e instalação física, operação,
manutenção, bem como a aquisição de programas de computador (software), supervisão e
testes de avaliação de sistemas de telecomunicações.
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Capitulo X
Das Obrigações e Prerrogativas da ANATEL
Cláusula 10.1: Além das outras prerrogativas inerentes à sua função de órgão regulador e
das demais obrigações decorrentes deste Termo de Autorização, incumbirá à ANATEL:
I - acompanhar e fiscalizar a exploração do serviço visando ao atendimento da
regulamentação;
II - regulamentar a exploração do serviço autorizado;
III - aplicar as penalidades previstas na regulamentação do serviço e, especificamente,
neste Termo de Autorização;
IV - zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e
reclamações dos usuários, cientificando-os, em até 90 (noventa) dias, das providências
tomadas com vista à repressão de infrações a seus direitos;
V - declarar extinta a Autorização nos casos previstos na LGT;
VI - zelar pela garantia de interconexão, dirimindo eventuais pendências surgidas entre a
AUTORIZADA e demais prestadoras;
VII - acompanhar permanentemente o relacionamento entre a AUTORIZADA e demais
prestadoras, dirimindo os conflitos surgidos;
VIII - coibir condutas da AUTORIZADA, contrárias ao regime de competição, observadas
as competências do CADE e o descrito na regulamentação; e
IX - exercer a atividade fiscalizatória do serviço conforme o disposto neste Termo de
Autorização; e
X - arrecadar as taxas relativas ao FISTEL e as contribuições relativas ao FUST, adotando
as providências previstas na legislação.
Cláusula 10.2 - A ANATEL poderá instaurar Procedimento Administrativo de
Descumprimento de Obrigação (PADO) destinado a apurar inverdade ou insubsistência das
condições declaradas pela AUTORIZADA, relativas à não participação no controle de
outras empresas ou a outras vedações impeditivas de concentração econômica, sempre que
houver indícios de influência relevante desta, de suas coligadas, controladas ou
controladoras sobre pessoa jurídica prestadora de SMP, nos termos do Regulamento para
Apuração de Controle e de Transferência de Controle em Empresas Prestadoras de
Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Résolução n° 101 da Anatel, de 4 de
fevereiro de 1999.

n

Parágrafo único. A comprovação, após o procedimento previsto nesta Cláusula, de
existência de qualquer situação que caracterize inverdade ou insubsistência das condições
declaradas pela AUTORIZADA importará a extinção, por cassação, da Autorização, nos
termos do Art. 139, da LGT.
Cláusula 10.3 - A ANATEL poderá ainda instaurar procedimento administrativo destinado
a apurar infração contra a ordem econômica prevista na Lei n° 8.884/94.
!e)
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Capítulo XI
Do Regime de Fiscalização
Cláusula 11.1 - A ANATEL exercerá a fiscalização do serviço a fim de assegurar o
cumprimento dos compromissos constantes deste Termo de Autorização.
1
§1° - A fiscalização a ser exercida pela ANATEL compreenderá a inspeção e o
acompanhamento das atividades, equipamentos e instalações da AUTORIZADA,
implicando amplo acesso a todos os dados e informações da AUTORIZADA ou de
terceiros.
§2° - As informações colhidas no exercício ida atividade fiscalizatória serão publicadas na
Biblioteca, à exceção daquelas que, por solicitação da AUTORIZADA, sejam consideradas
pela ANATEL como de caráter confidencial;
§3° - As informações que venham a ser consideradas de caráter confidencial nos termos do
parágrafo anterior, somente serão utilizadas nos procedimentos correlacionados ao presente
Termo de Autorização, respondendo a ANATEL e aqueles por ela indicados por qualquer
divulgação, ampla ou restrita, de tais informações fora deste âmbito de utilização.
Cláusula 11.2 - A AUTORIZADA, por intermédio de representante indicado, poderá
acompanhar toda e qualquer atividade da fisCalização da ANATEL, não podendo obstar ou
impedir a atuação da fiscalliação, sob pena de incorrer nas penalidades previstas na
regulamentação.
Capítulo XII
Das Redes de Telecomunicações
Cláusula 12.1 — A AUTORIZADA no que respeita à implantação e funcionamento de
Redes de Telecomunicações destinadas a dar suporte à exploração do SMP deve observar o
disposto na regulamentação, em •espelcial, no Regulamento dos Serviços de
Telecomunicações, editado pela Resolução n° 73, de 25 de novembro de 1998; e alterado
pela Resolução n° 343, de 17 de julho de 2003, no Regulamento Geral de Interconexão,
aprovado pela Resolução n°410, de 11 de julho de 2005, e no Regulamento do SMP.
Parágrafo único - A mudança de padrões de tecnologia, promovida pela Autorizada, não
pode onerar de forma unilateral e arbitrária o usuário, inclusive no que diz respeito as
condições existentes de atendimento aos usuários existentes.
Cláusula 12.2 — A remuneração pelo uso de redes será pactuada entre a AUTORIZADA e
as demais prestadoras de serviços de telecoinunicações, observado o disposto no Art. 152,
da LGT e na regulamentação.
Capitulo XIII
Das Sanções
Cláusula 13.1 - A AUTORIZADA fica sujeita à fiscalização da Anatel, observadas as
disposições legais e regulamentares pertinentes, devendo, quando lhe for exigido, prestar
contas conforme regulamentação, pennitindo o livre acesso aos seus recursos técnicos e
registros contábeis.
V
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associados à autorização sujeitará a AUTORIZADA às sanções de advertefiCi
suspensão temporária ou caducidade, conforme disposto na regulamentação.
Capítulo XIV
Da Extinção da Autorização

