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TELEFÔNICA BRASIL S.A. 
Companhia Aberta  

CNPJ/MF nº 02.558.157/0001-62 – NIRE 35.3.0015881-4 
 
 

COMUNICADO SOBRE TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS 
 

A Telefônica Brasil S.A. (“Companhia”) vem, com base no artigo 30, XXXIII da Instrução 
CVM nº 480, com redação dada pela Instrução CVM nº 552, comunicar ao mercado, a 
seguinte transação entre partes relacionadas, celebrada em 07 de junho de 2017: 
  

Nome das Partes 
Relacionadas 

Companhia e Telxius Torres Brasil Ltda. (“Telxius”, 
conjuntamente com Companhia, são denominadas as 
“Partes”). 

Relação com a Companhia Ambas as Partes possuem o mesmo controlador final. 

Descrição da Transação 
A transação consiste na celebração em 07 de junho de 
2017 do Contrato Master de Cessão de Uso e 
Construção (“Contrato”). 

Objeto do Contrato 

O Contrato tem por objetivo fixar os termos e 
condições para a cessão de uso de itens de 
infraestrutura da Telxius para instalação de antenas e 
equipamentos da Companhia, dentro do território 
Nacional, para atender as demandas de acesso móvel 
da Companhia. 

Termos e Condições da 
Transação 

O Contrato tem vigência de 30 meses a contar de 09 de 
junho de 2017. 
O valor do Contrato dependerá de demandas 
solicitadas pela Companhia à Telxius. Sendo que cada 
demanda solicitada vigorará pelo prazo previsto no 
Contrato. Os preços são determinados em razão das 
condições de cada site (local). Assim, o valor estimado 
do Contrato é de R$ 111.443.840,57.  
Os pagamentos serão realizados mensalmente após 
entrega de infraestrutura (com aceite técnico da 
Companhia), pelo período de cessão de uso do espaço 
de infraestrutura contratado.  

Participação da 
Contraparte, seus Sócios ou 
Administradores no 
Processo de Decisão da 
Transação 

Não houve participação da contraparte ou de seus 
representantes no processo de decisão da Companhia 
acerca da transação. 
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Justificativa 
Pormenorizada das Razões 
pelas quais a Transação 
Observou Condições 
Comutativas ou Prevê 
Pagamento Compensatório 
Adequado 

Os preços contemplados no Contrato estão em padrões 
de mercado, sendo que foi realizado processo de 
concurso aberto.  

Razões pelas quais foi 
Realizada a Transação com 
Partes Relacionadas 

De acordo com o processo de concurso realizado, a 
Telxius apresentou proposta com preço e qualidade 
competitivo para a contratação em questão. 

 
 
 

São Paulo, 14 de junho de 2017. 
 
 
 

DAVID MELCON SANCHEZ-FRIERA 
CFO e Diretor de Relações com Investidores 

Telefônica Brasil S.A. – Relações com Investidores 
Tel: +55 11 3430 3687 

E-mail: ir.br@telefonica.com 
Informações disponíveis: www.telefonica.com.br/ri 
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