Comunicação sobre Transações com Partes Relacionadas
Rio de Janeiro, 11 de julho 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 06 de julho de 2018.
Nome das Partes Relacionadas

PETROLEO BRASILEIRO S.A.

Relações com o Emissor

CONTROLADORA

Data da Transação

06/07/2018

Objeto do Contrato

Os Contratos têm por objeto o fornecimento de baritina, conforme especificação técnica definida pela Petrobras.

O montante envolvido no negócio é de R$ 93.027.312,08, sendo que há obrigatoriedade de consumo mínimo de
50%. Os valores serão reajustados trimestralmente, conforme fórmula paramétrica prevista no contrato.
Principais Termos e Condições

Taxa de Juros Cobrada (%)

O produto será faturado pela BR através do Depósito de Supply House do Rio de Janeiro (DERIO) e a
modalidade de entrega prevista é CIF através de caminhão bulk ou bombeio, a fim de atender ao Serviço de
Poços da Petrobras.
N/A
a) Há um acordo de parceria que foi aprovado pelas diretorias de ambas as empresas e que estabelece que a
BR é responsável pelo fornecimento de produtos químicos, lubrificantes, combustíveis e serviços correlatos. De
forma a garantir que as condições de preço correspondam à realidade do mercado, foi realizado um processo
de tomada de preços para contratação de fornecedores do produto embegado, o qual posteriormente passa por
um processo de retirada do bag e colocação em caminhão bulk para ser entregue em granel.

Razões pelas quais a administração do emissor considera que a transação
b) O custo da BR é obtido através de tomada de preço no mercado e a margem aplicada na operação de venda
observou condições comutativas ou prevê pagamento compensatório adequado é feita levando em conta o serviço agregado de armazenagem e retirada dos produtos dos bags e colocação em
caminhões bulk. Para avaliação do custo de aquisição, consideramos como parâmetros de preços as compras
anteriores e indicadores do mercado;

c) O Acordo de Parceria citado acima foi amplamente discutido e negociado entre as diretorias das duas partes
de forma a garantir que as condições estabelecidas atendam às espectativas de ambas.

Informar se todos os itens apresentados na Política de Transações com Partes
Sim
Relacionadas da Petrobras Distribuidora 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

Não ocorreram

