TIM PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.558.115/0001NIRE 33.300.276.963
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM
DATA, HORA E LOCAL:

DE JUNHO DE 201

de junho de 201 , às

h

, na sede da TIM Participações S.A.

(“Companhia”), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
PRESENÇAS: Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia na data, hora e local acima
mencionados, com a presença dos Srs. Alberto Emmanuel Carvalho Whitaker; Elisabetta Colacchia;
Enrico Barsotti; Enrico Zampone; Herculano Aníbal Alves; Manoel Horacio Francisco da Silva; Mario
Cesar Pereira de Araujo; Nicoletta Montella; Sabrina Valenza e Stefano De Angelis, presencialmente
ou por meio de videoconferência, conforme faculdade prevista no parágrafo 2º do artigo 25 do
Estatuto Social da Companhia. Participou, ainda, desta reunião o Sr. Jaques Horn, Diretor Jurídico e
Secretário.
MESA: Sr. Mario Cesar Pereira de Araujo – Presidente; e Sr. Jaques Horn – Secretário.
ORDEM DO DIA:

Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de

Controle e Riscos;

Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de

Auditoria Estatutário;

Tomar conhecimento da declaração de independência dos auditores

externos independentes da Companhia;

Tomar conhecimento sobre a atualização do projeto de

alienação dos ativos (torres) das subsidiárias da Companhia;
reorganização societária

Deliberar sobre estudo de

Deliberar sobre a proposta de novas regras de governança corporativa;

( ) Deliberar sobre a proposta de manifestação de voto de alteração do Regulamento do Novo
Mercado;

Deliberar sobre a proposta de alçadas da diretoria estatutária;

Deliberar sobre

contrato para fornecimento de serviços entre a sociedade controlada da Companhia, TIM Celular
S.A., e a Telecom Italia S.p.A.; e

Deliberar sobre contratos para o fornecimento de bens e/ou

serviços entre as sociedades controladas da Companhia, TIM Celular S.A. e/ou Intelig
Telecomunicações S.A., e a Italtel Brasil Ltda.
DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Srs.
Conselheiros, por unanimidade dos presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos,
registraram suas deliberações da seguinte forma:

CONT. ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TIM PARTICIPAÇÕES S.A.
de junho de 2017

) Tomaram conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Controle e Riscos (“CCR”),
na reunião realizada no dia 13 de junho de 2017, conforme relatado pelo Sr. Herculano Aníbal Alves,
Presidente do CCR.
( ) Tomaram conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria Estatutário
(“CAE”), nas reuniões realizadas nos dias 11 de maio, 30 de maio e

de junho de 2017, conforme

relatado pelo Sr. Alberto Emmanuel Carvalho Whitaker, Coordenador do CAE.
Tomaram conhecimento da Carta de Independência enviada pela BDO RCS Auditores
independentes S.S., auditores independentes da Companhia, para o exercício financeiro findo em 31
de dezembro de 2016, de acordo com a NBC TA 260 R2 – Comunicação com os Responsáveis pela
Governança, e da Carta de Independência enviada pela PricewaterhouseCoopers (“PwC”), auditores
independentes das controladas da Companhia, para o exercício financeiro findo em 31 de dezembro
de

6, em atendimento à Regra 5 6 do “Public Company Accounting Oversight Board – PCAOB”,