Cláusula 14.1 - Considerar-se-á extinta a Autorização por cassação, caducidade,
decaimento, renúncia ou anulação, conforme os AS. .138 a 144, da LGT, e consoante os
procedimentos constantes da regulamentação.
Parágrafo único. A declaração de extinção não elidirá a aplicação das penalidades
cabíveis de conformidade com o disposto neste Termo de Autorização pelas infrações
praticadas pela AUTORIZADA.
Capítulo XV
Do Regime Legal e dos Documentos Aplicáveis
Cláusula 15.1 - Regem a Autorização, sem prejuízo das demais normas integrantes do
ordenamento jurídico brasileiro, a LGT, e a regulamentação dela decorrente.
Cláusula 15.2 - Na exploração do SMP deverá ser observada a regulamentação editada
pela ANATEL, corno parte integrante deste Termo de Autorização.
Cláusula 15.3 - Na interpretação das normas e disposições constantes deste Termo de
Autorização deverão ser levadas em conta, além dos documentos referidos neste Capítulo,
as regras gerais de hermenêutica e as normas e princípios contidos na LGT.
Capítulo XVI
Do Foro
Cláusula 16.1 - Para solução de questões decorrentes deste Termo de Autorização será
competente o Foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Brasília, Distrito Federal.
Capítulo XVII
Das Disposições Finais
Cláusula 17.1 - Este Termo de Autorização e seus efeitos são válidos a partir de 10 de
novembro de 2009, nos termos do item 1.6.1. do Edital de Licitação n.° 002/2007/SPV, de
23 de outubro de 2007.
Cláusula 17.2 - A AUTORIZADA compromete-se a observar estritamente toda a
regulamentação, sujeitando-se inclusive às novas regulamentações c às alterações que
venham a ser editadas, nos termos da Lei.
Cláusula 17.3 — Observado o disposto no artigo 130 da LGT e nos editais de licitação, a
AUTORIZADA não terá direito adquirido à manutenção das condições existentes na data
de assinatura deste Termo, devendo observar os novos condicionamentos que venham a ser
impostos por lei ou pela regulamentação a ser editada pela ANATEL.
‘13"/\
9.5
.!

€13ANATEL
"%renda Norteai de Teleceenunlordee

Cláusula 17.3 — Observado o disposto no artigo 130 da LGT e nos editais de licitação, a
AUTORIZADA não terá direito adquirido :à manutenção das condições existentes na data
de assinatura deste Termo, devendo observár os novos condicionamentos que venham a ser
impostos por lei ou pela regulamentação a ger editada pela ANATEL.
E por assim estarem cientes das disposições e condições deste Termo de Autorização, as
partes o assinam em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas, que
também o assinam, para que se produzam seus legais e jurídicos efeitos.
Brasília, J5 de mi ibtÁTO

de 2010.
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Pela AUTORIZADA:

et.
JOÃOaLBERTO SANTOS
Diretor Financeiro da/ o S.A.

ar

BERNARDO OS WINIK
Diretor Nacional de Vendas Wo da Claro S.A.
TESTEMUNHAS:

o~dotamiu.:

NELSON MITSUO TAKAYANAGI
C.I. n.° 435.023 SSP/DF

DIRCEU BARAVEIRA
C.I. n.° 538.0723 SSP/SP
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TERMO DE ,AUTORIZAÇÃO 550/2012/PVCPA/PVCP/SPV-A
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA
EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL
QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA
NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES —
ANATEL E A CLARO S.A.

PUBUCADO NO D.O.U.
De
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I.

