Comunicação sobre Transações com Partes Relacionadas
Rio de Janeiro, 02 de maio de 2018 – Petrobras Distribuidora S.A. com base no disposto na Instrução CVM no 552, de 9 de outubro de 2014, comunica as
seguintes transações com partes relacionadas, realizada em 13 de abril de 2018.
Nome das Partes Relacionadas
Relações com o Emissor
Data da Transação
Objeto do Contrato

ENERGÉTICA SUAPE II S.A.
COLIGADA
13/04/2018
Trata-se de Termo Aditivo a contrato existente (CPCVM) que objetiva ofertar sistemáticas alternativas para
aquisição de óleo combustível.
(a) o montante envolvido no negócio (R$):
Não há valor financeiro atrelado (trata-se de usina termoelétrica operada por disponibilidade, sem compromisso de
consumo firme);

Principais Termos e Condições

(b) eventuais garantias e seguros relacionados;
Aquelas previstas no CPCVM:
Cessão de integralidade da parcela variável mensal decorrente dos Contratos de Comercialização de Energia no
Ambiente Regulado (CCEAR's) celebrados com as Distribuidoras de Energia Elétrica, nos termos do Contrato de
cessão de Recebíveis e Constituição de Garantia de Fiel Cumprimento celebrado entre as partes (Cláusula Nona Das Garantias, itens 9.1 e 9.2).
(c) as condições de rescisão ou extinção;
Como trata-se de Termo Aditivo, as condições para rescisão ou extinção são as previstas no CPCVM:

Razões pelas quais a administração do emissor considera que a transação
observou condições comutativas ou prevê pagamento compensatório adequado

A contratação transcorreu mediante análise de viabilidade comercial e os preços praticados estão alinhados aos
praticados pelo mercado, considerando os riscos e responsabilidades envolvidos neste suprimento.

Informar se todos os itens apresentados na Política de Transações com Partes
Relacionadas da Petrobras foram observados

Sim.

Eventual participação da contraparte, de seus sócios ou administradores no
processo de decisão do emissor acerca da transação ou de negociação da
transação como representantes do emissor, descrevendo essas participações

Não Houve.
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PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
CONTROLADA
13/04/2018
Trata-se de contrato de fornecimento de Marine Gas Oil e Óleo Diesel Marítimo para sondas e unidades
estacionárias do Consórcio de Libra.
(a) o montante envolvido no negócio (R$):
399.333.370,60
(b) eventuais garantias e seguros relacionados;
Aquelas previstas no contrato:
(Cláusula 12 - Garantias, itens 12.1 a 12.5).

Taxa de Juros Cobrada (%)

(c) as condições de rescisão ou extinção;
Rescisão em caso de descumprimento de item 3.9 e de por quebra de sigilo (item 14.2).
N/A.

Razões pelas quais a administração do emissor considera que a transação
observou condições comutativas ou prevê pagamento compensatório adequado

A contratação transcorreu mediante análise de viabilidade comercial e os preços praticados estão alinhados aos
praticados pelo mercado, considerando os riscos e responsabilidades envolvidos neste suprimento.

Informar se todos os itens apresentados na Política de Transações com Partes
Relacionadas da Petrobras foram observados

Sim.

Eventual participação da contraparte, de seus sócios ou administradores no
processo de decisão do emissor acerca da transação ou de negociação da
transação como representantes do emissor, descrevendo essas participações

Não Houve.

