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Comércio Escolha de itens ‘campeões de venda’ e limite de descontos devem preservar demanda de dezembro
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Redes protegem Natal de efeito ‘Black Friday’
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Movimento em loja na sexta-feira: vendas totais do varejo superaram as expectativas e podem ter atingido R$ 500 milhões, segundo cálculos preliminares
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lar novamente neste ano. Agressivas ações de marketing foram criadas e a demanda em alguns sites ficou acima do esperado, por isso os
problemas apareceram (até dez
vezes o nível dos testes feitos pelos
grandes sites, segundo apurou o
Valor). Foi gerado um nível de tráfego superior ao previsto no Submarino, no Extra e na Americanas,
segundo fontes do setor — apesar
de as empresas terem tomado iniciativas para evitar problemas.
É uma estratégia montada dentro da ideia do “preço exclusivo”

A

Como já se esperava, os resultados de vendas no “Black Friday”,
ação promocional do varejo realizada na sexta-feira, superaram
os números de 2012. Até as 17 horas, foram R$ 390 milhões em
vendas nos sites, e a expectativa é
que o total chegasse a cerca de
R$ 500 milhões até a meia-noite,
versus R$ 244 milhões na mesma
data no ano passado, calcula a Ebit, empresa de informações do
comércio eletrônico. O evento
continuou sofrendo duras críticas de consumidores que tiveram
problemas nas compras.
Foram 8.500 reclamações contra lojas on-line e lojas físicas,
versus 8 mil na mesma data em
2012, realizadas nos canais do site Reclame Aqui, um aumento de
6,2%. No entanto, o volume de
operações de compra cresceu, segundo informaram as redes. Portanto, proporcionalmente, na relação entre críticas e número de
operações, houve redução.
O “Black Friday” correspondeu a
um mês de vendas da Nova Pontocom (sites de Casas Bahia, Ponto
Frio e Extra), apurou o Valor. A meta do Walmart.com, de vender R$
100 milhões na data, foi superada,
mas a varejista não informou o valor até o fim da sexta-feira.
Parte das críticas dos clientes reflete a estratégia de operação montada pelas próprias empresas para
tentar fazer o “Black Friday” deco-
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Adriana Mattos
De São Paulo

mas só para quem chegar primeiro. Ao limitar a venda dessa forma,
se evita que o “Black Friday” acabe
esvaziando as vendas de Natal, período com receita de 30% a 40% acima de um mês normal. Por isso, foram oferecidas na “Black Friday”,
em sua maioria, as mercadorias
chamadas “commodities”, aquelas
que tem demanda certa, independentemente do período. Portanto,
mesmo que o cliente antecipe a
compra do Natal, é provável que
continue a existir procura pelo
produto no fim do ano.

“Perguntamos para a indústria
qual produto ela vendia mais em
várias categorias. Se vendêssemos tudo, ainda poderíamos ter
nova demanda no fim de ano, já
que são itens campeões de venda. Se algo sobrasse, ficaria para
o Natal. Não tem erro”, diz um diretor de compras de um site.
“A data não esvazia o Natal porque as ações, em sua maioria, não
tem descontos tão altos, assim como o volume de itens à venda também é pequeno ao se comparar a
base total”, disse o economista Nel-

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/2013_UASG 200100

Pregão Eletrônico nº 085/2013-UASG 200100
Registro de Preços

Registro de Preços
Resultado de Licitação

A Procuradoria Geral da República, por meio de seu pregoeiro, torna público para conhecimento
dos interessados que será realizada às 13:30 hs do dia 12 de dezembro de 2013, no site
www.comprasnet.gov.br, a sessão pública do pregão supra referenciado para aquisição de 500
(quinhentos) monitores pivotantes. A cópia do Edital poderá ser obtida pela empresa interessada
no endereço eletrônico acima mencionado ou no site (www.pgr.mpf.gov.br).

O Pregoeiro da Procuradoria Geral da República torna público para conhecimento dos interessados,
que o objeto do pregão supra referenciado foi adjudicado às empresas: EDERSON F. DE SOUZA
– ME para o item 1 e STEFANE RAYANE FONSECA SILVA – ME – para o item 4 pelo critério de
menor preço. Os itens 2 e 3 foram fracassados.

