TIM PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.558.115/0001-21
NIRE 33.300.276.963

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE ABRIL DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: 02 de abril de 2015, às 13h00m, 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. Adhemar Gabriel Bahadian, Alberto
Emmanuel Carvalho Whitaker, Francesca Petralia, Franco Bertone, Manoel Horacio
Francisco da Silva, Oscar Cicchetti, Piergiorgio Peluso e Rodrigo Modesto de Abreu,
presencialmente ou por meio de videoconferência, conforme faculdade prevista no
parágrafo 2º do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia. Ausência justificada do Sr.
Mario Di Mauro. Participou, ainda, desta reunião o Sr. Jaques Horn, Diretor Jurídico e
Secretário.
MESA: Sr. Franco Bertone – Presidente; e Sr. Jaques Horn – Secretário.

ORDEM DO DIA: (1) Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo
Comitê de Auditoria Estatutário; (2) Tomar conhecimento sobre as atividades
desenvolvidas pelo Comitê de Controle e Riscos; (3) Tomar conhecimento sobre a
constituição da Entidade Administradora do Processo de Redistribuição e Digitalização de
Canais de TV e RTV (“EAD”); e (4) Deliberação sobre contratações de fornecimento de
bens e serviços entre a TIM Celular S.A. e a Italtel Brasil Ltda.
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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:

(1) Tomaram conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria
Estatutário (“CAE”), na reunião realizada no dia 1º de abril de 2015, conforme relatado
pelo Sr. Alberto Whitaker, Coordenador do CAE;

(2) Tomaram conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Controle e
Riscos (“CCR”), na reunião realizada no dia 1º de abril de 2015, conforme relatado pelo
Sr. Franco Bertone, Presidente do CCR;

(3) Tomaram conhecimento dos principais aspectos relacionados à constituição da
Entidade Administradora do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e
RTV (“EAD”), nos termos das obrigações assumidas no âmbito do Edital n. 2/2014
da Agência Nacional de Telecomunicações (“ANATEL”) para a autorização de uso de
Radiofrequências na faixa de 700 MHz. Adicionalmente, os Conselheiros foram
informados da nomeação pela ANATEL dos Srs. Mario Girasole e Leonardo Capdeville
para representarem a Companhia no Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição
e Digitalização de Canais de TV e RTV (“GIRED”), conforme Portaria nº 1.435/2014,
publicado no Diário Oficial da União, de 16 de dezembro de 2014, Seção 2, Página 37; e

(4) Tomaram conhecimento e aprovaram a celebração de contratos de fornecimento de
equipamentos e de prestação de serviços entre a TIM Celular S.A. (“TCEL”) e a Italtel
Brasil Ltda. (“ITALTEL”), relativos aos projetos Backbone IP/MPLS e FTTS-IP/MPLS e
em relação ao Contrato de Suporte e Manutenção de Servidores, no montante total de

2/3

R$55.770.244,51 (cinquenta e cinco milhões, setecentos e setenta mil, duzentos e quarenta
e quatro Reais e cinquenta e um centavos). Os membros do Conselho consideraram as
avaliações favoráveis do CAE e o material apresentado, que fica arquivado na sede da
Companhia.

Os Senhores Conselheiros foram informados dos resultados obtidos através da
autoavaliação do órgão, e, após debates, aprovaram as propostas efetuadas pelo CCR,
conforme material apresentado e arquivado na sede da Companhia.

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 presentes, Adhemar Gabriel
Bahadian, Alberto Emmanuel Carvalho Whitaker, Francesca Petralia, Franco Bertone,
Manoel Horacio Francisco da Silva, Oscar Cicchetti, Piergiorgio Peluso e Rodrigo
Modesto de Abreu.
Certifico que a presente Ata é cópia fiel da via original lavrada em livro próprio

Rio de Janeiro (RJ), 02 de abril de 2015.

JAQUES HORN
Secretário
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