
Municí io de Minduri 

Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Minduri/MG, 

Solicitamos de V. Exa. autorização para contratar empresa de prestação do SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, 
em consonância com as regras estabelecidas pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL. 

Justificativa: 
Os setores administrativos da Prefeitura Municipal de Minduri • MG , utilizam o serviço de Telefonia Móvel 

Jl"'V'" com grande intensidade. É inegável o fato de que o mesmo agiliza sobremaneira a prestação dos serviços 
essenciais ao. bom funcionamento dos setores desta Municipalidade . Importante lembrar em especial que no Setor de 
Saúde é essencial a utilização destes serviços pelos funcionários que atendem diretamente a população, como 
motoristas de ambulâncias, Assistente Social, Agente de Vigilância Sanitália, Auxiliares de Saúde e especialmente o 
Secretário Municipal de Saúde. Nos demais setores a realidade também não é diferente, existindo vários Servidores 
Municipais que, para o perfeito funcionamento dos setores utilizam constantemente os serviços de Telefonia Móvel. 

Estudos, levantamentos conjuntamente com uma análise de custos demonstra que a fonmalização de um 
Contrato Corporativo, apesar de ser a Única Prestadora dos serviços no IVklnicipio de Minduri • MG , será 
economicamente mais vantajosa, visto que a mesma possui planos corporativos extremamente viáveis à realidade da 
Administração. Além de economia com os atuais telefones celulares, teremos redução nos custos com a telefonia fixa, 
pois haverá uma diminuição significativa na utilização deste serviço. 

A empresa a ser contratada para a execução dos serviços é a' TELEFÔNICA BRASIL S/A ', única prestadora 
do serviço em nosso Município de Minduri. MG . Vale frisar também que as tarifas a serem pactuadas estão abaixo dos 
limites máximos permitidos pela ANA TEL, sendo impossível realizanmos uma pesquisa de preços por não tenmos outra 

iji'· restadora disponível a ofertar os mesmos serviços em nosso município. 
< 
/I 

Tecnicamente in!onmo que o Governo do Estado de Minas Gerais finmou com a Telemig Celular SIA, em 
1710412007, o Contrato n' 009/2007, decorrente da contratação da proposta vencedora da licitação prevista no Edital de 
Seleção Pública n' 00112007, realizada com fundamento na Lei Estadual n' 16.306, de 07 de agosto de 2006, que teve 
por objetivo a seleção de empresas prestadoras do Serviço Móvel Pessoal - SMP para participarem do Programa de 
Universalização do Acesso a Serviços de Telecomunicação em Minas Gerais - Minas Comunica, visando, na forma 
prestação, o atendimento com o Serviço Móvel Pessoal de cidades ainda não atendidas pelo referido serviço ora 
incorporada pela ' TELEFÔNICA BRASIL S/A " é a única empresa para realizar a prestação do Serviço Móvel Pessoal 
- SMP na área do Municipio de Minduri {MG). 

Entendemos que a melhor opção é a Inexigibilidade de Licitação, em função dos fatos acima descritos. 

Comunicamos que foi efetuada a verificação junto a Tesouraria e a Contabilidade deste Município de Minduri • 
MG , sendo que a despesa gerada por tal contratação tem amparo orçamentario e financeiro legal. 

~ 
-::::> ' 
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Municí io de Minduri 

Dotação Especifica e Disponibilidade Orçamentária: 

2.01.00.04.122.002.2.0009-339039 - Manutenção da Chefia do Executivo- Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica; 
2.02.00.04.122.002.2.0013-339039 - Manutenção Do Departamento Administração e Finanças - Outros 
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 
2.05.01.15.122.002.2.0046-339039 - Manutenção do Departamento de Operações - Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica; 
2.03.05.12.122.002.2.0034-339039 - Manutenção do Departamento de Educação - Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica; 
2.04.01.10.301.004.2.0035-339039 - Manutenção do Departamento de Saúde - Outros Serviços de 
i t:fút:i.-u::; Pt:::.:Soo Ju.-íUiú8. 
Todas as Secretarias Municipais sendo elas: Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Secretaria do Executivo 
Municipal , Secretaria Municipal de Educa;ão , Secretaria Municipal de Operações e Secretaria Municipal de Saúde e 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. , 

Tesouraria: Data 23 de Março de 2015. 

üisponiiJiiidaôe Financeira: ( x j Sim ( ) Não 

Prazo de Pagamento: O pagamento será efetuado conforme Objeto do Edital de Contrato de F're~~ 
disposição em contrârio. 

Março de 2015. 

' ( x ) Deferido ( ) Indeferido Em: Data 23 de Março de 2015. 
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ESTIMATIVA DO IMPACTO ORCAMENTARIQ-FINANCEIRO 

As despesas referentes à Contratação de Empresa para o Fornecimento de Serviços de Telefonia 
Móvel Celular para os diversos setores da Prefeitura Municipal de Minduri (MG), serão contabilizadas nas seguintes 
dotações orçamentárias: 

2.01.00.04.122.002.2.0009-339039 -Manutenção da Chefia do Executivo- Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica; 
2.02.00.04.122.002.2.0013-339039 - Manutenção Do Departamento Administração e Finanças - Outros 
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 
2.05.01.15.122.002.2.0046-339039 - Manutenção do Departamento de Operações - Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica; 
2.03.05.12.122.002.2.0034-339039 - Manutenção do Departamento de Educação - Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica; 

-"2.04.01.10.301.004.2.0035-339039 - Manutenção do Departamento de Saúde - Outros Serviços de 
:" Terceiros Pessoa Jurídica e que possui saldo orçamentário suficiente para garantir o empenho de tais 

despesas no exercício de 2015 as quais esUmamos um montante de R$ 15.192,00 (Quinze mil e cento 
e noventa e dois reais ) a serem comprometidos nos meses de Março de 2015 a Fevereiro do ano de 
2016. 

Especificação I Exercicia De Março de 2015 a Fevereiro de 2016 
Presente Despesa R$ 12.660,00 R$ 2.532,00 

A referida despesa enquadra-se na previsão da programa de trabalha, 
assim como atende à Lei de Diretrizes Orçamentárias e encontra-se adequada aos parâmetros financeiros da 
administração; não infringindo, portanto quaisquer dispasiç(Jes da legislação especificamente o art. 16 da LC 
iõiiüü. 

Salientamos ainda que tais despesas serão totalmente empenhadas no 
exercício de 2.015 e que não ficarão parcelas remanescentes para serem empenhadas nos exercícios 

r-, seguintes, portanto não haverá impacto orçamentário nos exercícios atual e seguinte. 

Concluimas, portanto, que a entidade dispará de recursos orçamentárias 
e financeiros suficientes para a realização desta despesa. 

Município de Mindurl (MG), 23 de março de 2.015. 
-- --. / 
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(Artigo 16, Inciso 11 da Lei Complementar 101/2000). 

·Dcrbrn n!lr!:l fine na 1•umnrimo.ntn rto l.ci rnm~lomo.ntor 1f'I1/M q••a .n ou.mo.ntf"l n~::~ -d~no.co 
VVo ... IVJ !"'"'' .... IIIIV '-''-' V .... lllf"IUIIVII''-' '-''-' ........ VU llt'IV IIVIO ..... I IV I VVJ \,IV V ....... I OIV n'-' .... ._. '-''"'t""""'"' 

supra citado, tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual de 2015 e está 
compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes, portanto não afetará em proporção um 

·"' aumento de despesa. 

Municipio de M!nduri (MG), 23 de Março de 2.015. 

José Ronaldo da Silvo 

)Jo L ~
. Prefeito Municipal 

CPF: 413.912.926-34 

..-..-'f""--'='=-='-'=-'------10: M-2.286190 

José Ronaldo da Silva 
Prefeito Municipal de Minduri • MG 
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Mun!c!pio de M!nduri /MG, 23 de Março de 2015. 

Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Mindun - MG , 

Com meus cordiais cumprimentos. Encaminho a V. Sa. os documentos anexos para que esta Comissão 
de Licitação de Minduri - MG inicie procedimento licitatóno para a contratação de empresa prestadora de Serviço de 
Telefonia Móvel Celular para atendimento aos setores administrativos da Prefeitura Municipal de Minduri - MG no 
exercício de 2015. 

Aterciosamente, 

·;)}/ j_Jt 
~-~"'osé ~::a!'Jd'<aa Silva 
Prel o Municipal de Minduri - MG 

José Ronaldo da Silva 
Prefeito Municipal 
CPF, 413.912.926-34 

ID, M-2.286190 
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Mun!c!p!o de M!nduri /MG, 23 de Março de 2015. 

Sr. Assessor Jurídico do Município de Minduri- MG, 

Com meus cordiais cumprlmentos.So!tcito a V. Sa.,a fineza de analisar e emitir parecer jurídico a 
respeito dos procedimentos administrativos realizados até o presente momento e que a administração Municipal 
pretende instaurar para a contratação de prestação de serviços , bem como da minuta do contrato. Os procedimentos 
referem-se a contratação da empresa TELEFÔNICA BRASIL S/ A , para Prestação de Serviços de Telefonia Móvel para 
diversos setores da Administração Municipal no exercício de 2015. 

A Comissão Permanente de Uc!tação do Municlpio de Minduri/MG , nos termos do art. 25 § ! , da Lei 
8.666/93, decidiu pela Inexigibilidade de Ucitação para proceder à referida contratação. 

De acordo com a documentação integrante do Processo, a empresa acima está apta a prestar os 
serviços desejados e os preços a serem oactuados encontram-se dentro da faixa daqueles praticados pekl mercado. 

Atenciosamente, 

Presidente da Co 
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PARECER JURÍDICO 

" Inexigibilidade de Licitações e Contratos regido pela ( Lei Federal n• 
8.666/93 , no seu Artigo 25 §I e suas alterações posteriores". 

Mediante solicitação da Comissão Permanente de Licitações do Município de 
Minduri - MG , quanto a Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de : SERVIÇO MÓVEL 
PESSOAL- SMP, para a Prestação de Serviços de Telefonia Móvel , associados a um Plano Pós 
-Pago de serviço para a Prefeitura Municipal de Minduri/MG , sendo a empresa Contratada: 
TELEFONICA BRASIL S/A , com sede a Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini , n• 1376, 
Bairro Cidade Monções, na cidade de São Paulo- SP , inscrita sob o n• 02.558.157/0001-62 e IF 
108.383.949.112, representada pelo seu Gerente de Contas Alcidiney Aparecido Abreu e segue 
em anexo sua proposta comercial , sendo que. o presente Contrato trata-se de uma Inexigibilidade 

"'devido a Contratada ser a única Prestadora de serviço no Município de Minduri - MG conforme 
)esquisa feita no sfte da Anatel , opino da forma seguinte: 

Diz o artigo Artigo 25 § I , É Inexigivel a Licitação quando houver 
inviabilidade de competição , em especial: 

I- Para Aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que possam ser fornecidos por 
produtor , empresa ou representante comercial exclusivo , vedada a preferência de marca , 
devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão 
de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço , 
pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou , ainda , pelas entidades 
equivalentes: 

Mediante a pesquisa de preços feita no mercado de prestação destes serviços, 
está portanto correta a modalidade escolhida , objeto e objetivo deste certame , sendo assim , sou 

.~ Jlela aprovação da Inexigibilidade de licitação para a Contratação de Empresa Prestadora de 
<' Serviços de : SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, para a Prestação de Serviços de Telefonia 

Móvel , associados a um Plano Pós -Pago de serviço para a Prefeitura Municipal de Minduri/MG 
, conforme Contrato e Proposta em anexo , uma vez que os preços estão compatíveis com os de 
mercado por elas praticados. 