1
Pelo presente instrumento, de um lado a AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES,
doravante denominada Anate/ entidade integrante da UNIÃO, nos termos da Lei Federal n.°
9.472, de 16 de julho de 1997, combinado com a Portaria n.° 1.018, de 5 de outubro de 2007,
com CNPJ n.° 02.030.715/000142, ora representada pelo seu Superintendente de Serviços
Privados Substituto, DIRCEU BARAVIEFtA, e de outro a CLARO S.A, inscrita no CNP/ n.°
40.432.544/0001-47, ora representada pelo seu Diretor de Marketing, ERIK CORDEIRO
CALDAS FERNANDES, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.°
M-2.285.813 SSP/MG e CPF/MF n.° 725.780.926-72, e pela sua Diretora de Serviços de Valor
Agregado, FIAMMA ORLANDO ZARIFE, brasileira, casada, publicitária, portadora da carteira
de identidade n.° 08.598.605-7 IFP/RI e CPF/Ivff n.° 018.508.457-51, doravante denominada
AUTORIZADA, considerando o Ato n.° 6.321, de 31 de outubro de 2012, celebram o presente
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL,
doravante denominado Termo, conforme o disposto no processo n.° 53500.006410/2012, que
será regido pelas normas adiante referidas e pelas seguintes cláusulas:
Capítulo
Do Objeto, Área de Prestaçáo e Prazo de Vigência
Cláusula 1.1 — O objeto deste Termo é a transferência para CLARO S.A, da autorização para
exploração do Serviço Móvel Pessoal — SMP, originalmente outorgada à AMERICEL S.A.,
CNP/ til' 01.685.903/0001-16, por meio do Ato n.° 33.295/2003, de 29 de janeiro de 2003,
publicado no Diário Oficial da União — D.O.U. de 31 de janeiro de 2003 e do Teimo de
Autorização de Serviço n2 003/2003/PVCP/SPV-Anatel, de 3 de fevereiro de 2003, publicado no
D.O.U. de 5 de fevereiro de 2003, bem como as autorizações do direito de uso das
radiofrequências associadas ao serviço expedidas pelos Atos e Termos de Autorização citados na
Tabela 1.
... ___
Data do
Ato

Data D.O.U.
do Ato

1.694

26/03/2008

28/03/2008

01/06/2011

1535

26/05/2011

27/05/2011

329/2012/PVCPA/PVCP/SPV 28/06/2012

03/07/2012

3/81

01/06/2011

06/06/2011

534/2012/SPV

16/102012

18/10/2012

5.962

11/10/2012

16/10/2012

535/2011/SPV

16/102012

18/10/2012

5.960

11/10/2012

16/10/2012

Ato de
Data D.O.U.
Autorização
do Termo

Termo de Autorização de
Uso de Radlorrequênda

Data do
Termo

30/2008/SPV

29/04/2008

30/04/2008

25/2011/PVCP/SPV

30/05/2011
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Cláusula 1.2 —Constitui objeto do presente Termo, também, a unificação das Autorizações
exploração do SMP, prestado no regime privado, nas Áreas de Prestação cortespOndent?`i
Região II do Plano Geral de Autorização do Serviço Móvel Pessoal — SMP, por meio da
consolidação dos Termos de Autorização de Serviço ri.° 003/2003/PVCP/SPV-ANATEL e n.°
005/2003/PVCWSPV-ANATEL, datados de 3 de fevereiro de 2003 e publicados no D.O.U. de 5
de fevereiro de 2003, n.° 048/2004/PVCP/SPV-ANATEL, datado de 30 de dezembro de 2004 e
publicado no D.O.U. de 14 de janeiro de 2005, e n.° 033/2007/PVCP/SPV-ANATEL, datado de
14 de dezembro de 2007 e publicado no D.O.U. de 17 de dezembro de 2007, doravante
denominados INSTRUMENTOS CONSOLIDADOS.
4.r

- A unificação das Autorizações para exploração do SMP, objeto deste Teimo, não importa
na criação, modificação ou extinção dos direitos e obrigações previstos nos INSTRUMENTOS
CONSOLIDADOS.

- Compreende-se no objeto desta Autorização o Serviço Móvel Pessoal, prestado em regime
- privado, em conformidade com a regulamentação da ANATEL, e, em especial, consoante
disposições contidas no Regulamento do SMP e no Plano Geral de Autorizações do SMP.
Cláusula 1.3 - Serviço Móvel Pessoal é o serviço de telecomunicações móvel terrestre de
interesse coletivo que possibilita a comunicação entre estações móveis e de estações moveis para
outras estações, observadas as disposições constantes da regulamentação.