que dispõe sobre a obrigatoriedade de declaração de independência da PwC em relação à
Companhia e sua administração.
Tomaram conhecimento da atualização do projeto de alienação dos ativos (torres) de
propriedade das subsidiárias da Companhia, conforme material que fica arquivado na sede da
Companhia.
Após uma apresentação preliminar relacionada à possibilidade de reorganização societária das
sociedades controladas pela Companhia, com o objetivo de buscar otimizações operacionais e
financeiras, os Senhores Conselheiros autorizaram a administração da Companhia a prosseguir com
estudos internos e a contratar consultores externos, se necessário for, para verificar a viabilidade da
iniciativa e as condições para sua implementação.
Aprovaram a proposta de novas regras de governança corporativa da Companhia e de suas
subsidiárias, conforme material apresentado que fica arquivado na sede da Companhia.
Aprovaram a proposta de manifestação de voto da companhia para a alteração do Regulamento
do Novo Mercado, conforme o material apresentado que fica arquivado na sede da Companhia.
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A deliberação sobre este item da agenda foi adiada para uma próxima reunião deste Conselho,
em data a ser definida.
Aprovaram a celebração de contrato para disponibilização do serviço de roaming em navios
entre a sociedade controlada da Companhia TIM Celular S.A. e a Telecom Italia S.p.A., com vigência
de abril de 2017 até março de 2018, no valor de R$ 185.307,00 (cento e oitenta e cinco mil,
trezentos e sete Reais), com base na opinião favorável do Comitê de Auditoria Estatutário, em
reunião realizada em 1 de maio de 201 .
Aprovaram as contratações para a prestação de serviços e fornecimento de materiais entre a
sociedades controladas da Companhia, TIM Celular S.A. e/ou Intelig Telecomunicações Ltda., e a
Italtel Brasil Ltda., para a celebração dos contratos a seguir descritos: (i) a prestação de serviços de
implementação de plataformas responsáveis pelo controle das regras de negócio, políticas de uso,
informações de serviços, status e pacotes de dados dos usuários de dados, com vigência de junho de
2016 até julho de 2019, no valor de R$23.298.151,00 (vinte e três milhões, duzentos e noventa e
oito mil, cento e cinquenta e um Reais), para o segundo e terceiro anos do contrato, com base na
opinião favorável do CAE, em reunião realizada no dia 10 de maio de 2016; (ii) a prestação de
serviços de suporte técnico e reparo de hardware, com vigência de julho de 2016 até junho de 2017,
no valor de até R$31.479.564,00 (trinta e um milhões, quatrocentos e setenta e nove mil,
quinhentos e sessenta e quatro Reais), para o segundo e terceiro anos do contrato, com base na
opinião favorável do CAE, em reunião realizada no dia 10 de maio de 2016; (iii) a implementação de
novas rotas DWDM longa distância, para suporte de tráfego de dados e voz nas regiões Norte e
Nordeste do Brasil, com vigência de junho de 2017 até maio de 2018, no valor de até
R$8.755.978,00 (oito milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e setenta e oito
Reais), com base na avaliação favorável do CAE, em reunião realizada em 13 de junho de 2017; (iv) a
expansão de DNS no Core EPC TIM, com vigência de junho de 2017 até dezembro de 2017, no valor
de até R$1.043.383,50 (um milhão, quarenta e três mil, trezentos e oitenta e três Reais e cinquenta
centavos), com base na avaliação favorável do CAE, em reunião realizada em 13 de junho de 2017; e
(v) o fornecimento de serviços de migração de rotas, clientes conectados, decommissioning e
desenvolvimento de software, com vigência de junho de 2017 até dezembro de 2017, no valor de
até R$493.043,00 (quatrocentos e noventa e três mil e quarenta e três Reais), com base na avaliação
favorável do CAE, em reunião realizada em 13 de junho de 2017.
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ESCLARECIMENTOS E ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelo
tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário que, reaberta a sessão, foi lida, achada
conforme, aprovada e assinada por todos os Conselheiros participantes, os Srs. Alberto Emmanuel
Carvalho Whitaker; Elisabetta Colacchia; Enrico Barsotti; Enrico Zampone; Herculano Aníbal Alves;
Manoel Horacio Francisco da Silva; Mario Cesar Pereira de Araujo; Nicoletta Montella; Sabrina
Valenza e Stefano De Angelis.
Certifico que a presente ata é cópia fiel da via original lavrada em livro próprio.
Rio de Janeiro (RJ),

de junho de

JAQUES HORN
Secretário da Mesa
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.

