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FATO RELEVANTE 
 

A Telefônica Brasil S.A. (“Companhia”) (B3: VIVT3; NYSE: VIV), na forma e para os fins da Resolução 
CVM nº 44/2021 (“Resolução CVM 44”), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, no 
segundo dia do leilão para a venda de faixas de radiofrequências, realizado nesta data, pela Agência 
Nacional de Telecomunicações (“Anatel”), em conformidade com o edital de licitação nº 1/2021-
SOR/SPR/CD-ANATEL (“Edital”), a Companhia foi vencedora nos lotes G3, G4 e G5 da frequência de 
26GHz, todos com 200MHz de capacidade, abrangência nacional e duração de 20 anos, pelo preço 
de oferta de R$ 52.824.007,59, por bloco. Deste modo, a Companhia adquiriu 600MHz de espectro 
com abrangência nacional na frequência de 26GHz, pelo valor total de R$ 158.472.022,77. 
 
A frequência de 26GHz permitirá que a Companhia incremente a capacidade de sua rede em áreas 
urbanas mais densas, e será utilizada, em conjunção às frequências de 3.500MHz e 2.300MHz, 
adquiridas ontem, no primeiro dia do leilão, para oferecer capacidade espectral para implantação da 
tecnologia de quinta geração (“5G”) em todo o território nacional. 
 
O valor a ser pago e as obrigações associadas ao uso das frequências observarão as regras 
estabelecidas no Edital publicado pela Anatel.  
 
Com a aquisição das frequências acima descritas, a Companhia garante o espectro necessário à 
prestação do serviço de 5G a médio e longo prazos, reforçando a liderança no serviço móvel ao 
oferecer aos seus clientes as soluções mais avançadas em termos de velocidade, qualidade e 
estabilidade, atendendo assim à crescente demanda por conectividade e acelerando o seu 
ecossistema digital. 
 
 

São Paulo, 05 de novembro de 2021. 
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