Cláusula 1.4 - A AUTORIZADA tem direito à exploração industrial dos meios afetos à
prestação dos serviços, observadas as disposições constantes da regulamentação, bern como o
disposto nos artigos 154 e 155 da LGT.
Cláusula 1.5 - O prazo desta autorização para exploração do SMP é indeterminado.
Cláusida 1.6 - O serviço deve ter explorado cota a utiliz,ação, pela AUTORIZADA, das
subfaixas de radiofrequências previstas nos INSTRUMENTOS CONSOLIDADOS e nos Termos
de Autorização de Uso de Radiofinquência a ela vinculados, bem como daqueles Termos de
Autorização de Uso de Radiofizquências que venham a ser firmados em decorrência de
processos ficitatórios a serem realizados péla Anota
Cláusula 1.7 — Os Termos de Autorização para Uso das Radiofrequêecias anteriormente
associados aos INSTRUMENTOS CONSOLIDADOS, objeto desta unificação, passem a
associar-st ao presente Termo, dele sendo parte essencial e indissociável, passando a viger erri
conjunto e unificadarriente, contudo se preservando direitos e obrigações de cada Termo de
Autorização para Uso das Radiofrequênciaa e deste Termo.
Capítulo II
Do Valor da Autorização para Exploração do 51%113
Cláusula 2.1 - O valor pela Transferência da Autorização é de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e o
valor pela Consolidação dos Termos de Autorização para exploração do SMP na respectiva Área
de Prestação é de R$ 9.000,00 (nove mil reais).
U1A
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Capitulo III
Do Modo, Forma e Condições da Prestação do Serviço
Cláusula 11 - A AUTORIZADA se obriga a prestar o SMP de forma a cumprir plenamente •as
obrigações inerentes ao serviço prestado em regime privado, observados os critérios, fórmulas e
parâmetros definidos neste Termo de Autorização.
Parágrafo único. O descumprirnento das obrigações relacionadas ao objeto deste Termo de
Autárização ensejará a aplicação das sanções nele previstas, permitirá a suspensão temporária
pela Anotei e, conforme o caso, será decretada a caducidade desta Autorização, na forma
disposta no Art. 137 da LGT.
Cláusula 3.2 - A AUTORIZADA deve prestar o serviçb objeto desta Autorização por sua conta
e risco, dentro do regime de ampla e justa competição estabelecido na LGT, sendo remunerada
pelos preços cobrados, conforme disposto neste Termo de Autorização.
§1° A AUTORIZADA não terá direito a qualquer espécie de exclusividade, qualquer hipótese de
garantia de equilíbrio econóMico-finonceiro, nem poderá reclamar direito quanto à admissão de
novas prestadoras do mearno serviço.
§r A AUTORIZADA não terá direito adquirido à permanência das condições Vigentes com a
expedição desta Autorização ou do início das atividades, devendo observar os novos
condicionamentos impostos por lei e pela regulamentação.
§3 As normas concederão prazos suficientes pára adaptação aos novos Condicionamentos.
Cláusula 3.3 — A AUTORIZADA se obriga a iniciar a exploração coMercial do serviço, nas
localidades ainda não atendidas nas condições estabelecidas nos documentos editalicios, noa
prazos e condições fixadas nos Termos de Autorização para Uso de Radiofrequências associados
ao presente Termo.
Cláusula 3.4 — A AUTORIZADA deverá manter acesso gratuito para serviços públicos de
emergência conforme estabelecido na regulamentação.
Cláusdla 3.5 — A AUTORIZADA deverá assegurar ao seu usuário o livre exercício de seu
direito de escolha de prestadora de STFC de sua preferência para encaminhamento de chamadas
de Longa Distância a cada chamada por ele originada, observado o disposto na regulamentação
SMp.
Cláusula 3.6 — As alterações no controle societário das AUTORIZADAS, na forma da Lei e da
regulamentação em vigor, estarão sujeitas a controle prévio pela Matei, visando a manutenção
das condiçÕes indispensáveis para a autorização ou de outras condiçÕes da regulamentação.
§1° - São condições indispensáveis à expedição e à manutenção da autorização aquelas previstas
na regulamentação aplicável e no Art. 133 da LGT.
1
- A transferência da Autorização estará sujeita à aprovação da ANATEL, observadas as
exigências do §2° do Art. 136 da LGT.
