
1 
 

 

 

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 12 de setembro de 2017: 
 

Nome das Partes 
Relacionadas 

Telefônica Data S.A. (“TData”) e Telefónica Global 
Technology (“TGT”, conjuntamente com TData, as 
“Partes”). 

Relação com o Companhia A TData é subsidiária integral da Companhia. Ambas as 
Partes possuem o mesmo controlador final. 

Descrição da Transação 

A transação consiste na celebração em 12 de setembro 
de 2017 de Aditamento (“Aditivo”) ao Acordo Marco de 
Prestação de Serviços e Concessão de Direito de Uso de 
Software celebrado em 17 de fevereiro de 2014 
(“Contrato Original”), o qual tem como objeto a cessão 
pela TGT à TDATA do direito de uso de determinadas 
licenças de softwares, incluindo manutenção e suporte 
correspondentes, passando a vigência a ser até 31 de 
dezembro de 2020. 

Objeto do Contrato 
O Aditivo foi celebrado para prorrogar a vigência do 
Contrato Original até 31 de dezembro de 2020.  

Termos e Condições da 
Transação 

O Aditivo não altera os serviços descritos nos anexos do 
nem o valor total do Contrato Original que totaliza o 
montante de US$31.958.911,61, sendo o saldo a pagar 
de US$5.407.656,98.  
O aditivo altera a vigência do Contrato Original de 31 
de dezembro de 2017 para 31 de dezembro de 2020, 
sem modificar a vigência de cada anexo do Contrato 
Original. 

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 TData acerca 
da transação. 
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Justificativa 
pormenorizada das razões 
pelas quais a transação 
observou condições 
comutativas ou prevê 
pagamento compensatório 
adequado  

A contratação encontra-se em padrões de mercado, 
conforme evidenciado por cotações de preços 
realizadas pela TData. 
 

Razões pelas quais foi 
realizada a Transação com 
Partes Relacionadas 

A TGT apresentou o melhor preço frente a outras 
propostas de mercado devido ao ganho de escala na 
negociação junto fornecedor. 

 
 
 

São Paulo, 14 de setembro 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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