Este é o meu parecer. 

Minduri-MG a~\ d:~MÜ:• ~0\t .. 

Dr. R~ Ematné ~:;;, · . 
OAB/MG 105711 

Assessor Jurídico do Município de Minduri - MG 
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PARECER JURiDICO DO PROCESSO LICITA TÓRIO 
NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE 

Parecer Jurídico: O Processo administrativo n' 016/2015 na Modalidade Inexigibilidade n. 001/2015, cujo Objeto é 
a Contratação de Empresa para o Fornecimento de Serviços de Telefonia Móvel Celular para os diversos setores da 
Prefeitura Municipal de Minduli (MG) em 2015. 

Em atendimento a Comissão Pennanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Minduli (MG), sobre a 
necessidade ou não de licitar para que seja contratada empresa para prestação de serviços de telefonia móvel celular. 
transcrevo abaixo o meu parecer: 

Em regra, deve a Administração Pública, obedecendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência (art. 37, caput, CF/88), realizar procedimentos licitatónos todas as vezes que for realizar obras, 
serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações. Em situações particulares, poderão ser observadas 
as exceções elencadas nos artigos 24 e 25 da Lei 8. 666/93. 

Pela nonna do artigo 25 § I , dá-se a Inexigibilidade de Licitação quando for inviável a competição. Vale dizer, 
Verificadas as situações e circunstancias de fato, adotando-se e avaliando-se os benefícios possíveis e prejuízos 
inevitáveis que caracterizarem a inviabilidade de competição, poderá a Administração contratar diretamente por 
Dispensa ou Inexigibilidade. 

Para o Professor Hely Lopes Meireles, "ocorre a Inexigibilidade de Licitação, quando há impossibilidade juridica 
de competição entre contratantes, quer pela natureza especifica do negócio, quer pelos objetivos sociais visados pela 
Administração." (Direito Administrativo Brasileiro,22' ed. São Paulo: Malheiros, 1997. pp245 e ss.) 

O caso em tela nos trás a hipótese do caput do artigo 25 da Lei 8.666193, que nos diz o seguinte, in verbis: 

"Art. 25- É inexigível a !citação quando houver inviabilidade de competição, em especial: 

Vê-se, pois, que segundo a regra contida no caputdo artigo 25 da Lei 8.666/93, está configurada a hipótese de 
inexigibilidade para a contratação de serviços cuja competição seja INVIÁVEL. 

.r--. 
A situação de inviabilidade de competição está caracterizada pelo fato do Município de Minduri (MG) ter sido 

inselido no Programa de Universalização do Acesso a Serviços de Telecomunicação no Estado de Minas Gerais -
Minas Comunica, por intennédio do qual foi definida a Telemig Celular S/A, ora encapada pela TELEFÔNICA BRASIL 
S/A , como única operadora legitimada, no ilmbito do referido programa, a prestar Serviço Móvel nas áreas do 
Município de Minduli- MG. 

Entendo que a inviabilidade de competição neste caso é notória. Está configurada no sentido de que a empresa 
prestadora deste serviço é detentora de exclusividade para o mesmo dentro do Município de Minduri (MG), o que, 
significa que não há sentido em abrir uma licitação, visto não haver nenhuma possibilidade de existir concorrentes para 
uma eventual disputa de praças. 
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Pretendendo a Prefeitura Municipal de Mindun (MG) contratar a empresa TELEFONICA BRASIL SIA , 
documentação anexa que comprova possuir a qualificação ideal ao atendimento das necessidades da Administração 
Municipal, e cujos preços encontram-se dentro da faixa daqueles praticados pelo mercado, entendo ser inviável a 
abertura de procedimento licitatóno. 

Sou, portanto, de parecer favorável à Inexigibilidade de Licitação, por enquadrar-se a presente demanda no 
caput do artigo 25 §I e inciso 111, da Lei 8.666193. 

E o meu parecer S.M.J. 

Municipio de Minduri (MG), 23 de março de 2.015. 

O\ .. t,.L~ \L . 
!Vl'!. ~~m!t!!~ Gacl~ . , 

OAB I MG 105711 
Assessor Juridico do Municipio de Minduri - MG 
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Data: 23 de Março de 2.015 

INEXIGIBILIDADE: 00112015 

HORÁRIO: 14:00 HORAS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 01612015 

OBJETO: Constitui o objeto da presente licitação Contratação de Empresa para o Fornecimento de Serviços de 
Telefonia Móvel Celular para os diversos setores da Prefeitura Municipal de Mindurt {MG~ 

Aos vinte e três dias ( 23) do mês de Março ( 03) do ano de dois mil e quinze ( 2015 ),às quatorze ( 14:00) horas~ 
reuniu-se na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Minduri (MG) , sita a Rua Penha , n' 99 , Bairro Vila Vassalo, 
nesta cidade de Minduri - MG a Comissão de Licitação designada pela Portaria 540 de 05 de janeiro de 2.015, sob a 
presidência o Sr. Lucas Lopes Magalhães e os membros , o Sr, José Edson Botelho e a Sta. Maira Ferreira Rocha que 
sob a presidência do primeiro para o ato de apreciação dos procedimentos referentes à contratação da empresa 
TELEFÔNICA BRASIL S/A , inscrita no CNPJ sob o n' 02.558.157/0001-62 oara Prestação de Servicos de Telefonia 

·"Móvel para os diversos setores da Administração Municipal de Minduri-MG.O presidente da Comissão· Permanente de 
Licitação do Município de Minduri-MG colocou em análise os documentos de qualificação da empresa acima citada. 
Aberta a palavra todos os membros da CPL manifestaram-se de acordo com a solicitação e parecer do solicitante, que 
sugere a contratação de tal empresa por Inexigibilidade de Licitação. Dos documentos analisados, a CPL verificou 
estarem de acordo com as exigências legais cabíveis. Assim sendo, a Comissão emitiu parecer favorável a contratação 
da empresa, pois a mesma reúne as condições técnicas para cumprir o contrato a ser firmado e o preço a ser 
contratado está de acordo com aqueles praticados pelo mercado. Nada mais havendo a tratar ou registrar foi encerrada 
a sessão, da qual foi lavrada a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pela Comissão 
Permanente de Licitação e Assessoria Juridica do Município de Minduri- MG. 

JAF!Wohov 
~!!'~ Ferr~!'!! Roch~ 

Membro da CPL 

r~ ~nU...•~ ~t . 
Adv.'~ Ematné G~ .. 

OAB I MG 105711 
Assessor Jurídico do Município de Minduri • MG 

' 
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O Prefeito Munlcipa! de Minduri (MG), no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 25 da Lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores, e com base no parecer favorável emitido pelo Assessor Juridico desta Prefeitura 
Municipal de Minduli (MG), e mediante competente Processo de Inexigibilidade de Licitação , RATIFICA e determina a 
contratação da empresa TELEFONICA BRASIL S/A pera a prestação de serviços de telefonia móvel para diversos setores 
da Administração Municipal no exercicio de 2015, autorizando a expecição do instrumento contratual , quando tudo foi 
realizado dentro das normas e formas leoais vioentes . . ~ - -

Municipio de Mlndur1 {MG) 24 de Março de 2.015. 

-fllr. ~)Jo J t( 
osé Ronaldo da Silva 

Prefe Municipal de Minduri • MG 

José Ronaldo da Silva 
Prefeito Municipal 
CPF: 413.912.926-34 

ID: M-2.286190 
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Extrato de Publicação do Contrato 022/2015 

Contratante: Município de Minduri _ MG - Empresa Contratada: Telefônica Brasil S/A. 
Objeto: Contratação de Empresa para a Prestação do Serviço Móvel Pessoal -SMP de Telefonia 
Móvel para a Prefeitura Municipal de Minduri- MG. 
coíltf"tó'o22l"o'ts- :i:íSiBd" "" 24··oo~ifi s '.:.___ ~ .. -~ ,,!':'!_ ·'·- -~" ~--·----""! '"'""'"' -'~-~--~llõ!'- --"~-'~--: . ... --'--'---' 
Processo: 01512015 e !ne::igibi!idade: 001/2015 
Dotação Orçamentãria : 2.01.00.04.122.002.2.0009-339039 - Manutenção da Chefia do Executivo
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica;2.02.00.04.122.002.2.0013-339039- Manutenção Do 
Departamento Administração e Finanças - Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica;2.05.01.15.122.002.2.0046-339039- Manutenção do Depariamento de Operações- Outros 
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica;2.03.05.12.122.002.2.0034-339039 - Manutenção do 
Departamento de Educação Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica e 
2.04.01.10.301.004.2.0035-339039- Manutenção do Departamento de Saúde- Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica. 
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CONTRATO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL N' 022/2015 

INEXIGIBILIDADE N' 001/2015 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
MÓVEL PESSOAL QUE, ENTRE SI, CELEBRAM 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI MG E A 
EMPRESA TELEFONICA BRASIL S/ A 

A Prefeitura Municipal de Minduri-MG , com sede na Rua Penha, n° 99, Bairro Vila Vassalo, na 
cidade de Minduri, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o número 
17.954.041/0001-10, neste ato representado por José Ronaldo da Silva, Prefeito Municipal, 
carteira de identidade número 2.286.190 SSP/MG, CPF número 413.912.926-34 doravante 
denominada simplesmente CONTRATANTE, e a TELEFÔNICA BRASIL S/A com sede na 
Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini n° 1376, Bairro Cidade Monções - São Paulo - SP CEP 
04.571-936, inscrita no CNPJ sob n° 02.558.157/0001-62 e IE 108.383.949.112, sucessora da 
incorporação de Vivo 5/A, com sede em Higienópolis, 1-10 Andar 1365 Bairro Higienópolis, 
Cidade Londrina, CEP 86.015-010, inscrita no CNPJ 02.449.992/0001-64 e IE 901.59826-64. 
neste ato representada por seu Gerente Divisão VINICIUS ESTEVÃO LEMOS, carteira de 
identidade número M-6.303.396 e CPF número 007.615.946-98, e pelo seu Gerente Seção 
RONAN AUGUSTO BRAGA DE RESENDE, carteira de identidade número 704.670-2 SSPMG 
e CPF número 000.088.796-05,nomeados conforme previsto nos seus atos constitutivos, 
doravante denominada simplesmente -· têm entre si justo e acordado celebrar o 
presente CONTRATO para fornecimento de Serviço Móvel Pessoal - SMP, decorrente da 
inexigibilidade 00112015 de Licitação processo n° 01612015 que se regerá pela Lei 8.666/93 
no seu art. 25 § I e suas alterações posteriores e legislação de telecomunicações aplicável, 
pelas seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação consiste na contratação de empresa para prestação do 
Serviço Móvel Pessoal - SMP, para a Prefeitura Municipal de Minduri em Minas Gerais, 

./\ conforme detalhado: 

Contratação de empresa prestadora de Serviço Móvel Pessoal para a prestação de serviços 
de telefonia móvel, associadas a um Plano Pós-Pago de Serviço, podendo ser prorrogado 
por iguais e sucessivos periodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme condições 
constantes do Edital e seus Anexos. 