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- Em todos os casos de alteração contratual, a.AUTORIZADA deverá apresentar à XRatal
'Copias autenticadas das respectivas alterações, arquivadas ou registradas na repartiet
Competente, no prazo de sessenta dias contados de sua efetivação.
Cláusula 3.7 - A AUTORIZADA estabelecerá, livremente, os preços a SCini praticados na
exploração do SMP, podendo variar em função de características tê-alicias; de custos específicos
e de utilidades ofertadas tios usuários, conforma definido na regulamentação do SMP, observado
o exposto, quando aplicável, no item 1.3 do anexo à Resolução Anatai o.° 318, de 27 de setembro
dê 2002, durante toda a vigência da autorização; sendo reprimida toda prática prejudicial á
competição, bem corno o abuso do podar econômico nos termos da legislação própria.
§10 A AUTORIZADA devera dar ampla publicidade de sua tabela de preços de forma a
assegurar teu conhecimento pelos usuários e interessados na forma da regulamentação aplicável.
§20 -Os, valores remuneratórios ;máximos a serem cóbrados dos usuários considerados no seu
ótájunto, bem corno os respectivos critérios de reajuste, serão agueis constantes dos Planos de
Serviço homologados pela Anatai.
Capítulo 1V
Dos Compromissos de Abrangência
Cláusula 4.1 - A AUTORIZADA se compromete a cumprir os Compromissos de Abrangência
constantes dos Termos de Autorização de Uso de Blocos de Radiofrequências associados.
Capitulo V
Da Qualidade do Serviço
Cláusula 5.1 - Constitui pressuposto da Autorização a adequada qualidade do serviço prestado
pela AUTORIZADA, considerando-se corno tal o serviço que satisfizer às condições de
regularidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade.c cortesia.
§1° - A regularidade será caracterizada pela exploração continuada do serviço com estrita
observância do disposto nas Mmitas baixadas pela ANATE-.
§2' - A eficiência será caracterizada pela consecução e preservação dos parâmetros constantes
deste Termo de Autorização c peio atendimento ao usuário do serviço nos prazos previstos na
regulamentação.
§3° - A segurança na exploração do serviço será caracterizada pela confidencialidade dos dados
referentes à utilização do serviço pelos usuários, bem como pela plena preservação do sigilo das
informações transmitidas no âmbito de sua exploração.
§4* - A atualidade será caracterizada, pela modernidade dos equipamentos, das instalações e das
técnicas de exploração do serviço, com a absorção dos avanços tecnológicos Mie,
definitivainente, tragam benefícios pata os usuários, respeitadas as disposições deste Termo de
Autorização.
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A i generalidade será caracterizada com a prestação não discriminatória do serviço a todo e
qualquer usuário, obrigando-se a AUTORIZADA a prestar o serviço a quero o solicite, de acordo
com a regulamentação.
16° - A cortesia será caracterizada pelo atendimento respeitoso e imediato de todos os usuários
do serviço autorizado, bem como pela observância das obrigações de informar e atender pronta e
polidaniente todos que, usuários ou não, solicitem da AUTORIZADA informações, providências
du qualquer tipo de postulação conforme o disposto no presente Terno de Autorização.
Cláusula 5.2 - A AUTORIZADA não poderá, na hipótese de interrupção da exploração do
'SerViço, alegar o não adimplemento de qualquer obrigação por parte da ANATEL ou da União.
CláttSula 5.3 - A exploração do serviço autorizado soritenté poderá ser suspensa em
conformidade com o Regulamento do SMP.
Clánsula 5.4 - A AUTORIZADA deverá cumprir as metas de qualidade fixadas et
regulamentação especifica.
Capítulo VI
Do Plano de Numeração
Cláusula 6.1 - Observada a regulamentação, a AUTORIZADA se obriga a obedecer aos
Regulamentos de Nunkração editados pela Anatel, devendo assegurar ao assinante do serviço a
portabilidade de códigos de acesso no prazo definido na regulamentação.
Capítulo VII
Da Cobrança dos Usuários
Cláusula 7.1 - O valor, a forma de medição e os critérios de cobrança dos serviços prestados
devem ser estabelecidos pela AUTORIZADA com base no que determina o Regulamento do
S/v1P.

