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Id: 2258013

Id: 2258082

Id: 2258076

TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ 33.000.118/0001-79 - NIRE 33 300 15258-0

EXTRATO DO ITEM (2) DA ATA DA 513ª REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2020. Na qualidade de secre-
tária da reunião de Diretoria, CERTIFICO que o item (2) da Ordem do
Dia da Ata da Reunião de Diretoria da Telemar Norte Leste S.A. - Em
Recuperação Judicial (“Companhia”) realizada às 19h, do dia 31 de
janeiro de 2020, na Rua Humberto de Campos, nº 425, 8º andar, Le-
blon, no Rio de Janeiro - RJ, possui a seguinte redação: “Quanto ao
item (2) da Ordem do Dia, os Diretores aprovaram a constituição dos
seguintes consórcios: (a) CONSÓRCIO DADOS SEDI GO PE
01/2019, estabelecido na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua do La-
vradio, n.º 71, sala 201/801, Centro, CEP 20.230-070, tendo como
participantes a Oi S.A - Em Recuperação Judicial (“Oi”), líder do con-
sórcio, com participação de 78% (setenta e oito por cento), a Oi Mó-
vel S.A - Em Recuperação Judicial (“Oi Móvel”), com participação de

20% (vinte por cento), e a Companhia, com participação de 2% (dois
por cento), para prestação dos serviços licitados no âmbito do Pregão
Eletrônico n° 01/2019, promovido pela Secretaria de Estado de De-
senvolvimento e Inovação do Estado de Goiás, quais sejam, serviços
de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados
das aplicações corporativas do estado de Goiás, tráfego de voz e
imagens, videoconferência e acesso à Internet, para interligação de
unidades prediais em todo o território do Estado de Goiás, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no edital e seus anexos,
pelo prazo de 30 (trinta) meses. O valor do contrato pelos 30 (trinta)
meses é de R$ 94.667.767,80 (noventa e quatro milhões, seiscentos
e sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e sete reais e oitenta
centavos); (b) CONSÓRCIO SEINFRA/ CEARÁ INTEGRADO VII, es-
tabelecido na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua do Lavradio, n.º
71, sala 201/801, Centro, CEP 20.230-070, tendo como participantes
a Companhia, líder do consórcio, com participação de 90% (noventa

por cento), a Oi Móvel S.A - Em Recuperação Judicial (“Oi Móvel”),
com participação de 9% (nove por cento), e a Oi S.A - Em Recu-
peração Judicial (“Oi”), com participação de 1% (um por cento), para
prestação dos serviços licitados pela Secretaria da Infra-Estrutura do
Estado do Ceará (Contrato Emergencial 7), quais sejam, serviços te-
lefônicos fixo comutado - STFC, nas modalidades, longa distância na-
cional intra regional, longa distância internacional e serviço móvel pes-
soal - SMP (integração móvel e fixo), conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no edital e seus anexos, pelo prazo de 6
(seis) meses. O valor do contrato pelos 6 (seis) meses é de R$
11.218.887,49 (onze milhões, duzentos e dezoito mil, oitocentos e oi-
tenta e sete reais e quarenta e nove centavos); (c) CONSÓRCIO
SEAD/SE PE 236/2019 - SMP, estabelecido na Cidade do Rio de Ja-
neiro/RJ, na Rua do Lavradio, n.º 71, sala 201/801, Centro, CEP
20.230-070, tendo como participantes a Oi Móvel S.A - Em Recupe-
ração Judicial (“Oi Móvel”), líder do consórcio, com participação de
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