1 2 O presente contrato trata-se de uma inexigibilidade devido a Contratada ser a única 
prestadora de serviço no Município conforme pesquisa feita no site da Anatel. ~ 

CLÃUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES E DA LEGISLAÇÃO \, 
APLICÁVEL 

k--' 
2.11ntegram o presente CONTRATO os seguintes documentos: \ 

a) ANEXO 1- PROPOSTA COMERCIAL 
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b) Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor, que dispõe s~~~f1'~~~-~ 
a defesa do consumidor e dá outras providências; 
c)Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores, que regulamenta o art. 
inciso XXI, da Constituição da República de 1988, institui normas para licitações e contratos"d:a·'--" 
Administração Pública e dá outras providências. 
d) Lei 9.472, de 16 de julho de 1997, que dispõe sobre a organização dos serviços de 
telecomunicações, a criação e o funcionamento do órgão regulador dos serviços e outros 
aspectos institucionais, nos termos da Emenda Constitucional número 8, de 1995; 
e} Regulamento do Serviço Móvel Pessoal, aprovado pela Resolução 316, de 27 de setembro 
de 2002, da Agência Nacional de Telecomunicações- ANATEL; 
f) Portaria 1960, de 6 de dezembro de 1996, do Ministério das Comunicações, que uniformiza e 
disciplina as obrigações recíprocas entre os usuários e as concessionárias, autorizatárias e 
permissionárias dos serviços de telecomunicações. 
g) Outros atos emanados dos poderes públicos competentes e da Agência Nacional de 

~ Telecomunicações - ANATEL, que regulamentam ou venham regulamentar o objeto do 
presente CONTRATO. 
h). Solicitação de contratação, Exposição de Motivos para a Inexigibilidade e Pareceres 
Técnico e Jurfdico. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

3.1. A CONTRATADA obriga-se a prestar o serviço objeto deste CONTRATO consoante os 
padrões de qualidade e normas expedidas pelo Poder Concedente, na sua área de prestação 
de serviços e dentro de sua área de cobertura ou ainda conforme acordos de roaming. 

3.2 . A CONTRATADA determinará a tecnologia móvel a ser utilizada nas diferentes regiões da sua área 
de prestação, ficando a seu critério qualquer alteração na tecnologia adotada, desde que possíveis 
alterações não onerem, de fotma arbitrária e unilateral, a obtenção dos serviços ora contratados, 
porventura afetados por essa mudança. 

3.3. A CONTRATANTE passará a ter direito à prestação do serviço somente após assinatura 
do respectivo Contrato. 

3.4. A CONTRATANTE poderá solicitar linhas adicionais ao plano corporativo de serviço, desde que 
proceda tal solicitação por escrito, devendo a mesma ser encaminhada por pessoa autorizada e 
previamente designada e dentro do limite legal estabelecido para as contratações públicas, o que se 
efetivará por Termos Aditivos. 

CLÁUSULA QUARTA- DO PLANO DE SERVIÇO E DA HABILITAÇÃO E ATIVAÇÃO DO 
APARELHO 

4.1. Para habilitação e adesão ao plano de serviço oferecido pela prestadora, a 
CONTRATANTE receberá, em comodato, as Estações Móveis de modelo certificado pelo 
Poder Concedente, SIM Card (Subscriber ldentity Communications- Cartão de Identificação d 
Assinante) compatível, no -caso de SMP, dando-lhe a CONTRATANTE a devida manutenção\ 
quando necessário, bem como dar às baterias usadas a destinação determinada pelas normas 
de proteção ambiental. 
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CLÁUSULA QUINTA- DO PREÇO 

5. Pela prestação do Serviço Móvel Pessoal, conforme descrito na CLÁUSULA 1 e na proposta 
comercial apresentada, a CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA o valor de 
R$ 1.266,00 ( Hum Mil duzentos e sessenta e seis reais ). O valor global contratado, por 
periodo 12 (doze) meses e de R$15.192,00 (Quinze mil e cento e noventa e dois reais), para 
contratação de SMP (Serviço Móvel Pessoal) acessos. 

B AXB 

VALOR 
UNITÁRIO 

(com impostos) 
R$ 

VALOR TOTAL 

(com impostos) 
R$ 

viaWeb Serv. lO 

fixo Min. 50 

outras Min. 50 

Min. 

Min. 50 

{Somatória de preços do valor total dos Itens) 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

· OS VALORES ACIMA SE REFEREM A 10 ACESSOS VOZ, e 10 

ESTIMADA DE LIGAÇÕES VC1: 3.000 (três mil) MINUTOS/M~S! 
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*VCl MÓVEL- MÓVEL (lntra Grupo), as ligações locais para o grupo de Terminais Móveis, da mesma operadora, 
pertencentes à Prefeitura deverão ter custo zero. Serão aproximadamente 2.000 (dois mil) minutos por acesso. 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). Os itens 1, 7, 16 e 18 terão custo fixo mensal. Os 
demais itens são estimados e só serão ta rifados mediante utilização conforme preços estipulados acima. 

CLÁUSULA SEXTA- DO PAGAMENTO, FORMA DE COBRANÇA E CONTESTAÇÃO 

6.1. A cobrança dos valores devidos pela CONTRATANTE será efetuada mediante 
apresentação mensal de Nota Fiscal-Fatura de Serviços de Telecomunicações, demonstrativa 
dos serviços prestados e assinatura, para seu devido ateste pelo Órgão responsável, em até 

/\ 05(cinco) dias da data prevista para liquidação e pagamento pela CONTRATANTE das 
parcelas mensais referentes ao objeto ora contratado, conforme explicitado no Regulamento do 
Serviço Móvel Pessoal, aprovado pela Resolução número 316, de 27 de setembro de 2002. 

6.2. O não pagamento da Nota Fiscal-fatura de Serviços de Telecomunicações, na data do seu 
vencimento, obriga a CONTRATANTE a multa por atraso estipulada em 2% (dois por cento) 
sobre o valor total do débito, ou o percentual máximo fixado em lei específica, mais juros de 
mora legais, sem prejufzo da exigência do débito, independentemente de qualquer notificação 
ou interpelação judicial ou extrajudicial. O valor correspondente a qualquer multa incidente 
deverá ser cobrado de uma única vez à PARTE imputada. 

6.3. A contestação de débitos explicitados na Nota Fiscal-Fatura de Serviços de 
Telecomunicações deverá ser conforme explicitado no Regulamento do Serviço Móvel Pessoal, 
aprovado pela Resolução número 316, de 27 de setembro de 2002. Após retirado o débito 
contestado, para apuração de sua pertinência ou não, será emitida nova Nota Fiscal-Fatura de 
Serviços de Telecomunicações, que deverá ser paga na data nela explicitada. 

6.4. Apurada a pertinência do débito contestado este será incluído na Nota Fiscal-Fatura de 
Serviços de Telecomunicações do mês seguinte à contestação, acrescido da multa e dos juros 
legais devidos pelo pagamento em atraso. 

6.5. A contestação de débitos poderá ser feita pela CONTRATANTE, ou por seu representante 
legal, na forma escrita ou verbal, podendo, para tal, a CONTRATANTE valer-se de qualquer 
meio de comunicação a distância, observado o disposto no Regulamento do Serviço Móvel 
Pessoal. 

6.6. A contestação será processada pela CONTRATADA e receberá um número de ordem, que ' 
será informado à CONTRATANTE, possibilitando o acompanhamento de sua solução por J\ 
intermédio do Serviço de Atendimento à CONTRATANTE ou diretamente nas lojas próprias da ~· i 
CONTRATADA. iV 
6.7. A CONTRATANTE poderá apresentar a contestação de débitos lançados em até 9~ \ '\ 
(noventa) dias contados da data de vencimento da conta impugnada. "'\; 

6.8. A CONTRATANTE não poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a ~ 
eventuais multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste CONTRATO, \ 
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6.9. Os valores totais dos serviços, bem como encargos, inclusive contribuições, taxas 
tributos federais e estaduais e municipais porventura incidentes, serão cobrados da 
CONTRATANTE mediante o envio da respectiva Nota Fiscal-Fatura de Serviços de 
Telecomunicações, para o endereço de cobrança fornecido pela CONTRATANTE. 

6.10. O não-recebimento do documento de cobrança, seja por extravio ou por qualquer outro 
motivo, não é justificativa para o não-pagamento da prestação dos serviços, devendo, nessas 
hipóteses, a CONTRATANTE entrar em contato com a CONTRATADA para a solicitação de 28 

via do documento de cobrança, para realizar o seu pagamento. 

"' CLÁUSULA SÉTIMA- DA SUSPENSÃO DO PROVIMENTO DO SERVIÇO POR FALTA DE 
PAGAMENTO 

7.1. A CONTRATANTE deverá cumprir todas as obrigações fixadas neste CONTRATO, 
efetuando o pagamento decorrente da prestação de serviços pela CONRATADA na data do 
seu vencimento. 

7.2. Caso a CONTRATANTE não efetue o pagamento decorrente da prestaçêio de serviços 
fornecidos pela CONTRATADA receberá aviso formal, do não-pagamento da Nota Fiscal
Fatura de Serviços de Telecomunicações emitida, solicitando o pagamento imediato da 
mesma. 

7.3. Permanecendo a CONTRATANTE inadimplente perante a CONTRATADA, poderá esta 
adotar as seguintes providências: 

7.3.1. Transcorridos 15 (quinze) dias desde o aviso formal previsto no item 7.2, a 
CONTRATADA suspenderá parcialmente o provimento do serviço, com bloqueio das 
chamadas originadas na Estação Móvel da CONTRATANTE e das chamadas a cobrar 
destinadas à Estação Móvel da CONTRATANTE. 

7.3.2. Transcorridos 15 (quinze) dias desde a suspensão parcial prevista na Cláusula anterior, 
a CONTRATADA suspenderá totalmente o provimento do serviço, inabilitando o 
CONTRATANTE a originar e receber chamadas. 

7.3.3- Transcorridos 45 (trinta) dias de suspensão total do provimento do serviço previsto na 
Cláusula anterior, a CONTRATADA desativará definitivamente a Estação Móvel do Usuário, 
rescindindo o Contrato de Prestação de Serviços. 

7.4 - Nos casos previstos na Cláusula 7.3.1 e 7.3.2 a CONTRATADA avisará o 
CONTRATANTE. 

7.5- Durante o período de suspensão parcial do serviço, é direito do CONTRATANTE origi?tar 
chamadas aos serviços públicos de emergência. I\ 
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8.1. O reajuste dos preços dos serviços contratados será na forma da legislação para o setor 
de telecomunicações, transcorridos 12 (doze) meses do contrato, mediante termo aditivo, na 
forma do§ 1° do art. 28, da Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995. Poderão ser alterados após 
esse período mediante aprovação pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANA TEL de 
reajuste homologado e publicado. 
8.2. O reajuste de que trata o item 8.1 poderá ser aplicado com periodicidade inferior, se assim 
vier a ser autorizado de acordo com o §5°, do art. 28 da Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995. 