1

Capítulo VIII
Dos Direitos e Deveres dos Usuários

Cláusula 8.1 — Constitui direitos e deveres dos usuários aqueles estabelecidos na WT e na
regulamentação aplicável, sem prejuízo dos direitos previstos na Lei n.° 8.078, de 11 de setembro
de 1990, nos casos por ela regulados, nem daqueles constantes dos contratos de prestação do
EMP.
Capítulo IX
Dos Direitos e Deveres da AUTORIZADA
Chlustda 9.1 — Constituem obrigações da AUTORIZADA? aqueles estabelecidos na Lei n.°
9.472, de 16 de julho de 1997, na regulamentação aplicável e no presente Terno de Autorização.
Cláusula 9.2 - Na contratação de serviços e na aquisinei de equipamentos e materiais vinculados
ao SM2, a AUTORIZADA se obriga a considerar oferta de fornecedores independentes,
inclusive os nacionais, e basear suas decisões, com respeito às diversas ofertas apresentadas, no
nws_uneac CLARO R&PGMEMP VIDOC
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cumprimento de critérios• objetivos de preço; condições de . entrega e especificapea te
estabelecidas na regulamentação pertinente.
'Cláusula 9.2.1 - 'Na contratação em questão, aplieurt-se °a procedimentos do Regulamento
sobre Procedimentos de Contratação de Serviços e Aquisição de Equipamentos ou Materiais
pelas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução n.° 155, de 5 de
agosto de 1999, alterada pela Resolução 11.° 421, de 2 de dezembro de 2005.
Cláusula 9.2.2 - Compreendem-se como serviços aqueles relacionados com a pesquisa e
deseirvolvimentó, planejamento, projeto,•iroplantação e instalação física, operação, manutenção,
bem como a aquisição de programas de computador (software), supervisão e testes de avaliação
de siaterbas de telecomunicações.
Capítulo X
Das Obrigações e Prerrogativas da ANATEL
:Cláusula 10.1 - Além das outras prerrogativas inerentes à sua função de órgão regulador e das
dentais obrigações decorrentes deste Termo de Autorização, inclimbirá à ANATEL:
'Lã tOmpanhar Esmaga exploração do serviço visando ao atendimento da regularrient'ação;
II- regulamentar a exploração do serviço atitorizado;
- aplicar as penalidades previstas 118• regulamentação do sendo e, especificarnentd, neste
'Tento de Autorização;
IV - zelar pela bóa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos
usuários, cientificando-os, em até 90 (noventa) dias, das providências tomadas com vista à
repressão de infrações a seus direitos;.
V declarar extinta à Autorização nos Usos previstos na LOT;
VI - zelar peltt garantia de interconetão, dirimindo eventuais pendências surgidas êntre a
1
AUTORIZADA e demais prestadoras;
VII - árimpanbar permanentemente o relacionamento entre a AUTORIZADA e dI ernaiS
prestadoras, dirimindo os conflitos"surgidos;.
VIII - coibir condutas da AUTORIZADA, contrárias ao regime dê competição, observadas as
competências do CAPE e o descrito na regulamentação; e
IX - exercer á atividade fiscalizatória do serviço conforme o dial:Mato neste Tetéia de
Atitoriza0o; é
X - arrecadar artaxas relativas ao FISTEL
-e os contribuiçÕes .relativas ao PUST, adotando as
1
providências previstas na legislação.
Cláusula 10.2- A ANATEL poderá instaurar Proceditnento Adrtinistrativa de Deseumprimento

de Obrigação (PADO) destinado a apurar inverdade ou insubsistência das condições declaradas
péla AUTORIZADA, relativas à não participação no controle de outras empresas Mi a outras

vedaçõeS impeditivas de concentração econômica, sempre qUe 'houver indícios de influência
relevante desta, de suas coligadas, controladas ou controladoras sobre pessoa jurídica preStadora
de StvfP, nos termos do Regulamento para Apuração de Controle e de Transferência de COntrole
tal Empresas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução n.° á 01 da
Anate], de 4 de fevereiro de 1999.
Parágrafo Único, A tompravação, apist procedintento pretisto nesta Cláusula, de existência
de qualquer situação que caracterize inverdade ou insubsistência das condiçÕes declarados pela
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AUTORIZADA importará a ;extinção, por cassação, da Autorização, nos termos do Arc.422.2.___
,LGT.
Cláusula 10.3 - A ANATEL poderá ainda instaurar procedimento administrativo destinado a
apurar infração contra a ordem econômica prevista na Lei 11.° 8.884/94.
Capítulo XI
Do Regime de Fiscalização
'Cláusula 11.1 - A ANATEL exercerá a fiscalização do serviço a fim de assegurar o
/cumprimento dos compromissos constantes deste Termo de Autorização.
,§1°

