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FATO RELEVANTE

Celebração de Contrato com o Instituto Nacional do Seguro Social
Brasília, 26 de maio de 2022 – A Telecomunicações Brasileiras S/A (B3: TELB3 & TELB4), em
complemento ao Comunicado sobre Transações entre Partes Relacionadas divulgado nesta data,
reitera aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral que celebrou contrato com o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, autarquia federal com sede em Brasília, Distrito
Federal, instituída com fundamento no disposto no art. 17 da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990,
atualmente vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência.
O Contrato nº 31/2022 tem como principal escopo o fornecimento de solução corporativa de
rede de dados de longa distância - WAN, para acesso à Internet e interligação das unidades do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS localizadas em todo território nacional e contempla
serviços de gerenciamento, monitoração e de segurança da rede corporativa de dados.
A vigência do contrato inicia-se em 25.05.2022 e será de 30 (trinta) meses, podendo ser
prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses.
O valor global estimado para o contrato é de R$ 179.055.611,00 (cento e setenta e nove milhões,
cinquenta e cinco mil, seiscentos e onze reais), valor este meramente estimativo, de forma que
os pagamentos dependerão dos quantitativos de serviços prestados.
No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
Sendo o que cumpria para o momento, a Companhia reforça seu compromisso com as melhores
práticas de governança corporativa e se coloca à inteira disposição para eventuais
esclarecimentos. Informações adicionais também podem ser obtidas junto à área de Relações
com Investidores da Companhia, pelo telefone (61) 2027-1410 ou pelo e-mail
investidores@telebras.com.br.
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