CLÁUSULA NONA· DA VIGENCIA DO CONTRATO: 

9.1. Este CONTRATO vigorará 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por períodos iguais e consecutivos de 12 (doze) meses, através de 
Termo Aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme explicitado no artigo 57, inciso 11, 
da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores, Lei das Licitações. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

1 0.1. Compete a contratante: 
I - utilizar adequadamente o SMP, respeitadas as limitações tecnológicas; 
li - cumprir as obrigações fixadas no Contrato de Prestação do SMP, em especial efetuar 
pontualmente o pagamento referente a prestação do serviço, observadas as disposições deste 
contrato; 
111 - somente fazer uso de Estação Móvel que possua certificação expedida ou aceita pela 
ANATEL; 
IV - manter a Estação Móvel dentro das especificações técnicas segundo as quais foi 
certificada; 
V- Assegurar-se da boa prestação e do bom desempenho dos serviços contratados, 
controlando a sua prestação e documentando a ocorrência de problemas, notificando a 
CONTRATADA devidamente quando da ocorrência dos mesmos; 
VI - Permitir acesso dos empregados da Contratada às suas dependências para execução de 
serviços referentes ao objeto deste Contrato, quando necessário; 
VIl - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Contratada com relação ao objeto deste Contrato; 
VIII - Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento do serviço desejado; 
IX - Controlar as ligações realizadas por seus agentes e documentar as ocorrências havidas 
tanto internamente bem como para com a CONTRATADA; w 
X - Fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, inclusive quanto a não interrupção 
dos serviços prestados, na forma das disposições regulamentares emanadas pela ANA TEL, 
solicitando, sempre que julgar necessário, a comprovação do valor vigente dos preços na datá 
da emissão das contas telefônicas; \ \ 
XI - Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio do gestor da\ 
Contratante, devidamente cadastrado e autorizado; 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1 -Obriga-se a CONTRATADA a cumprir todas as determinações e sub-rogar-se em 
os direitos previstos no Termo de Autorização do Serviço Móvel Pessoal, além 
responsabilidades resultantes da Lei 9.472197, bem como os Regulamentos pertinentes e 
demais normas aplicáveis: 

I - Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em serviço, bem como 
zelar pela integridade da comunicação; 
11 - Manter atendimento às solicitações da Contratante, 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e 
quatro) horas por dia, informando número telefônico para atendimento à distância; 
111 - Providenciar e dispor, sempre que solicitado, aparelhos que possibilitem o roaming 
internacional, conforme viabilidade técnica, com cobrança em moeda nacional, Real (R$), em 
faturas de terminais disponibilizados pela Contratante; 
IV - Disponibilizar sempre que solicitado pela Contratante, informações sobre a utiliZação de 
terminais em consonância com a legislação em vigor; 
V - Possibilitar à Contratante, na condição de roaming, receber prestação do Serviço Móvel 
Pessoal em redes de outras prestadoras de serviço; 
VI - Responder por danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços e/ou reparos, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante, mediante o 
devido processo administrativo, possibilitando o contraditório e ampla defesa; 
VIl - Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada 
por seus técnicos durante a execução dos serviços e/ou reparos; 
VIII - Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual 
ou municipal, bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações 
estabelecidas por regulamentação da ANATEL; 
IX - Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados; 
X - Manter em funcionamento contínuo todos os acessos móveis, observadas as condições 
técnicas; 
XI - Comunicar à Contratante, qualquer anormalidade nos serviços e prestar os 
esclarecimentos julgados necessários; 
XII- Manter, durante toda a execução deste Contrato, a compatibilidade com as obrigações 
assumidas em relação a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste 
Contrato; 
Xlii-Iniciar a prestação dos serviços em até 10(dez) dias após a assinatura deste Contrato; 
XIV - Manter, durante o período de vigência deste Contrato, um preposto aceito pela 
Contratante, para representação da Contratada sempre que for necessário; 
XV - Encaminhar, ao Gestor de Contrato da Contratante, Nota Fiscal correspondente aos 
gastos com o serviço objeto deste Contrato, constando relação dos números dos acessos e 
seus respectivos valores; 
XVI - Possibilitar, por meio de mídias eletrônicas, o recebimento do arquivo das despesas 
mensais dos acessos contratados; 
XVII - Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados 
e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações 
judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas a~ 
cumprimento deste Contrato; 
XVIII - Garantir a realização de chamadas para o Serviço Telefônico Fixo Comutado, Serviç _ 
Móvel Pessoal e Serviço Móvel Especializado, na forma da regulamentação. ,, 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta das 
orçamentárias: 
2.01.00.04.122.002.2.0009-339039- Manutenção da Chefia do Executivo- Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica; 

2.02.00.04.122.002.2.0013-339039- Manutenção Do Departamento Administração e Finanças 
-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 

2.05.01.15.122.002.2.0046-339039 - Manutenção do Departamento de Operações - Outros 
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 

2.03.05.12.122.002.2.0034-339039 - Manutenção do Departamento de Educação - Outros 
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 

2.04.01.10.301.004.2.0035-339039 - Manutenção do Departamento de Saúde - Outros 
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 

12.2. Para os exercícios futuros as despesas decorrentes desta contratação correrão à conta 
dos recursos orçamentários destinados ao atendimento de despesas de mesma natureza, 
extraindo-se a respectiva Nota de Empenho. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS PENALIDADES 

13.1 Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados para a prestação, total 
ou parcial, do(s) serviço(s), deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente 
comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das PARTES, que altere fundamentalmente as condições do contrato; e de 
impedimento de sua execução por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em 
documento contemporâneo a sua ocorrência. 

13.2. A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo de execução dos serviços, deverá 
ser encaminhada ao representante legal da CONTRATANTE, até o vencimento do prazo de 
prestação inicialmente estipulado, ficando a critério da CONTRATANTE a sua aceitação. 

13.3. As multas devidas, bem como os prejuízos porventura causados pelas PARTES serão 
cobrados na forma da lei. 

13.4 A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento será precedida de 
regular processo administrativo, mediante o qual se garantirá o contraditório e a ampla defesa. 

13.5. Aplicação, pela contratante, das sanções constantes nos artigos 86 e 87, da lei n° 
8.666/93, pela inobservância das condições estabelecidas para o fornecimento ora contratado, 
a saber: 
I - Advertência; 
11 - Multa compensatória no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total 
estimado do contrato, pela recusa em assiná-lo e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
total do CONTRATO pela inexecução total dos serviços em conformidade com os termos ~ 
contrato e regulamentação de telecomunicações pertinente. A multa será aplicada no praz 
máximo de 05 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outra ·, 
sanções previstas no art. 87 da Lei n.0 8.666/93. \. 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: {35} 33 ~r Ã'i .. ro .. ~'l>c h 
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954. 1/0001-10 .· r' 
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111 - Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração, p~~~.J~rJ~ 
período de até 24 (vinte e quatro) meses; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, sar~ção......_, __ _..-
esta de competência exclusiva do Autoridade Máxima da esfera do Governo, a 
reabilitação ser requerida após decorrido o prazo de 02 (dois) anos de sua aplicação; 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA FISCALIZAÇÃO 

14. Durante a vigência do Contrato, a prestação dos serviços será acompanhada e fiscalizada 
por servidor(es) designado(s) para este fim, permitida a contratação de terceiros, mediante a 
adoção das medidas legais cabíveis, para assistHo(s) e subsidiá-lo(s) de informações 
pertinentes a essa atribuição. As decisões e providências que ultrapassem a competência do(s) 
executor(es), deverão ser solicitadas ao representante legal da CONTRATANTE, em tempo 
hábil, para a adoção das medidas convenientes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA RESCISÃO 

15.1. A CONTRATANTE poderá, ao seu alvedrio, rescindir unilateralmente o presente 
CONTRATO, na ocorrência das sib.Jações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 
8.666/93, com as conseqOências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 

15.2. A CONTRATADA poderá, também ao seu alvedrio, rescindir unilateralmente o presente 
CONTRATO na ocorrência de inadimplência contratual por culpa da CONTRATANTE, 
conforme explicitado no Regulamento do Serviço Móvel Pessoal, aprovado pela Resolução 
número 316, de 27 de setembro de 2002, bem como obedecido o explicitado na Lei 8.666, de 
21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores, artigo 78, XV, sem prejuízo do pagamento 
dos débitos porventura existentes, pela CONTRATANTE. 

15.3. Na rescisão caberá à parte que der causa à mesma por inadimplência contratual o 
pagamento da multa explicitada no item 13.4. O presente Contrato poderá, ainda, ser 
rescindido por acordo entre as partes ou judicialmente, nos termos constantes no art. 79, 
incisos 11 e 111 da lei 8.666/93. O interesse em rescindir este Contrato deverá ser formalizado 
através de ofício com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para que a CONTRATADA 
possa desabilitar as estações móveis e possa a Administração providenciar sua devolução, 
respondendo a CONTRATANTE pelos serviços que usufruir durante este período ou período 
adicional de uso. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. Pelo presente instrumento, o CONTRATANTE fica obrigado a manter sempre atualizados 
todos seus dados cadastrais, especialmente no que se refere ao endereço para envio de 
cobranças/faturas e correspondências. 

16.2. Para qualquer tipo de plano adquirido pelo CONTRATANTE, somente o CONTRATANTE 
(titular/contratante da prestação do Serviço Móvel) ou pessoa devidamente autorizada por este, 
a qualquer tempo e mediante confirmação de seus dados cadastrais (e sua senha se aplicáv~l), 
poderá solicitar alterações de planos e serviços, entre outros produtos/serviços oferecidos pêla 
CONTRATADA. 

1
\ 
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16.3. O CONTRATANTE expressamente autoriza a CONTRATADA a enviar, 
necessárias mensagens que julgar serem convenientes ao CONTRATANTE. 

16.4. O CONTRATANTE declara estar ciente de que a cobertura de sinal pode estar sujeita a 
variações, de acordo com a estação móvel, interferência de acidentes geográficos, condições 
climáticas e outras. 

16.5. A tolerância pela CONTRATADA quanto à não-aplicação do que lhe assegura a Lei ou o 
presente Contrato não valerá como precedente, novação ou renúncia de direito quanto a 
eventuais descumprimentos ou infrações das condições aqui pactuadas. 

16.6. Cada parte fica obrigada a comunicar imediata e formalmente à outra toda ameaça ou 
turbação da contratação dos serviços em questão, ficando ainda sujeita às sanções previstas 
na legislação e nas normas pertinentes às telecomunicações caso descumpra suas obrigações. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 

17.1. O extrato do presente Contrato será publicado no Mural desta Municipalidade, Jornal 
Regional de grande circulação e Diário Oficial do estado de Minas Gerais, em conformidade 
com o disposto no Parágrafo Único, do art. 61, da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas 
alterações posteriores, Lei das Licitações. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DO FORO 

18.1. Fica eleito pelas partes o Foro da comarca de Cruzília, Minas Gerais, para dirimir 
quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, com renúncia de qualquer outro. 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente CONTRATO, em 3 (tres) vias 
de igual teor e forma. 

Gerente 
10: 

CPF: 

Minduri- MG, 24 de março de 2015. 

Pela Prefeitura Municipal de Minduri MG 

Co~t taj /?J' José Ronald 
Prefeito M ~ ?? Siii)C'. 

CPF L.n.Jopal 
/f-'"----==J=o.:.s;.é':oRõ-o-n_a.::ld"o'-d-'-a---,S"ilv-a----=,0: 413'912• 926-34 

' M-2.2&619o Prefeito Municipal 

Pela T elefônic 
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. 7ile/ifnica VIVO 

PROPOSTA COMERCIAl FINAl 

Ao Município de Minduri, MG; 

TELEFÔNiCA BRASIL S/ A com sede na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini nº 1376, Bairro Cidade Monções~ São Paulo- SP CEP 04571-936, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.558.157/0001-62 e IE 108.383.94-9.112, representada pelo se Gerente Alcidiney Aparecido Abreu apresenta abaixo sua proposta comercial. · 

Objeto: Contratação de empresa para Prestação de Serviço de Telefonia Móvel, SMP (Serviço Móvel Pessoal), com ligações de longa distância nacional, 
para uso dos servidores da Prefeitura Municipal de Soledade de Minas, com o fornecimento de aparelhos novos, de acesso móvel pós-pagos, em regime de 
comodato pelo período de 12 (doze) meses conforme especificações nos anexos do edital. 