- A fiscalização a ser exercida pela ANATEL compreenderá a inspeção co acompanhamento
das atividades, equipatnentos e instalações da AUTORIZADA, implicando amplo acesso a todos
os-dados e informações da AUTORIZADA ou de terceiros.
§2° - As informações colhidas no exercício da atividade fiscalizatória serão publicadas na
P A, sejam consideradas pela
Biblioteca, à exteCção daquelas que, por solicitação da AUTO
ANATEL como de caráter confidencial.
§3* - As informações que venham a ser consideradas de caráter confidencial nos termos do
parágrafo anterior, somente serão utilizadas nos procedimentos correlacionados ao presente
Termo 4e Autorização, respondendo a ANATEL e aqueles por ela indicados por qualquer
divulgação, ampla ou restrita, de tais informações fora deste âmbito de utilização.
Cláusula 11.2 - A AUTORIZADA, por intermédio de representante indicado, poderá
acompanhar toda e qualquer atividade da fiscalização da ANATEL, não podendo obstar ou
impedir a atuação da fiscalização, sob pena de incorrer nas penalidades previstas na
regulamentação.
Capitulo XII
Das Redes de Telecomunicações
Cláusula 12.1 A AUTORIZADA no que respeita à implantação e ftutcionamento de Redes de
Telecomunicações destinadas a dar suporte à exploração do SMP deve observar o disposto na
regulamentação; em especial, no Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, editado pela
Resolução n, 73, de 25 de novembro de 1998; ealterado. pela Resolução-n:9 343, de 17 de julho
de 2003, no Regulamento Geral de Interconeião, 'aprovado pela Resolução n.°- 410, de 11 de
julho de 2005, e no Regulamento do SMP.
Parágrafo Único - A mudança de padrões de tecnologia, promovida pela Autorizada, não pode
onerar :de forma unilateral e „arbitrária o usuário, inclusive no que diz respeito as condições
exiStentes de atendimento aos usuários existentes.
Cláusula 12.2. — A remuneração pelo uso de redes será pactuada entre ,a AUTORIZADA e as
dentais prestadoras de serviços de te1eConrwilta0es; observado o disposto no Art.152, da LGT
é na regulamentação.
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Capítulo XIII
Das Sanções

ridi?-bklAfeeltglhai,54/MHAlefig,
, SELO DIGITAL: AJD85620-66XG
_Confira a autenticidade e, littps://selodigit

Cláusula 13.1 A AUTORIZADA fica sujeita à fiscalização da Anate!, observadas as
disposições legais e regulamentares pertinentes, devendo, quando lhe for exigido, prestar contas
conforme regulamentação, permitindo o livre acesso aos seus recursos técnicos e registros
contábeis.
Cláusula 13.2 - O descurnprirdento de condições ou de compromissos assumidos associados à
autorização sujeitará a AUTORIZADA às sançZSes de advertência, multa, suspensão temporária
ou caducidade, ccmfOrme disposto na regulamentação.
Capitulo XIV
Da Extinção da Autorização
Cláusula 14.1 - Considerar-se-á extinta a Autorização por cassação, caducidade, decaimento,
renúncia ou anulação, conforme os Arts. 138 a 144, da LGT, e consoante os procedimentos
constantes da regulamentação.
Parágrafo único. A declaração de extinção não elidirá a aplicação das penalidades cabíveis de
conformidade com o disposto neste Termo de Autorização pelas infrações praticadas pela
AUTORIZADA.
Capítulo XV
Do Regime Legal e dos Documentos Aplicáveis
Cláusula 15.1 - Regem a Autorização, sem prejuízo das demais normas integrantes do
ordenamento jurídico brasileiro, a LGT, e a regulamentação dela decorrente.
Cláusula 15.2 = Na exploração do Slvil deverá ser observada a regulamentação editada pela
ANATEL, como parte integrante deste Termo de Autorização.
Cláusula 15.3 - Na interpretação das normas e disposições constantes deste Termo de
Autorização deverão ser levadas em conta, além dos documentos referidos neste Capítulo, as
regras gerais de hermenêutica e as normas e princípios contidos na LGT.
Capítulo XVI
Do Foro
Cláusula 16.1 - Para solução de questões decorrentes deste Termo de Autorização será
competente o Foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Brasília, Distrito Federal.
Capítulo XVII
Das Disposições Finais
Cláusula 17.1 - Este Termo de Autorização entrará em vigência a partir da publicação do seu
extrato no Diário Oficial da União - D.O.U.
CiRMEELPARECtil TÉCNICO...Meã. JSCIPACHOSTIOOM13-bt At/TOM~V12 TA-11 UNIFIC_CLARO PIWGA-SVP-VI-DPC
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Cláusula 17.2 - A AUTORIZADA compromete-se a obserVar 'estritamente toda a
regulamentação, sujeitando-se inclusive às novas regulamentações e as alterações que venham a
ser Cd tadas, concedendo-se, sempre, prazos suficientes para a :adaptação aos novos
xEcolidielonamentos, nei terniOs da Lei e regulamentação.
Clátdula 17.3 — Olise'tvado 6 disPosto no artigo 110 da ,LGT e lida editais de licitação, a
AUTORIZADA não terá direito adquitidOrà manutençad das emidições existentes na data de
, assihattira deste Termo, devendo E observar os novos condicionamentos que Venham a ser
, inipostgs por lei ou pela regulamentação a ser editada pela ANATEL.
E por assim estarem cientes das disposições e condições deste Tatuo dê Autorização, as partes o
dassiMun em 02 (Mias) Vias de igual teor e forma, na prehtiçi das itestemunhas, que 'também o
a.s'sinarr, para que se produzam setiá legais e jurídicos efeitos.
31 de outtibtO de 2012.
Pela ANATEL:

Outituu,L.
DIRCEU BARAVIERA
'Superintendente de Serviços Privados Substituto
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ATESTADO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ATESTAMOS, para fim exclusivo de participação em licitação, que a empresa CLARO S/A com
sede à com sede na Rua Flórida, n.° 1970, Cidade Monções — São Paulo/SP, inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ) sob o número
40.432.544/0001-47 presta os serviços abaixo relacionados ao Banco do Brasil SÃ.
Contrato 2015 7421 1624 — Pregão Eletrônico 2015/01250(7421)
SERVIÇO: Prestação de serviços de telefonia a partir de terminais movei, nas modalidades
SMP e STFC, para comunicação de voz e dados, com as caracteristicas de serviços póspagos, com tecnologia digital, nas áreas com cobertura do PROPONENTE, inclusive os locais
em que possui acordo de "roaming" de voz e dados disponibilizando os dispositivos em cessão
de comodato com linha habilitada com no minimo os serviços constantes do Plano de Voz e
Dados e outros serviços de valor adicionado, desde que façam parte do portfólio do
PROPONENTE licitante, para todo o Conglomerado BANCO DO BRASIL.
Inicio do contrato: 19/05/2015
Vigência: 60 meses
Caracteristicas:
tecnologia de funcionamento digital (GSM, .WCDMA, 2G, 3G, 4G ou outras tecnologias que
venham a ser implementadas durante a vigência do contrato;
manutenção de sinal indoor em Edificios Estratégicos;
fornecimento, em regime de comodato, de 2654 dispositivos móveis novos, em embalagem
contendo todos os acessórios fornecidos pelo fabricante, incluindo o SIM Card:
Distribuição dos Dispositivos por Categoria
Categoria

Srhartphone

Tablet

Consumo de Dados

Quantidade Atual

10 GB, ilimitado

10

5 GB, ilimitado

50

2 GB, ilimitado

2588

10 GB, ilimitado

6

TOTAL DE DISPOSITIVOS

2654

substituição dos dispositivos do tipo Smartphone e Tablets, de forma a acompanhar a
evolução tecnológica;
e) disponibilização de ferramenta (conta online) que propicia ao Banco consulta ao
detalhamento das chamadas realizadas e serviços ainda não faturados em suas linhas-,
corporativas:
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Consumo
Estimado

Unidade

163.594

Minuto

VC1 - Chamadas para fixo

3.330.001

Minuto

VC1 - Chamadas para móvel - Mesma
Op

2.134.656

Minuto

VC1 - Chamadas para móvel • Demais
Op

7.013.316

Minuto

Roaming para fixo

1.043.560

Minuto

Roaming para mesma

417.516

Minuto

Roaming para demais

1.147.842

Minuto

732.645

Minuto

VC2 - Chamadas para móvel - Mesma
Op

1.059.115

Minuto

VC2- Chamadas para móvel • Demais
Op

1.147.517

Minuto

VC3 - Chamadas para fixo

1.055.610

Minuto

VC3 - Chamadas para móvel - Mesma
Op

1.314.923

Minuto

VC3 - Chamadas para móvel - Demais
Op

542.430

Minuto

Chamadas DDI Grupo 1

20.272

Minuto

Chamadas DOÍ Grupo 2

10.136

Minuto

Chamadas DDI Grupo 3

5.068

Minuto

Chamadas DDI Grupo 4

5.068

Minuto

158.880

Acesso

SMS - 1rib-a grupo

12.185.240

Evento

SMS

23.653.702

Evento

MMS

52.173

Evento

Serviço
Secretaria

VC2 - Chamadas para fixo
ZOA
OUT ROS

DADOS .

Assinatura de Serviço de Voz

Roaming Internacional (voz e dados)
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.disponibilizaçâo de atendimento para abertura de chamado técnico aos
gestores/administradores do contrato, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por
semana por meio de serviço gratuito 0800;
disponibilização de atendimento aos usuários para bloqueio de acesso por perda ou roubo,
24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana por meio de serviço gratuito
0800, número este diferente do 0800 para atendimento aos Administradores do contrato;

Em referência ao cumprimento do contrato 2015.7421.1624, a empresa não possui restrições.

Belo Horizonte (MG), 29 de setembro de 2016.

BANCO DO BRASIL S. A.
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS COMPARTILHADOS
CESUP ADM CONTRATOS MG
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