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TELEFÔNICA BRASIL S.A. 
Companhia Aberta  

CNPJ/ME 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 19 de abril de 2022: 
  

Nome das Partes 
Relacionadas 

Companhia e Telefônica Global Solutions Brasil Ltda. 
(“TGS”, conjuntamente com a Companhia, as “Partes”). 

Relação com o Emissor Ambas as Partes possuem o mesmo controlador final. 

Descrição da Transação 

A transação consiste na celebração do 2º Aditamento 
(“Aditivo”) ao Contrato de Prestação de Serviços de 
Comunicação Multimídia Via Satélite (“Contrato 
Original”), celebrado em 29 de novembro de 2018, 
cujos termos foram divulgados ao mercado por meio 
do Comunicado sobre Transações entre Partes 
Relacionadas datado de 05 de dezembro de 2018. 

Objeto do Contrato 
O Aditivo tem por objeto prorrogar o término de 
vigência do contrato original, entre outras condições, 
bem como definir a condição de pagamento.  

Termos e Condições da 
Transação 

O Aditivo tem vigência até 30 de novembro de 2024.  
O valor fixo do Aditivo é de R$ 141.439.892,76.  
Com o Aditivo, o valor total fixo do Contrato Original é 
de R$ 361.305.506,25.  
Os pagamentos serão realizados 45 dias após aceitação 
dos serviços e entrega do documento fiscal de 
cobrança.  

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. 

Justificativa 
Pormenorizada das Razões 
pelas quais a Transação 
Observou Condições 
Comutativas ou Prevê 
Pagamento Compensatório 
Adequado 

Foram realizadas comparações com outros 
fornecedores e propostas e a eventual troca de 
fornecedor ensejaria em maiores custos de migração 
dos serviços.  
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Razões pelas quais foi 
realizada a Transação com 
Partes Relacionadas 

A TGS apresentou o melhor preço na comparação 
realizada com outros fornecedores, bem como 
apresentou melhores condições comerciais e 
prestações de serviços mais vantajosas para a 
Companhia.  

 
 
 

São Paulo, 26 de abril de 2022. 
 
 
 

DAVID MELCON SANCHEZ-FRIERA 
Diretor de Relações com Investidores 

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

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

 

mailto:ir.br@telefonica.com
http://www.telefonica.com.br/ri