--~- ---- -~ --
Razão Social: TELEFÔNICA BRASIL S/ A I WWW.VIVO.COM.BR 

-
CNPJ:02.558.157,0001-62 Endereço: Avenida Engenheiro Luiz Carlos 

Berrlnl 

Nº 1376 ! Complemento: Bairro: Cidade: SÃO I CEP:04571-936 

l_ CIDADE PAULO 
MONÇÕES 

Telefone : 3598411073 Fax: +55 313259.3337 E-

Dados Bancários: 
BANCO DO BRASIL 

. 
mail:alcidiney.abreu@telefonica.com: 

------ ' 

Agencia: 3070-8 Favorecido: l 
Conta Corrente: 12698-5 TELEFONICA BRASIL S A 

~1~ 
José Ronaldo da Silve;, 

\ Prêfei~Municipal 
~loCPF~3.~12.926·34 

ID: M-2.286190 

:~? 
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9 Gestão (Controle) via Web 

10 VC 2- Ligações para mesma operadora 

11 vc 2- Ligações para fixo 

12 VC 2 -ligações para outras operadoras 

13 VC 3 -ligações para mesma operadora 

14. VC 3- Ligacões oara fixo 

E. F 
- . . 

7ile/iffliat VIVO 

Valor Total com Impostos/ Mês 

(Somatória de preços do valor totaf dos Itens) 

José R=aldo da ~Ivo • 
~efeit _unicip \ \ • 
C%\ 26- \.)""'' 

JD, M-2.286190 ~~ 
,h 

Min. 

Min. 

Unid. 

Serv. 

Min. 

Min. 

Min. 

Min. 

Min. 

A 

QTDE. 
mensal 

1.000 

1.000 

300 

50 

50 

50 

50 

50 

B 

VALOR 

UNITÁRIO(com 

impostos) R$ 

AXB 

VALOR TOTAL 

(com impostos) 
R$ 

4-



ç_ . • c. 
7ile/iJnictt VIVO 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

OBSERVAÇilo: OS VALORES ACIMA SE REFEREM A 10 (dez) ACESSOS DE VOZ, e 10 (dez) de dados. QUANTIDADE ESTIMADA DE LIGAÇilES VC1: 3.000 (três mil) 
MINUTOS/MÊS! 

*VCl MÓVEL- MÓVEL (lntra Grupo), as ligações locais para o grupo de Terminais Móveis, da mesma operadora, pertencentes à Prefeitura deverão ter custo zero. 
Serão.aproximadamente 2.000 (dois mil) minutos por acesso. 

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). Os itens 1, 7, 16 e 18 terão custo fixo mensal. Os demais itens são estimados e só serão ta rifados 
mediante utilização conforme preços estipulados acima. 

Minduri, 03 de março de 2015 

ALCIDINEY ~~ 
f! R\,;;: 

Jo1é Ronaldo da Silvo 
Prefeito Municipal 

\) n \CPF: 4j3.912J)f_:_34 
X,.,W(, ~ID: ~6:38~1 

jJ~3 



Resultado da Consulta 

Dados da Entidade 
Número/Nome: 4181166- TElEFÔNICA BRASIL S.A. 

CNPJ/CPF: 02558157000162 
serviço: 010- SERVIÇO MOVEL PESSOAL 

Lista de Estação(ões) por Localidade 
Entidade n°4181166 

Página 1 de 1 

Número FISTEL: 50409146285 
Qtde. Estações: 1 

Estaç:lo Nome UF Munidpio Bairro Logradoum Lati'Wde l.ongl!lllfe Data cadastro Data 10 Lic. Última Ucença 
689587520 MINOU RI MG Minduri CENTRO RUA SANTA CATARINA- n° S/N 215410182 'i4W362332 31/08/2007 03/10/~07 07/02/2012 

03/03/2015 
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JUCESP PROTOCOLO 
0.374.694113·9 

. --. " . 

TELEFÕ~ICA BRASIL S. A. 
. _._ · Cofnpanhia Aberta , 

~ CNPJiMF 02.558.15710001-62' ~ NIRE 35.3.0015881-4 

ATA DA 230' REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTilAÇÃO 
OA TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

' 

1. DATA, HORA e LOCAl: 23 de abril de 2013, às 11h00 horas, reai'izada na .sede da 
Companhia, na Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, '1376, Brook!in, São Pau!o- SP. 

2. COMPOSIÇÃO DA MESA: Antonio Carlos Valente da S!lva, Presidente do 
Conselho de Administração; Breno Rodri~!O Pacl":eco dt!l Olive•ira, Secretário do 
Conselho. · 

3. PRESENÇAS~ Presentes os Conselheiros de Administração que subscrevem esta 
ata, conforme disposto .:no artigo '19, P'lfágrafa 4.0 do Estatuto SC>ci~ll, havendo quón .. 'm 
necessário para instalação e-deliberaçãe>. 

4. EXPOSIÇÕES E DELIBERAÇÔES: 

4.1. NOMEAÇÃO DO PRESIDEI~TE, DO VICE-PRESIDEinE E t•O SECRETÁRIO 
DO CONSELHO PÃRA O NOVO MANDATO: Foram nomeados C•)mo Presidente e 
Vice-Presidente do Conselho de Administração, respef..iivamenie, para o novo 
mandato que teve in leio em 16 de abri! de 2013 e se 'encerrará na ,jata da Assembleia 
Geral Ordinária de 2016, os Com>elheiros Antonio Carlos Valente da Silva e Santiago 
Fernández Valbuena. Para a função de Secretário do Conselho de Administração foi 
nomeado o Secretário Geral e Diretor Jurídico da Companhia, Breno Rodrigo Pach8co 
de Oliveira. 

4.2. NOMEAÇÃO DOS MEMBROS E DOS PRESIDENTES DOS COMITÊS DO 
CONSELHO PARA O NOVO MANDATO: Foram nomeados os me,rnbros ~os Comitês 
do Conselho de Administração para o novo mandato, os seguintes C:mselheiros: 
(i) Comitê de Aüditoria e Controle: Luis Javier Bastida lbarguen (Presidente:~ do 
Comitê), Antonio Gonçalves de Oliveira e Narc1s Serra Serra; 
{f!) Comitê de Nomeações, Vencimentos e de Governança Corporativa,: José Fernando 
de A!mansa Moreno Barreda (Presidente do Comitê), Antonio Carlo's Valente da Silva 
e Francisco Javier de Paz Mancho; 
(iii) Comitê de Qualidade e AtenCão Comercial: Eduardo Navn~_rro de Carvalho 
(Presidente do Comitê}; Roberto Oliveira de Lima e Luciano Carvedl1o Ventura. 

O Presidente do Conselho, em nome de todos os Conselheiros dE~ Administração, 
registrou o agrade_çimento pela excelência do trabalho realizado p~1los ex-conselheiros 
Srs. Fernando Xavier Ferreira, Fernando Abri! Martorell Hemánde::z e José Manuel 
Femandez Nomiella em seus mandatos anteriores. 

Ata dia. ~t3JY' RCA Fi. 1/3 
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. 
·i ,. Companhia Áberta 

CNPJ/MF 02.558.157/0001-62 - NIRE 35.3.0015881-4 

ATA DA 230' REUNIÃO 00 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
DA TELEFÓI~ICA BRASIL S.A. 

4.3. ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA SOCIEDADE PARA NOVO MANDATO: 

4.3.1 ~ Foram reeleitos ,RiS- membros da Diretoria da Sociedade, para novo mandato 
que tem inicio nesta data e se encerrará na data da primeira Reunião do Conselho de 
Administração que se realizar após a Assemqleia Geral Ordinária do ano 2016, 
confo1111e segue; 

(i) Diretor PreSidente7 Antonio CariJos Valente da Silva, brasileiro, casado, 
engenheiro elétrico, pOltador da Cédula de Identidade CREA RJ n° 31.547-D, inscrito 
no CPF/MF sob n° 371.56Ct"557-0~4, réSidente e domiciliado na C;~pital do Estado de 
São Pau~-com endereço comercial à Avenida Eng. Luiz Carlo5, Berrini, 1376, ::<2° 
andar, São Pãulo - SP; 

(ií) Diretor Geral E~ Executivo: Paulo Cesar Pereira Teixeira, brasileiro, casado, 
engenheiro, portador da carteira de identidade RG n° 301.!:40.175-9 SSPJR:S, 
regularmente inscrito perante CPF/MF n° 284.875.750-72, residente e domiciliado na 
Capital do Estado ele São Paulo, com endereço comercial na Avenida Eng. Luiz Carlos 
Berrini, 1376,32° andar, São Paulo- SP; ~,'. 

(iii) Secretário Geral e Diretor Jurídico: Breno RodrigO Pacheco de Oliveira, 
brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade profissional OAB/RS 
sob o n. 0 45.479, regularmente inscrito perante o CPF/MF sob n.o 711.936.930-04, 
residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial 
na Avenida Eng. LLiiZ Carlos Berrin1, 1376, 32° andar, São Paulo- SP. 

4.3,2 - Foi ratificada a indicação .do Sr. Alberto Manuel Horcajo Aguirre, espanhol, 
casado, licenclado em Direito, portador da Cédul'a de Identidade RNE n° V905313·.0, 
inscrito no CPF/MF sob n° 236.084.998-06, residente e domiciliado na Capital. do 
Estado de São Paulo, com endereço comercial à Avenida Eng. Luiz Carlos Berr-ni, 
1376, 32° andar, São Paulo- SP, para o cargo de Diretor de Finanças, Controle e de 
Relações com Investidores da Companhia, Foi decidido, ainda que: (i) o Diretor 
indicado somente será eleito e empossado em seu cargo assim que obtenha a 
competente autorização para tanto, a ser emitida pelo Ministério do Trabalho- e· 
Emprego; (ii} tão logo o Diretor indicado tenha cumprido os requisitos- legais 
mencionados acima, o mesmo será eleito para o cargo de Diretor de Firianças, 
Controle e de Relações com Investidores, para todos os efeitos, tomando posse de 
imediato no referido cargo; (iii) o mandato do indicado terá início na data. de sua 
investidura .no cargo e se estenderá até a d~a da primeira reunião do Conselho de 
Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2016; (iv) o Sr. ~~ 
Paulo Cesar Pereira Teixeira, Diretor Geral Executivo da Companhia, responderá, 

\í 
Continuação da atiii da 230a RCA FI. 213 
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

·i ,.. Companhia Aberta 
CNPJ/MF ot:SS8,157/0001-62 - NIRE 35.3.0015881.-4 

ATA DA 230' REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
DA TELEFÔNICABRASIL S.A. 

interina e cumulativamente, pela Diretoria de Finanças, Controle e de Relações com 
Investidores até a efetiva posse do Sr. Alberto Manuel Horcajo Aguirre. 

Os Diretores reeleitos e o Diretor indicado declararam não estar incürso em nenhum 
dos crimes e· /ou impedímehtos previstos na Lei, que os impeça de exercer as 
atividades inerentes aoS respectivos cargos. 