FRANCISCO DAS S. ALBUQUERQUE CUNHA
Pregoeiro/PGR

LEONARDO SANTOS DA COSTA
Pregoeiro/PGR

COMPANHIA PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Companhia Aberta
CNPJ nº 76.500.180/0001-32
NIRE 41.3.000.5081-3

Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 05 de novembro de 2013
Local e Hora: Teleconferência realizada às 10:00h. Convocação: Dispensada, em virtude da
presença da totalidade dos membros do conselho de administração. Presença: Totalidade dos
membros do conselho de administração. Mesa: Renan Bergmann, Presidente; Gabriela Las Casas,
Secretária. Ordem do Dia: 1) Apreciar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao
3º trimestre de 2013. Deliberações: O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade e
sem reservas: 1) Aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 3º trimestre de
2013; 2) Autorizar os Diretores da Companhia a adotar todas as medidas necessárias à consecução
da deliberação acima. Encerramento: Esgotada a ordem do dia, os trabalhos foram suspensos
para a lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e aprovada de
pelos conselheiros presentes, que em seguida a assinam. São José dos Pinhais, 05 de novembro
de 2013. (a.a.) Renan Bergmann - Presidente. Gabriela Las Casas - Secretária. Conselheiros:
Renan Bergmann, Sung-Shim Kim, Joaquim Constantino Neto, Manuel Maria Pulido Garcia Ferrão
de Sousa, Antonio Kandir, John Leone, Alberto Ribeiro Guth, Marcelo Araújo e Ricardo Durazzo.
Confere com a original. São José dos Pinhais, 05 de novembro de 2013. Gabriela Las Casas Secretária. JUCEPAR nº 20136419658 em 25/11/2013. Sebastião Motta - Secretário Geral.

LUPATECH S.A.
CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12 - NIRE 35.3.0045756-1
Companhia Aberta de Capital Autorizado - BM&FBOVESPA Novo Mercado
Ata da Reunião do Conselho de Administração 22/2013
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 29 dias do mês de novembro de 2013, às 10 horas, no escritório
da Companhia localizado na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Avenida Maria Coelho
Aguiar, nº 215, Bloco B, 5º andar, Jardim São Luís, CEP 05804-900 (Companhia). 2. Convocação e
Presenças: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho
de Administração, foi instalada a reunião tendo em vista o atendimento ao quorum para a instalação e
deliberações, conforme disposto no artigo 22, parágrafo terceiro, do Estatuto Social da Companhia. 3.
Mesa: Presidente: Celso Fernando Lucchesi; Secretário: Thiago Piovesan. 4. Ordem do Dia e Deliberações: Após discussão da ordem do dia, que era de conhecimento de todos, os Conselheiros deliberaram e aprovaram, de forma unânime e sem qualquer ressalva: (a) a prorrogação por 42 (quarenta e
dois) dias, ou seja até a data de 10 de janeiro de 2014, das linhas de nanciamento contratadas pela
Sotep Sociedade Técnica de Perfuração S.A., sociedade indiretamente controlada pela Companhia,
junto ao Banco ABC Brasil S.A., no valor total de até R$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais);
e (b) a autorização aos administradores da Companhia a tomar as providências e praticar os atos
necessários com relação à efetivação das matérias acima aprovadas. 5. Encerramento: Nada mais
havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada
conforme, foi por todos assinada. Nova Odessa (SP), 29 de novembro de 2013. Celso Fernando Lucchesi, Presidente; Thiago Piovesan, Secretário; Conselheiros Presentes: Celso Fernando Lucchesi,
Luis Fernando Perini, Caio Marcelo de Medeiros Melo, Pedro Americo Herbst, Antonio Carlos Augusto
Ribeiro Bonchristiano, Alessandro Golombiewski Teixeira e José Coutinho Barbosa. Declaro que esta
ata é cópia el da lavrada no livro próprio. Thiago Piovesan - Secretário.

