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 29 de novembro de 2018:
Nome das Partes
Relacionadas
Relação com o Emissor
Descrição da Transação

Objeto do Contrato

Termos e Condições da
Transação
Participação
da
Contraparte, seus Sócios ou
Administradores
no
Processo de Decisão da
Transação
Justificativa
pormenorizada das razões
pelas quais a transação
observou
condições
comutativas ou prevê
pagamento compensatório
adequado

Telefônica Brasil S.A. (“TBrasil”) e Media Networks
Brasil Soluções Digitais LTDA. (“Media”, conjuntamente
com TBrasil, as “Partes”).
Ambas as Partes possuem o mesmo controlador final.
A transação consiste na celebração, em 29 de
novembro de 2018, do Contrato de Prestação de
Serviços de Comunicação Multimídia Via Satélite
(“Contrato”).
O Contrato tem por objeto a prestação de serviços de
Comunicação Multimídia Via Satélite, serviços de
instalação, operação e manutenção de Link satélite
para atendimento de localidades no Brasil com serviços
individuais ou agregados de rede móvel 2G, 3G, 4G e
redundâncias de backbone.
O Contrato tem vigência até 30 de novembro de 2022.
O valor total estimado do Contrato é de
R$ 208.197.477,40 e os pagamentos serão realizados
mensalmente, em parcelas iguais, conforme os serviços
programados.
Não houve participação da contraparte ou de seus
representantes no processo de decisão da TBrasil
acerca da transação.
A contratação encontra-se em padrões de mercado,
conforme evidenciado por processo de cotações de
preços realizadas pela TBrasil com outros fornecedores
no mercado, através da sua área de Compras, no qual
a Media apresentou a melhor proposta, com preço
inferior aos demais concorrentes.
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Razões pelas quais foi
realizada a Transação com
Partes Relacionadas

A Media apresentou a melhor proposta para a TBrasil
no concurso realizado.

São Paulo, 05 de dezembro de 2018.

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
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