4.4. INDICAÇl\0 DO TITULAR DA DIRETORIA DE ATACADO. De acordo com o 
artigo 17, inciso (xxviiij do Estatuto Social, o CoÍlselho de Administração indicou, para 
ocupar a Diretoria de AtacâOo, o ~r. lêo Ivan Petersen Junior. --4.5. INDIVIDUALIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES: Ouvido 
o Comitê de Nomeações, Vencimentos e Governança Corporativa·, o Conselho de 
Administração aprovou a proposta da Diretoria para a individualização dos valores da 
remuneração global anual dos administradores, conforme documento que fica 
arquivado na Presidência do Conselho. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião· e !~yrada a presente ata pelo 
Secretário do Conselho, a qual foi aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes, 
passando a constar do livro próprio. São Paulo, 23 de abril de 2013. (aa) Antonio 
Carlos Valente da Silva - Presidente do Conselho de Administração; Santiago' 
Fernández Valbuena - Vice-Presidente do Conselho de Administração; Antonio 
Gonçalves de Oliveira; Eduardo Navai'TO de Carvalho; Francisco Javier de Paz 
Mancho; José Fernando de Almansa Moreno-Barreda; Luciano Carvalho Ventura; Luis 
Javier Bastid;;~ !barguen; Luiz F..ernando Furlan; Narcís Serra Serra; Paulo Cesar 
Pereira Teixeira e Roberto Oliveira de Lima, Secretário do Conselho de Administração: 
Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira. 

Certifico que a presente é cópia fiel da ata da 230a reunião do Conselho de 
Administração da Telefônica Brasil S.A., realizada em 23 ele abril de 2013, lavrada em 
livro próprio. 

]n~~M,\; 
Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira 

Secretário do Conselho de Administração 

· Cc,ntinuação da ata da 230a RCA FI. 3/3 
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TElEFÔNICA DATA S.A. 

JUCESP PROTOCOlO 

0.477.551/1~1-2 

CNPJ/MF n•. 04.027.547/B03&6;·- NIRE 35.300.179.838 

Subsidiária Integral da Telefônica Brasil S.A. 

ATA DA 14' ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA TELEFÔNICA DATA S.A. 

REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2014 

1. DATA, HORA E lOCAL: 22 (vi,nte e dois) de abrtl de 2014, as 'IOhOOmín, na Av. 
Tamboré, n°. 341- Parte, bairro de Álphavme, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo_ 

2. ORDEM DO DIA: (i} Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercfcio social de 2013; (iO 
Deliberar sobre a destinação dos resultados da Companhia, referentes ao exerc!cio social 
de 2013; e (Ui) Eleger os membros da Diretoria da Companhia para novo mandato. 

3. PRESENÇAS E QUÓRUM: Representando a totalidade do capítal social, confonne 
registro e assinatura no Livro de Presença de Acionistas de n°. 1, a única acionista da 
Companhia, Telefônica Brasil S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 02.558.157/0001-62 
CTelefônica Brasil"), na pessoa de seu Secretário Geral e Diretor Jurídico, Breno Rodrigo 
Pacheco de Oliveira, também Diretor da Companhia. Nessa conformidade, foi verlficadcl o 
quórum legal para a instalação e deliberação. 

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Breno Rodrigo- Pacheco de Oliveira - Presidente; e 
Carolina Simões Cardoso- Secretária. 

5. OELIBE:RAÇÕES: A Telefônica Bra::;il, Ú11ica acionista da Companhia, tomou as seguin·:es 
detiberações: 

5.1. Quanto ao item "(l)" da Ordem do Dia, foram examinados os documentos pertirientes às 
contas dos Administradores, compreendendo as Demonstrações-. Financeiras completas da 
Companhia, inclusive os Balanços Patrimoni~lis, a Deri10nstração de Resul'l;:tdos e as Notas 
Explicativas às Demonstrações Contábeis, todas relativas ao exercício soc,íal findo em 31 de 
dezembro de 2013, bem como o Parecer dos Auditores Independentes, emit!do sem 
ressalvas, tal como publicados no Diário Oficia! do Estado de São Paulo, no dia 26 de 
fevereiro de 2014 (Caderno Empresarh:tl2, páginas 44, 45, 46 e 47) e no JNoUcias (páginas 
8, 9, 10 e 11). A matéria e os documentos foram aprovados pela única acionista, s13m 
qualquer ressalva, 
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5.2., Passando para o item "{ii)" da Ordem do Dia, foram postos à disposição da acionista a 
Proposta da Administração para dest(nação do resultado do exercício social de 2013, com o. 

seguinte teor: 

"PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA DESTINAÇÃO 
DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2013 

Senhores Acionistas, 

Em cumprimento aos dispositivos legais _que regem a matéria, esta Díretoria propõe a V.Sas. que 
o lucro líquido do exercfcio encerrado em 3:1 de dezembro de 2013, no valor de. 
R$258.762.826,94 (duzentos e cinquenta e oito milhões, setecentos e sessenta e ·dois mil, 
oitocentos e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos) tenha a segu;nte destinação: 

1. DESTINAÇÃO DO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO: 

De acordo com o arl. 19, Parágrafo 1° (b) do Estatuto Sqcial da Companhia, 25% (vínte e cincO 
por cento)do lucro liquido ajustado na forma dos incisos f, 11 e IH do art. 202 da Lei no 6.404176 
serão obrigatoriamente distribuídos como dividendos. mfnimos obrigatórios a todos os acionistas. 
O parágrafo 1° (c) do mesmo artigo prevê que o saldo remanescente, após atendidas as 
disposições contidas nos itens anteriores deste artigo, terá a destinação determinada pela 
Assembleia Geral de Acionistas, com base em proposta da administração. 

Dessa forma, o lucro líquido ajustado G'o exerclcio de 2013 será a baS& para determinação do 
dividendo mínimo obrigatório, conforme quadro adiante: 

Lucro Lfquido d(! Exercicio 

(-) Reserva Legal 

Lucro líquido ajustado 

Dividendos mínimos obrigatórios - 25% do lucro líquido ajustado 

JSCP distribuídos no ano: 

258]62.826,94 

(12:938. 141,35) 

245.824.685,59 

61.456.171,40 

15.000.000,00 
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· Juros sobre o capital próprio deliberados 

Parcela desünada ao Dividendo Mínimo Obrigatório 

Lucro diSponivel para 'distribuição: 

(+) Outros resultados abrangentes 

Dividendos Propostos 

Destinações realizadas no exercicio de 2013 

a. Juros sobre o capital próprio: 

15.000.000,00 

46.456.171,40 

184.368.514,19 

1.729.161,74 

186.097.675,93 
~""=~~ 

De acordo com o artigo 9,_ da Lei n°. 9.249195 e artigo 21 do Estatuto Sociai da Companhia, a 
Admínistração deliberou, ~ad referendum" da Assembleia Geral de Acionistas, juros sobre o 
capital próprio no dia 26 de dezembro de 2013 no montante de R$ 15.000.000,00 (quinze 
milhões de reais), com retenção de imposto de renda na fonte à a/fquota de 15% (quinze por 
cento), resultando em juros líquidos de R~ 12 750.000,00 (düze milhões, setecentos e cinquenta 
mil reais), a serem pagos em data a ser definida pela Diretoria da Sociedade, aos acionistas 
detentores de ações ordinárias que se achavam inscritos nos registros da Companhia no final do 
dia 30 de dezembro de 2013, inclusive. Após esta data, as ações foram consideradas uex~juros". 

bruto 
15.000.000,00 

Juros sobre o capital próprio deliberados 

h'quido 12.750.000,00 

Valor por ação ON . 
bruto 

JSCP deliberados- por açáo 
0,005547085846 

liquido 

Parcela destinada ao divide do minlmo 
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De acordo com o arl. 19, Parágrafo 1° (b) do Estatuto Social da Companhia, 25% (vinte e cinco 
por cento) do lucro lfquido ajustado m/ forma dos incisos f, 11 e fii do art. 202 da Lei n°. 6A04176 
serão obrigatoriamente distribuidos como dividendos mlnimos obrigatórios .::r todos os acionistas. 
Desta forma, foi destinada a parcela de R$ 46.456.171,40 (quarenta e seis milhões, quatrocentos 
e cinquenta e seis mil, cento e setenta e um reais e quarenta centavos) como complemento ao 
dividendo mínimD obdgatório relativo ao lucro líquido do exercÍcio de 2013, a serem pagos em. 
data a ser definida pela Diretoria da Sociedade aos acionistas detentores de ações ordinárias 
que se acharem inscritos nos registros da Companhia no final do dia de realização da 
Assembleia Geral Ordinária de Acionistas que deliberar estes dividendos. Após esta data, as 
ações serão consideradas ~ex-dividendos". 

Parcela destinada ao dMdendo mínimo obrigatório 46.456.171,40 

Valor por ação ON 

Total parcela destinada ao dividendo mlnimo obrigatório- por ação 
0,017179758054 . 

2. PROPOSTA DE DEL/BERAÇAO 

A administração propõe, nos termos do parágrafo 6-' do artigo 202 da Lei 6.404fl6 e do ArF 19,. 
Parágrafo 1(J (c) do Estatuto Social da Companhia, que o sérldo de lucro do exercício em 31 de 
dezembro de 2013 ainda não destinado, no montante de R$ 184.368.514,19 (cento e oitenta e 
quatro milhões, trezentos e sessenta e otto mil, quinf'lentos e catorze reais e dezenove centavos) 
seja destinado coma diVidendos. 

A Administração propõe, ainda, que os outros rosuttaclos abrangentEJS no montante de 
R$ 1.729.161, 74 (um mífhão, setecentos e vinte e nove mil, cento e se.ssenta e um reais e 
setenta e quatro centavos), também sejam destinados como dividendos. 

Os dividendos acima propostos, no montante total de R$ 186.097.675,93 (cento e oitenta e seiS· 
milhÕes, noventa e sete mif, seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos) 
deverão ser pagos aos acionistas detentores de ações ordinárias que se ercharem inscritoS nos 
registros da Companhia no final do dia de realização da Assembleia Geral Ordinária de 

4 
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Acionistas que deliberar estes dividendos, data após a qual as ações serão consideradas uex
dívídendos n. 

Lucro Uquido do Exercício 
(-)Reserva Legal 

Lucro ffquido ajustado 

Dividendos mfnimos obn"gatónOs- 25% do lucro lfquido ajustado 

JSCP dlstrtbufdos no ano: 
Juros sobre o capital próprio deUberados 

Parcela destinada ao Dividendo Mínimo Obrigatório 

Lucro disponível para distribuição: 

{+)Outros resultados abrangentes 

Dividendos Propostos 

258.762.826,94 

(12.938.141,35) 

245.824.685,59 

61.456.171,40 

15.000.000,00 

15.000.000,00 

.46.456.171,40 

184.368.514,19 

1.729.161,74 

181W97.675,93 

.Proposta da AdministraÇão para pagamento dos dividendos a deliberar: 

Total Proposto para Deliberação 186.097.67ti,93 

Valor por ação ON 

T atai Proposto para Deffberaçao- por ação 
0,01188199856064 

A Administração propõe à Assembfeia Geral Ordinária de Acionísias o pagamento destes 
dividendos até o final do exercfcio social de 2014, em data a ser d ' nid pela Diretoria da 
Companhia podendo ser pago em uma ou mal rcelas. 

5 
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A p~esente proposta de destinação do lucro lfquido do exercício da CompanN3, considerando os 
valores deliberado_s durante o exercfciQ de 2013 e a proposta de deliberação de dMdendos a ser 
aprovada pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, demonstra que 100% do (cem por 
cento) lucro líquido ajustado do exercfcio é distribuíd!) aos acionistas como dividendoS.~ 

A única acionista aprovou a proposta da administração para destinação do lucro liquido do 
exercício social de 2013, na sua íntegra, inclusive no que se refere às datas ·p~:1ra 

pagamento dos dividendos. 

5.3. Passando para o ii:em "(iií)~ da Ordem do Dia, foram reeleitos para a Diretoria da 
Companhia, para um novo mandato, os diretores conforme a seguir: {a) Antonio Carlos 
Valente da Silva, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da cédula de identidade 
CREA-RJ n°. 31.547-D, inscrito no CPF!MF sob o n°. 371.560.557-04, residente e 
domiciliado na cidade de- São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na 
Avenida Engenheiro Lui5õ Carlos Berrini, n°. '1376, na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, para o cargo de Diretor Presidente; (b) Paulo Cesar Pereira Teixeira, brasileiro, 
casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG n°. 301.540. 175-9-SSP/FtS, 
inscrito no CPF/MF sob o n°. 284.875.75ü-72, residente e domiciliado na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luis Carlos 
Berrini, n°. 1376, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Dire-tor 
Geral; (c) Alberto Manuel Horcajo Aguine, espanhol, casa-do, licenciado em Dil'eito, 
portador do RNE V905313-D, portador do passaporte espanhol n°. AE0965021, inscrito no 
CPF/MF sob o n°. 236.084.998-06, residente e domiciliado na cidade e EstaQo de São 
Paulo, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, ·rf. 1376, na 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor de Finanças. e 
Controle; e (d) Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira, brasileiro, divorciado, advogado, 
portador da cédula ~e identidade profissional OAB/RS sob o no_ 45.479, inscrito no CPFih/IF 
sob o no. 711.936.930-04, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de S.ão 
Paulo, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, n°. 1376, na 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Secretário Geral e Diretor 
Jurídico. Os mandatos dos Diretores eleitos se \nici~m nesta data e terão duração at6 a· 
data da Assembleia Geral Ordinária do ano de 2017. Os _eleitos declararam, nos termos da 
lei, que não se encontram incursos nos !mpedlme 
Sociedades por Ações,_ para o exercfc!o de seus ca 
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5.4. Nos termos das deliberações co_nstantes do item 5.3 acima, a Diretorlá da ·companhia, 
terá a seguinte composição: (a) Diretor Presidente: Antonio Carlos Valente da Silva; 
(b) Diretor Geral: Paulo César Pereira Teixeira; {c) Diretor de Finanças e Controle: 
Alberto Manuel Horcajo Aguirre; e (d) Secretãrio Geral e Diretor Jurídico: Breno Rodrigo 
Pacheco de Oliveira, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2017. 

6. ENCERRAMENTO: Esgotada a Ordem do Dia, foi encerrada a Assembleia, da qual foi 

lavrada a presente ata, que foi 1ida, aprovada e assinada pelos presentes, passando a 

constar do liVro próprio. Barueri, 22 de abril de ?014. (aa) TELEFONICA BRASIL S.A. (p. 

Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira); Breno · Rodrigo Pacheco de Oliveira (Presidente da 

Mesa); Carolina Sim~es Cardoso (Secretária da Assemb!eia). 

Certifico que a presente é cópia fiel da ata da Assembleia Geral Ordinária e ata da 143 

Assembleia Geral Ordináda da TELEFÓNlCA DATA S.A., rea1izada em 22 de abril de 2014, 
lavrada em livro próprio, 

Secre·tárta da Assembleia 
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TELEFÔNICA DATA S. A. 
Balanços Patrimoniais 
Em 31 de Oezembr<> de 2013e 2012 
( l;:m milhares da reais) 

ATIVO 

ATIVO CiRCULANTE 
Caixa e equivalentes de caixa 
Contas a receber, liquidas 
Estoques 
Tributos a recuperar 
Créditos com empresas do grupo 
Outros ativos 

.ATI'/'C: !'lÃ O C;RCU,LANTE 
A9lir;ações fthanteiras em garantia. 
cOnta.&·: a receber, liquidas 
T·:ibiJtos a recuperar 
Tf!!:lct.cS dif~rMO~: 
D13pósi~os E! I:JCci~e!os judiciais 

Ci'ódi:o's coin empresas ~o grupo 
Guhos .. ativos 
lrn~blllzado, líqvJdo 
Jr,tal\gjvel, i~q\lirl,O 

TO'fALOOAT!VO 

• 

~ 
'"\.\ 

) 

31.12..13 

1.090.339 
232.637 

487.959 
36.029 
23.165 

300.861 
9.668 

420.253 

216 
96.608 

210.294 

24.771 
'19.857 

~ ""'-· . 
lberto Manuel H~ jo Agulrre 
Diretor de Finan~:c~ Controle 

"' 

) 

-~-"-31,.1,_,2.=.1!"-2 PASSIVO E PATRIMÕNIO LIQUIDO 

--~35;>!8.1,l211!!"9~ PASSIVO CIRCULANTE 
60.920 Pessoal, encargoo e beneficios soelais 

133.807 Fornecedores 

4.842 lmp()Stos, taxas e contribuiÇões 

155.213 DMdendos ejUros sobre o capital próprio 

411 Obrigações com empresas do grupo 
3.106 Outras obrigações 

___ 1,4,0,ce7,;;63é- . PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
213 Impostos, taxae. e contribuições 

,provlSôes e coniingênclas 

6.591 Obrigações com empresas do grupo 

Outras obrigações 

22.47:2 
232 PATRiMONIO·LÍQUIDO •. 

1.453 
104.1'81 

6.621 

499.062 

capital social 

Reservas de capital 
Reservas de lucro 

Prejuizos acumulados 

Dividendo adicional proposlo 

" TOTAL DO PASSIVO E PATRIMôNIO tJQUIDO" 

' 

31.1±:1! 

""'""' 4.336 
341.630 

46.059 
59_206 

217.234 
20.015 

43.823 
22.322 
19.621 

10€ 

1.274 

M'/lton Shi\)ueo Takaradh 
(;fu;l!,d!1t_GRC 1SP 138816!0-8 

31.12.12 

174.536 
5.153 

108.823 
6.578 

48.746 
5.236 

19.101 

16.880 
47 

2.264 

305.336 

1.046.825 
1.137 



TELE.FÔNICA DATA S. A. 
Demonstrações dos Resultados 
Exerclcios Findos em 31 de DéZembro de 2013 &-:;::012 · 

.. (Em milhares de reais) ~ 

RECEiTA OPERACIO~ LÍQUIDA 

CUsto dos se!Vlços prestados e mercadorias vendidas 

LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO 

RECEITAS {DESPESAS) OPERACIONAIS 
Despesas com comercialização 
Despesas gerais e administrativas 

Outras receitas {despesas) operaCionais liquidas 

LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DAS RECEITAS {DESPESAS) FINANCEIRAS 

Receitas financeiras 

,/""""\ Despesas finan~lras 

LUCRO (PREJUiZO) ANTES DOS TRIBUTOS 

Imposto de renda e contribuição social 

LUCRO ÚQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCiciO 

2013 2012 

1.253.031 452.708 

(965.787) (535.860) 

287.244 {83.152) 

{157.702) !21.917} 
(100.585) (7.589) 

(43.173) (10.196) 
(13.944) (4.132) 

129.542 (105:009) 

23.971 9.638 
(2.621) (3.012) 

150.892 (98.443) 

107.871 (156) 

258.763 {98.599} 



-.3 em -24 61~292- I 

PREfEITURA MUNIC!Pli.L-PE ÇAI\IPOS GElUlS(MG)..COrnu
niia PREGÃO PRESF.NCIAL 0!4120\~,Morior !'teço Uni!., objeto: 
AQUISIÇÃO -DE MICROCOMPUTADORES;' MONITORES E 
IMPRESSORAS. Seç!lo: 1J91l)412015 ;, 13:30rnin. Edito\ na Soe. Mun. 
de C<>mp_n.,, Rui 2S 'de Dez:cmbrQ,4)0, CENTRO. CEP 31\W-000, 
TEL(3))3S53-1436. ou pc\n •ite: www.comp_(lSg<flli,,mg go,.br. Corn
pO< GeroÍ$, 241Q3/2gj5- Francisco de A"is Souza c P<;'g<>eirO ' · 

2 crn-24 677632- I 

I'Tdelln • "Mun. M Rio ~eta/MG-~bliCI!çãO de Extrato de Edi-

~ 
· iW.çi<>-Loili\o N"l'l01120!S- O Podór Executivo dc'Rio fup<;"' 

mo público ~-\LO reoli:llirã o Letll<> N"002120!5, \tpo motor 
r ilell\, P"l" atelfação de vclcu!os. A •b~ro do; enve\Op<" 

c o documenU!ção e_ as propostas, ocorrera às 09:00 hs do dlO 
15. O edito!, seuS onexos e maiores mformações serão (orno
lo SC\Of de Licitaçi'lo>, fo""' (031) 375}-1115, no horórin de 
16:\lO ou-a\iavés do e-rnai!: \ioitanocspera@gmatl.Wf!l. 1>\ar-

iveira Moreira Mi.,:mda • Prefeito Munldpal. __ _ 

2Cn>-l4677l73-1 

ITURA MUNICirAL DE AL-(O CAPAJtAó/MG- Pro~ 
N": 000!4/'i0!5 -Pre~o Prdoncio! N•: Ql)o !0120!5 -A 1'rc

• • OpiD'llÓIMG tbtna ~~biica a iealiZllção do 
1412015.l'tigl!o P{éouctol n'. 00010120 15. 
o d\o 091M120\5, h l2H)Omin Objeto: 

· ~"""' man-utonção dos veiOul_os • 
a de AliO Capam&.- O cdija( O>tá dis

St\e; www.n\tocapomo.mg.g<W.br. Moiore> infMmçõCS no 
2) 3747.2507. SopltiaRegino Vilru;o Emeric} _ 

-l<m-24677"7H-l 

1'.-efellllfa Munlclpill de Jllllndurl· Extrnto qe Pub!icoç~o do COntrato 
021!2015 -Cofitratante: MunicWio de Mindur\ MG- EmpresaCon
~ : Rtcmitica Brasil SI A. Objeto: ContrataÇão de Emprt>a pOIO a 
Pr<stR~ão do Serviço M6yel Pessoa\ -SMP <lo Telefonia Móvel para o 
-rrefeimra Muniolpo! de Minduri - MG. Contrato 022120\5 , datado de 
24.03.2015- Pme<sso: 0!6120\1 e fnoxigibilidade: 001/2015. Dm;i· 
çlio Orça(llentárin : -2.01.00.04. ]22.002.2.0009-33903_9· - Monuten
~~o da Chcllri do hecuti%" OUtros Serviços de Tcn:eiros Pessoa Ju 
rklica;2.D2.00.04.122.002.2.0013-339039-- Manutcn>ão Do O.parla
mento Adtittni>lnt<;i!O o Finanças- OUtrOs Se1"'1içOS de Terceiros Pes· 
soa Juridico;Z.05.0L!5.1ll.002.2.0046-339(\39 • Monu\eiiÇ~ó !'o 
O.partamento de-Op~ra>õ"" ·-OUtros Se<ViçOs do Tcrtciro• Pe>S_ciR J 
urldica;2.03.\l5. f2 122.00). 2.0034-339039 - Manulcnçiio do Dep"""
ínen\o dc.'Educaç~- Outros SorViços 4<0 Terceiros ~tsso~ lurldioa e-
2.ü4:0!.l0.30l .004.2 0035-319039 - Monutcnçi!Ç <lo. Dcpnrtomento do 
Saitde - !)1Jtro. SerViçós de Terceiro• Pe>soo Jurldko. Ptazo. Vigência 
do Con1rato: \2-me ... -. com vencimento em· 24.0Í.2016. Valor Total 
Glo.\!>l do Contrato R~ - 15.191.00 ( Quinze mn e cerl!o.e noventa c 
dois !(:ais). Loca! Lopes Mago\hlos - Pr<'sidento da Comi>são do Lici-
tação do Municlpio deMindUn ~MG,- ' -