Ministério dos
Transportes

AVISO DE RETIFICAÇÃO
Edital n.º 552/2013-00 – Concorrência
O Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, Autarquia
Federal vinculada ao Ministério dos Transportes, através da Coordenação
Geral de Cadastro e Licitações, torna público, a todos os interessados na
licitação do edital em epígrafe, que a mesma sofreu a 1ª retificação. Cópia da
referida retificação poderá ser obtida no endereço: SAN, Quadra 03 Bloco “A”
Mezanino Sul - Brasília/DF ou através do site: www.dnit.gov.br.
Brasília, 29 de novembro de 2013
ARTHUR LUIS PINHO DE LIMA
Coordenador-Geral de Cadastro e Licitações

son Barrizzelli, especializado em
finanças e marketing. A oferta de
produtos na edição do evento foi
limitada, em 3 a 5 mil itens, em
média entre os grandes sites (5% a
10% do que vendem) num nível de
descontos tímido. A média estava
em apenas 20%, segundo pesquisa
da empresa de tecnologia Sieve.
Ao se analisar as ofertas de preços apresentadas pelos sites,
houve críticas de consumidores à
taxa de desconto de alguns produtos — para alguns, era baixa e
não justificava a compra. O pro-

blema é que reduções muito
agressivas afetam rentabilidade
se não houver a contrapartida de
aumento no volume vendido. E
no “Black Friday” há um limite de
itens à venda, mesmo com negociações de compra de volume
com a indústria para a data.
Levantamento realizado há alguns anos pela Fecomercio-SP
mostrou que reduções de preços
superiores a 50% não garantem
nenhuma margem de lucro na
venda do comércio. Para lojas
que praticam descontos mais tímidos, de 10%, por exemplo, é
possível manter o lucro se o número de itens vendidos crescer
13% durante o período de saldão,
segundo cálculos da entidade.
Como ninguém investe na
“Black Friday” para ficar no prejuízo — a não ser varejistas que
querem “comprar mercado” e
aceitam vender perdendo rentabilidade — as ações promocionais foram cuidadosamente pensadas. E ajustes de percursos foram feitos. Segundo apurou o Valor, alguns sites fizeram mudanças em prazo de entrega e forma
de pagamento ao longo da sextafeira. A Nova Pontocom teria retirado, por algumas horas, a opção
de pagamento via boleto bancário por causa de problemas nesse
meio de pagamento em seu site,
nas primeiras horas da manhã. O
Submarino teria alterado datas
de entrega, estendendo o número de dias, para praças com
maior número de pedidos.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 dez 2013, Empresas, p. B8.

NORTE ENERGIA S.A. DIVULGA EDITAL
A Norte Energia S.A. convida empresas interessadas em apresentar propostas de alternativas para
o aproveitamento in loco da ﬁtomassa lenhosa (constituída por lenha, madeira em tora e resíduo
grosso, de diversas espécies e no estado de conservação em que se encontram), oriunda das
atividades de supressão vegetal das obras civis e dos Reservatórios da Usina Hidrelétrica Belo
Monte - UHE Belo Monte, localizados nos Municípios de Altamira e Vitória do Xingu, no Estado
do Pará.
Parte do material já está estocada e disponível para retirada em 20 pátios localizados nos canteiros
de obras que poderão ser visitados antes da apresentação da proposta. O restante do material será
gerado num período previsto de 24 meses, durante as atividades de supressão de vegetação dos
reservatórios, sendo também objeto deste edital.
Esta é mais uma iniciativa da Norte Energia S.A. com o objetivo de garantir a utilização deste
recurso natural em benefício e fortalecimento da economia regional.
Modalidade: melhor proposta
Volume Total (previsto):
1.000.000 de metros cúbicos
Visita Técnica:
22 / 01 / 2014
Apresentação de propostas:
05 / 02 / 2014
Contato:
ﬂudke@stcp.com.br (Eng. Fernando Ludke - STCP Engenharia
de Projetos Ltda).

