EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
NIRE: 23300020073
CNPJ/ME: 06.626.253/0001-51

COMUNICAÇÃO SOBRE TRANSAÇÃO ENTRE PARTES RELACIONADAS
Fortaleza, 10 de novembro de 2020 – A Empreendimentos Pague Menos S.A., companhia aberta,
com sede na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Senador Pompeu, nº 1.520, CEP
60.025-902 (“Companhia”), em atendimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 480”),
vem divulgar as seguintes informações, nos termos do Anexo 30-XXXIII da Instrução CVM 480:
1

descrição da transação:

(a)

as partes e sua relação com o emissor:

A Companhia informa que aprovou, no âmbito de seu Conselho de Administração, contrato
referente à prestação do serviço de transporte de mercadorias entre os centros de distribuição e as
lojas da Companhia (“Contrato”) com L’Auto Cargo Transportes S.A. (“L’Auto”), a qual é parte
relacionada da Companhia em razão de o acionista controlador da Companhia e pessoas
vinculadas, inclusive membros do Conselho de Administração da Companhia, serem sócios de
empresa que detém participação acionária relevante na L’Auto
(b)

o objeto e os principais termos e condições:

Conforme indicado acima, o Contrato tem por objeto a prestação pela L’Auto do serviço de
transporte de mercadorias entre os centros de distribuição e as lojas da Companhia, no valor total
estimado de R$ 200 milhões e um prazo de 2 (dois) anos. Os preços dos serviços são estabelecidos
em percentuais tarifários sobre o valor nota fiscal de transferência de mercadorias e variam de
acordo com faixas estabelecidas por Estado da Federação.
2

se, quando, de que forma e em que medida a contraparte na transação, seus sócios
ou administradores participaram no processo:

(a)

de decisão do emissor acerca da transação, descrevendo essa participação:

A L’Auto, seus sócios (diretos ou indiretos) ou administradores não tiveram qualquer participação
e/ou interferência no processo de decisão da Companhia com relação à celebração do Contrato.
A decisão da Companhia sobre a celebração do Contrato foi tomada sem a presença e com a
abstenção dos membros do Conselho de Administração da Companhia que se declararam
impedidos em função do conflito interesse a que se refere o item 1.(a) acima, tendo sido aprovada
pelo Conselho de Administração da Companhia em 29 de outubro de 2020, após recomendação
de aprovação, por unanimidade, pelo Comitê de Partes Relacionadas, o qual é composto
obrigatoriamente por membros independentes, nos termos da “Política de Transações com Partes
Relacionadas e Demais Situações de Conflito de Interesses” da Companhia.
(b)

de negociação da transação como representantes do emissor, descrevendo
essa participação:

A L’Auto, seus sócios ou administradores não tiveram qualquer participação ou intervenção na
negociação do Contrato como representante da Companhia.

A celebração do contrato de prestação de serviços é realizada por dois representantes da
Companhia, ou pelo seu CEO, e deve ser aprovada pelo Conselho de Administração, além de
sujeita a avaliação prévia pelo Comitê de Partes Relacionadas.
3

justificativa pormenorizada das razões pelas quais a administração do
emissor considera que a transação observou condições comutativas ou
prevê pagamento compensatório adequado, informando:

(a)

se o emissor solicitou propostas, realizou algum procedimento de tomada de preços,
ou tentou de qualquer outra forma realizar a transação com terceiros, explicitando,
em caso negativo, as razões pelas quais não o fez ou, em caso afirmativo, os
procedimentos realizados e seus resultados;

A Companhia realizou processo de concorrência, tendo enviado carta convite para 29 (vinte e nove)
empresas de transporte. Após um processo seletivo composto por 6 (seis) fases e a análise de
critérios técnicos, a Companhia chegou a 5 (cinco) empresas na fase final, as quais apresentaram
condições técnicas de atender ao escopo do contrato.
Logrando-se vencedora, a decisão de contratação da L’Auto para prestação do serviço em questão
levou em consideração a capacidade técnica e operacional para realização do serviço e as
condições comerciais mais atrativas em relação a outros potenciais fornecedores.
(b)

as razões que levaram o emissor a realizar a transação com a parte
relacionada e não com terceiros:

A L’Auto apresentou um preço global bastante competitivo, além de ter um longo relacionamento
com a Companhia, resultando em maior conhecimento da operação. Além disso, a L’Auto possui
abrangência nacional, frota dedicada à Companhia e flexibilidade operacional. Assim, sopesando
a estabilidade operacional e o preço final, a L’Auto foi a opção recomendada pela Administração
da Companhia, referendada pelo Comitê de Partes Relacionadas e aprovada pelo Conselho de
Administração.
(c)

a descrição pormenorizada das medidas tomadas e procedimentos adotados
para garantir a comutatividade da operação:

Como informado, foi realizado processo concorrencial, além de a operação ter sido analisada e
avalizada pelo Comitê de Partes Relacionadas. Por fim, os Conselheiros que se declararam
impedidos devido ao potencial conflito de interesses, se abstiveram de votar.

Fortaleza, 10 de novembro de 2020

Luiz Renato Novais
Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores

