Comunicação sobre Transações com Partes Relacionadas
Rio de Janeiro, 11 de junho 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 05 de junho de 2018.
Nome das Partes Relacionadas
Relações com o Emissor
Data da Transação

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Autarquia vinculada à União
05/06/2018

Objeto do Contrato

Concessão de uso de área para armazenagem de combustível de aviação e abastecimento de aeronaves, no
Aeroporto de São Paulo- Congonhas (SBSP) e Rio de Janeiro - Santos Dumont (SBRJ).
Aeroporto de Congonhas:
Vigência de 5 anos, sem investimentos, com valor global de R$ 29,5 milhões.
Trata-se de operação aeroportuária indispensável para que se possa comercializar o combustível de
aviação.
A BR opera nessas instalações, em regime de pool, com a Raizen há mais de 30 anos, sendo que esse
contrato de área vem sendo renovado sucessivamente, mediante processo de dispensa de licitação (DL
Nº004/LALI-7/SBSP/2017), com condições idênticas para as duas empresas.

Principais Termos e Condições
Aeroporto de Santos Dumont:
Vigência de 10 anos, sem investimentos, com valor global de R$ 35,2 milhões.
Trata-se de operação aeroportuária indispensável para que se possa comercializar o combustível de
aviação.
A BR opera nessas instalações, há mais de 30 anos, sendo que esse contrato de área vem sendo renovado
sucessivamente, mediante processo de Chamamento Público (012/LALI-2/SBRJ/2017) e Dispensa de
Licitação ( DL Nº128/LALI-2/SBRJ/2017), com condições idênticas às aplicadas às demais congêneres.
Taxa de Juros Cobrada (%)

não se aplica

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

a.1) dado o histórico de operação no aeroporto de São Paulo - Congonhas , sob o regime de pool, a Infraero
optou pela modalidade de dispensa de licitação;
a.2) No aeroporto de
Rio de Janeiro /Santos Dumont houve um chamamento para avaliar os possíveis interessados , na ausência
dos mesmos , seguiu-se a Dispensa de Licitação .
b) os parâmetrosde preço seguem à um padrão nacional da Infraero, sendo as mesmas bases, para qualquer
um de seus aeroportos.
c) as razões que levaram o emissor a realizar a transação com a parte relacionada e não com terceiros é o
fato de a área do aeroporto ser responsabilidade exclusiva de um único administrador aeroportuário;
d) as medidas de comutatividade da operação ficam suportadas no processo de rito de contratação da
Infraero, que por também ser uma empresa pública, necessita observar procedimentos associados à sua
natureza estatal

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

foram observados todos os itens da Política de Transações de Partes Relacionadas da Petrobras

não se aplica