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
CNPJ/MF nº 07.859.971/0001-30 - NIRE 33.3.0027843-5
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2013
Data, Hora e Local: Realizada em 31 de janeiro de 2013, às 11 horas, na sede social da Companhia, na Praça XV de Novembro
nº 20, 10º andar, salas 1002 e 1003, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. Presença: Acionistas representando mais
de 2/3 (dois terços) do capital social da Companhia com direito a voto, conforme se verifica pelas assinaturas constantes
do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presentes, ainda, representando o Conselho Fiscal da Companhia, a
Sra. Isabel Ramos Kemmelmeier e representando a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, o Sr. Jônatas José
Medeiros de Barcelos. Convocação e Publicações: Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado do Rio
de Janeiro e no jornal Valor Econômico nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2013, conforme publicações constantes do Anexo
I a presente Ata. Deliberações: O(s) acionista(s) presente(s), por maioria de votos, com a abstenção do acionista National
Pension Service em todos os itens, bem como a abstenção do acionista The Master Trust Bank of Japan, LTD. A Trustee for
Pinebridge Emerging Markets Equity Mother FD II nos itens 3 e 4, deliberaram o quanto segue: 1) Ratificar a contratação
da Empresa Especializada efetuada pela administração da Companhia, ad referendum desta assembleia, para elaborar os
Laudos de Avaliação; 2) Aprovar os Laudos de Avaliação, os quais apresentaram os seguintes resultados:
Sociedade
Acervo Líquido
NTE
R$ 311.562.753,87
UNISA
R$1.669.802.298,18
STE (1)
R$ 178.956.467,98
ATE (1)
R$ 382.174.672,87
(1)
Foram nesta data previamente incorporadas pela UNISA.
3) Aprovar integralmente o Protocolo e Justificação; 4) Aprovar a Incorporação da NTE e UNISA pela Companhia, com
consequente extinção das INCORPORADAS, sendo estas sucedidas em todos os seus direitos e obrigações pela
Companhia, bem como ratificar as aprovações obtidas em assembleias gerais extraordinárias realizadas nesta data por
controladas da Companhia, as quais deliberaram sobre: (i) a incorporação da STE e ATE pela UNISA; e (ii) a Incorporação
das INCORPORADAS pela Companhia. 4.1 Em consequência da Incorporação pela Companhia de NTE e UNISA, a
participação detida pela Companhia nessas sociedades será extinta, sem qualquer aumento de capital na Companhia,
vez que UNISA e NTE são suas subsidiárias integrais. Assim, o valor correspondente aos investimentos avaliados de
acordo com equivalência patrimonial detidos por TAESA e o valor justo alocado na aquisição da NTE e UNISA (atualmente
integrante do saldo de investimento da Companhia) serão convertidos em novos ativos e passivos dentro de seu balanço
patrimonial, nos termos do Protocolo e Justificação. 4.2 Tendo em vista que não haverá aumento do capital social da
Companhia, não se faz necessária a alteração do Estatuto Social da Companhia; e 5) Autorizar os Diretores da Companhia
a praticarem todos os demais atos necessários às Incorporações ora aprovadas, bem como conferir aos mesmos os mais
amplos poderes para representar a Companhia perante as autoridades públicas federais, estaduais ou municipais, incluindo
Juntas Comerciais, secretarias federais, estaduais ou municipais, em qualquer documento referente à formalização da
referida Incorporação, especialmente quanto ao arquivamento e publicação dos atos societários, assim como a promoção
das averbações necessárias junto aos registros públicos competentes. O texto integral da Ata da Assembleia Geral
Extraordinária da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., realizada em 31 de janeiro de 2013, foi lavrado em livro
próprio e registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA sob o nº 00002564578, em 19/11/2013.