~-<111•2467:nll4. ) -

1'.-.fo\td .. Munlclpo\ de U""•~la/li'IG, E~tfalo (\e Homolpgoçõo pie-
g;;-o Pte&enciol'n'Ot_2f7_015, O'l'refei!ó, Municipal de U<Ucuta no u•o de 
Slllls'alr\buiçõcs l&gois e C{lm·fundamento na Lcí 'Feder!<\ n' l\.66(\!93. 
!:IOMOWGA-o ~rcgão l'tosencio\ n' ,01211015. Mjudicondo -., 
""'""""'" ~-.. ~••l'anol"ia •'1'"'--"""'"" liDA. llen,•ot: 02: n3: 05: 

lcm-24677658·1 

O MUNtciPIO DE PADRE PARAiSOIMG- Prcglio Preseno_tol n' 
OU/2015 -realizará nO dia 09/04120\5, às 03hl0niin. o P"®io Pre,.,n· 
cial n' 011120!5 -'Objeto: éon!rOiaç~ jlOSSQa jurldktÍ pOIO·prestw;ão 
>Orviços de manutenção c wnso<'loçilo de Jardins das osoola> da rede 
municipal de ensino e aqui-";ilo de gramas c insitmoo, ~ara (llanulençõo 
de jardin• no âmbito do wunidpio doPndrc raralso. " " 
O MUNICÍPIO DE PADRE PARA[SO!MG - Prcg~ _l'tesencial n• 
0\21201~ roalizará no dia 09/04/2015, às IOhOOriün, o Pr<gão Presen
cial n• Olllf0!5 - Obj<to: coi\lmtoçilo de p""'!'\< ju~dtoa pota futuro 
e eventual aquísiçilo d~ equipamen\Os. adorrm: e materi•ii <livcrsOs. -
para atoÓder a> dentoitdas dt. div~rll!"s st:<rc!ori"'', órgi\os,.progmmao __ 
e depOTIImlentos de•lc munic!pio. Edital e maiores tnfottml~õos enoo_n· 
tmtlt-Se á disp<i.i~~ doi intcr.,.odos na sala de !icilaçiies Õ)co\i•aila na 
Rua Pref01t0 _ürlandó Tavares. \0- Ontr<> em P>rlre Pa~aiS<>-MG, o 

' _ pOde~~ sor ~ô ~ci lad'!'-pc ia C"moil: licitaoao@padrep!lraiso.mg_gov;)lr, • 
no• diO. úlcis. no horário do ú7Ml0thinàs \3h00:mtn Podre Paralw, 24 
de MarÇode 2015. Fcm;tnda Nuhos do 0\iVeiro.---- PrcgQCira ' 

~·<n-14617460-1 

O MUNIC!P!O Di GOUVE\AIMG- Pregão Pres...,cial n•. 01612011, 
tomipit\Jlico, paro conhoeimento tW inter<:sl\ll)los, quo Os 09:00 hlt do 
dia 09 de abri\ do 2015. no Prédio da Prcfeitum Municipal, situodo na 
Alàm<"<la sou.i.a Lima. n• 1.1'70, Bah-t\l Otpclinbo;sorá roaii>ada o'scs
são paiu rec<bimento c' obortura doi Cllvc!Opcs t:<lntcndÓ a Proposta_ 

'Coinetdal o Di>CUmenthção, pai.._ Preg~·prciendal n":91~201~,;rlo 
\ipo "MENOR PREÇO",'obj~li.ando "'l"i•içào dó equipamentoS o 
rrutterlois porm•ilon~ pora Sço'rcl!lri• Mun~oipal d:c So,llde. Edilll.i~ 
o.moiores informaçi\Cs 00111 a OO!Vido,a- Oiolula Smtza. no _enderru;Q 
ocimO. ~lo foftc: {38) 354J~l:Ú5, ou c-mail: licita<t~ogouvcla@hol-
mailcom. " 

l em -24 677618- 1-

MUNlciPIO DE AUGUSTO D,;;-UMA- AVISO DI! !-ICITÁ
ÇÃO-'PREGÃO PRESENOAL N?. 014/20J5•Municipio_ d~ ~ug'usto 
de Liffia!MG, tomo públieo quo !llrá realizat Preglio Presépctal 
N'0!4/20l5, pOro aqui<ii;lio Medic.,enlOs. Tipo: ]VIenor Preyo. crité
rio de julgomonto Prcçounilório. Data de ""\rega des.Oltvclopci 00 Pro
posto e IrocuinouloÇ~i>: 10.'04120\5 utC Os ·oi):OO!i: lnfoitnOçõeS <l:Od_ltal 
pod.n;o >er obtidos na. Prefeitunt Municipal. n• ÀV. Co! Pedm Pedras, 
22(1, Centro-Jc\efllll:-(38) 3753-Ü79 Email; \ioitacooau_g~slodelin\a,@, 
ho\.oom.br- Jollo Carl<í• Balis!" Bor~es- Prefeito ~n!ClpOl : 

; lc91'-2467158l•l 

-PREFEIT-URA MUNICIPAL DE V;I.RJÃO -DE !',!!NÀS:AV\SO 
DE LJCITAÇÂO-PR\'022115-A ·!'refci\uÍa MuniOip;tl de Vorjilo 'dó 
MinoStorno j>llblioo PRI' 02211~. Objeto: F~mociniento do Matci"lo! 

"i> arO con"ruç~o. Abórtura: u7,~4120l5 á• 09:0oh:!!ditol: VO!JIIo. ~oi
-tocao@l;\lltai!.com to\: {38) 3567-5000 Eduor<kl Augusto·d, Mend<>nÇ• 
- Prego<1IO 

~cm-l46776!6-.Í 

MUN!CIPIO DE SANTA -vrróRtA- AVISO :DE UCITAÇÃO 
DESERTA- Lciiüo N' 00\/20\0 ProcossO Lieitolório 042/20]5- Alie' 
nação de b<m móvel dQ Pot[hn6nio Público Municip•l. O Presideitte 
da. Comi~o Especilll 'de Ali~, considerando o não 'Oornp!lrtd-' 
niento ae ;iner~sados, tomo jltiblic"' quo rcslou DESERTO. 0 ,Lcitno-: 
,n• 001/2015- Munjclpio,de ~to \!it6ria. 25 dO (lla<ÇO de_ ~IJ\~. Pau )o" 
Roberto raronalba- F<O_noo- Presidento,CEA. , ' 

,_lun-246173Ü,'J 

' ' 
" 

' ):_ 
PREFEitURA ~tUNlctPAL DE UBAI· Tomada d 

, r,ogiio Proic~·.,ol- Registro de Preço'lll2120!5 e 
0!312015. A Prefui(Ura M- <ic Vlial l<mlo putilit:<l o 
rio 020/2015 - TO!llada'de Pri:ço 00112015, Objeto: 
DE EMPRESA OU PROfiSSIONAL PA!l-A PRES' 

-VIÇO DE MECÂNICO E ELETRICISTA PARA 
fREVE.''-lT\VA DA FROTA 00 MUNlc\P!O DEU 
ll9/ll4120l5 ã> 08:00 hs. lnfomta.;ões licitií_oao@ub: 
Elcio F. Almeida • Presidente da C-~L-1/ A Prefeilu1 

· p"ub!ico o Pr<>ccs>O LlcilOtório 02112015 -Ptcj!llo 
tt&dc Pteço 012/2015, OlÍjeto: COIIIIIIIIIÇI'Io de om 

-p;'ln\lot:llçilo e montogcm de cstruturi'S di'iCtsOS e 
Como;controta~i.O de sltoi-< musicai~ pora._relll\Z> 
que conipliem o colomlõrio ou\turol dO munidpio d 
07/041~015 0. l0:00hs. hifOtrn(IÇ'õcs \icltaooo@ub< 
A. Veloso _-]'iogocira OfidaV/ A Prefeitura M- 1\e 1 
pro"''"' LkitotótÍrr 022/J0\5. Pregiio Pre>.<:l\oi' 
CONTIVttAÇÃO DJ! EMPRESA PARA AQUI~ 
MFALTJ('A PARA RECUPERAÇÃO DE VIAS 
BURACÓS) NO MUNJC1Pl0 DI'. 1JBA! --MG, 
ás OS:OO hs. lnfminaçileo liciUtcoo@uboi.ing gov 1 
- Ptog,jeir~ oficio\_. ' 

1\>iÜN!CIPtO tiE FORTUl'jA DE [rt1N'A$1M< 
• Concorr<ncia com ROgjstro de Preço 001/20!5 
O Municlp\o de Fortuua de 'Minas/MG !arnnJ>Í 
Conço.Wncia com ·ttogi,tri> de Preç<> n' 01/20\5. 
Medicontentó<. Sess!o de recebimentO dos i:rtvc 
protocolo até ils 14h .. uo Pr<Ófeil11r~. O editei• s·, 
-po•içiio dOs inle"""'d"" no A~ Renato A=do, 
.ulla·O"'! aOcu,\o do R$ 20.00ou l>'~ultament 
forlunadomin,._mg.gcv.br. ln,fonnaçô<s p<:\o, (: 
Rezende dos Santos Fernandes, PtcsidoniDda o 

PiefrSorO> -P.Pii33Íl5 - tomo púb P. 2471\5 -
contralaçio de ernpr<so (•) oU pcs..,a( s) flsioo( s) 
'gro•SilP serviços_ di ver"'' desta l'ref. du10Ulo ~ 
oté 09:00 de 08/ll4120l5. Ab<rl OS/04!1~ às 10, 
llll: tioit•c•oeditois@S<n'(J.mg.JWV.bi. Doniolat 
goei<ll Ofi~i!_t ' 

Profelturo Mutlfdpot de·Urudinlo- ERRA: 
A Prefeiútm MUnidpal, ~c Uiuçõnõa, por inler 
•orvidor Sérllio-Ferntmdo Mayrink, nomeado 
\491201>, t~ma pliht«• -~ ao Edit•l do 
02912015 Pr"'!;ilo,Pro«noia\ n' 023120\~- Lo< 
quoTCtifioo o item 1. PJW!!OSTADE PliEÇO 
w o sogtji~,;, te•lo: 7,6 }\lnla(llonte à PrtV'>> 
Nolltyi!ial'ou LÍÍJT do equipomen!o pare 01 
_,:SÉII.G\0 FERNANDO MAYRINK- PR 
~ . 
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