Banco Panamericano S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ nº 59.285.411/0001-13 - NIRE 35.300.012.879
Av. Paulista, 1.374 - 12º andar - São Paulo, SP

FATO RELEVANTE
O Banco Panamericano S.A. (BPNM4) (“Pan”), comunica aos seus acionistas e ao mercado que seu
Conselho de Administração, a ﬁm de usufruir dos benefícios instituídos pelo artigo 39, inciso I da Lei nº
12.865/13 de 9/10/2013, com alterações da MP 627/13 de 11/11/2013, aprovou a adesão ao Programa de
Recuperação Fiscal (“REFIS”) referente às contribuições ao PIS e COFINS no período compreendido entre
os anos de 2006 e 2012. Desta forma, o Pan realizou na data de hoje o pagamento à vista da importância
de R$536,2 milhões, se beneﬁciando da redução de 100% (cem por cento) dos juros, juros sobre multas,
e multas aplicados sobre os valores das respectivas contribuições, que corresponde a R$288,9 milhões, e
pôs ﬁm à discussão judicial que possuía sobre o tema. Embora o resultado apurado pela adesão ao REFIS
seja positivo em R$21,4 milhões, com o pagamento do débito, o crédito tributário sobre o PIS e COFINS
será realizado em 2013 e gerará Prejuízo Fiscal, cuja ativação contábil depende do preenchimento dos
requisitos exigidos pelas normas regulamentares. Em caso de não ativação do Prejuízo Fiscal, essa
operação poderá resultar em um impacto líquido de até R$180,0 milhões sobre o lucro.
São Paulo, 28 de novembro de 2013.
Willy Otto Jordan Neto - Diretor de Relações com Investidores
ri@grupopan.com - www.bancopan.com.br

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DEVOLUÇÃO DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 447/2013 - SESA - Aquisição
de ÓRTESES,
PRÓTESES, MATERIAIS DE SÍNTESE E MATERIAIS ESPECIAIS, conforme
especificações no Anexo I do edital.
ABERTURA: 13/12/2013 ÀS 09:00 horas - VALOR MÁXIMO: R$ 7.361.956,94
- Protocolo: 12.196.852-5
Autorização: Secretário de Estado da Saúde em 13/11/13.
COMPLEMENTARES: Os interessados poderão efetuar o “download” dos Editais
de Pregão Eletrônico acessando o site : www.licitacoes-e.com.br, e Editais de
Pregão Presencial no site www.compraspr.pr.gov.br.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fone 3264-6140/3263-1288/33606750
Curitiba, 02 de dezembro de 2013
Coordenadoria de Licitações
Caetano da Rocha

Duke Energy International,
Geração Paranapanema S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 02.998.301/0001-81 - NIRE 35.300.170.563
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas
Ficam os Senhores Acionistas da Duke Energy International, Geração Paranapanema S.A.
(“Companhia”) convidados a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no próximo
dia 16 (dezesseis) de dezembro de 2013, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada na
Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 30º andar, Torre Norte, Bairro Brooklin, Sala São Paulo, na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de apreciar e deliberar acerca das seguintes matérias
constantes da Ordem do Dia: (i) apreciar e votar a proposta da Administração da Companhia versando
sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio aos Acionistas da Companhia, correspondente ao
montante total de R$66.953.197,65 (sessenta e seis milhões, novecentos e cinquenta e três mil, cento
e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos), imputáveis aos dividendos mínimos obrigatórios a
serem pagos pela Companhia relativos ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2013,
atendendo os limites fiscais, nos termos do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, conforme alterada; (ii) apreciar
e votar a proposta da Administração da Companhia versando sobre a instituição do Comitê Independente
antes de o projeto desenvolvido pela empresa do mesmo grupo econômico da Companhia, DEB Pequenas Centrais Hidrelétricas Ltda. (“Projeto”), atingir a Fase de Operação Comercial, previsto no
Contrato de Desenvolvimento de Projetos, firmado em 21 de dezembro de 2012, entre a Companhia e
a Duke Energy International, Brasil Ltda. (“Duke Brasil”), acionista controladora da Companhia, com
vistas a iniciar os estudos de potencial aquisição do Projeto pela Companhia, nos termos do contrato e
da legislação em vigor;e (iii) caso a matéria prevista no item (ii) da Ordem do Dia seja aprovada, apreciar
e votar a instituição do Comitê Independente para análise de aquisição do Projeto pela Companhia, nos
termos da legislação aplicável, conforme regras previstas no Contrato de Desenvolvimento de Projetos,
firmado em 21 de dezembro de 2012, entre a Companhia e a Duke Brasil. Informações Gerais: Os
Acionistas deverão apresentar, até a data da realização da Assembleia: (i) comprovante expedido pela
instituição depositária das ações escriturais de sua titularidade, na forma do artigo 126 da Lei nº
6.404/76, datado de até 2 (dois) dias úteis antes da realização da Assembleia Geral Extraordinária;
(ii) tratando-se de pessoa jurídica ou fundo de investimento, (1) cópia autenticada do estatuto, contrato
social ou do regulamento, (2) do instrumento de eleição ou indicação do representante legal que
comparecer à Assembleia ou outorgar poderes a procurador, e (3) na hipótese de representação por
procurador, instrumento de mandato, com poderes específicos para representação na Assembleia
Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia a que se refere o presente Edital, devidamente
regularizado na forma da lei, do estatuto, contrato social ou regulamento do acionista representado;
(iii) tratando-se de pessoa física, (1) cópia do documento que comprove a identidade do acionista,
e (2) na hipótese de representação por procurador, instrumento de mandato, com poderes específicos
para representação na Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia a que se refere o
presente Edital, devidamente regularizado na forma da lei. Os documentos acima referidos poderão ser
enviados previamente à Companhia, no endereço de sua sede (Avenida das Nações Unidas, nº 12.901,
Torre Norte, 30º andar, Bairro Brooklin, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo), aos cuidados da
Gerência de Relações com Investidores. Na forma do disposto no §3° do artigo 135 da Lei 6.404/76 e
nos artigos 6º e 8º da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, todos os documentos
pertinentes à Ordem do Dia a ser apreciada na Assembleia Geral Extraordinária, incluindo a proposta
da administração, encontram-se disponíveis aos Senhores Acionistas, a partir desta data, para
consulta, na sede social da Companhia, localizada na Av. das Nações Unidas, nº 12.901, Torre Norte,
30° andar, Bairro Brooklin, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, bem como no sistema IPE
mantido pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br), e na BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br).
São Paulo, 28 de novembro de 2013
Jairo de Campos
Presidente do Conselho de Administração

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS

FATO RELEVANTE
A Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRAS (BM&FBovespa -Telb3 e
Telb4), em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/02 e do parágrafo
4º, artigo 157 da Lei 6404/76 (Lei das Sociedades Anônimas), vem informar a
seus acionistas e ao mercado o que segue:
(1) A Companhia firmou Transação Parcial com a CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI para pagamento de parte
do valor da execução (Valor Incontroverso), decorrente de decisão judicial
condenatória transitada em julgado e em fase de cumprimento de sentença,
que tramita perante a Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.
(2) A PREVI entende que o valor total da execução, excetuados honorários
sucumbenciais e atualizado até 31/08/2013, corresponde ao montante de
R$182.000.159,75 (cento e oitenta e dois milhões, cento e cinquenta e
nove reais e setenta e cinco centavos).
(3) A TELEBRAS entende que o montante total da execução, excetuados
honorários sucumbenciais e atualizado até 31/08/2013, equivale a R$
164.283.043,93 (cento e sessenta e quatro milhões, duzentos e oitenta e
três mil, quarenta e três reais e noventa e três centavos), valor este adotado
como Incontroverso, o qual será pago da seguinte forma:
3.1- Sinal: 15% (quinze por cento) do Valor Incontroverso, em pagamento
de uma única parcela no valor de R$ 24.642.456,59 (vinte e quatro
milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis
reais e cinquenta e nove centavos), atualizado até 31/08/2013;
3.2- Valor Remanescente da Transação Parcial: 30 (trinta) prestações
semestrais e sucessivas. Este valor será atualizado pelo Índice Nacional de
Preço ao Consumidor – INPC, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE, apurado no período, acrescido de 6% (seis por cento) ao ano.
(4) A TELEBRAS, juntamente com a PREVI, protocolizará petição requerendo a
homologação em juízo dos termos acordados relativos à Transação Parcial.
(5) O processo de execução continuará em relação ao Valor Controverso e
será objeto de impugnação pela TELEBRAS.
Brasília, 28 de novembro de 2013
CAIO CEZAR BONILHA RODRIGUES
Presidente e Diretor de Relações com Investidores

