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COMUNICADO SOBRE TRANSAÇÃO ENTRE PARTES RELACIONADAS OCORRIDA EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2019
A EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no Artigo
30, inciso XXXIII, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 480, de 07 de dezembro
de 2009, conforme alterada (“ICVM 480”), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que,
em 31 de dezembro de 2019 a Companhia possuía operações de transporte rodoviário de mercadorias
para revenda da Companhia entre os seus centros de distribuição e lojas realizadas pela L’Auto Cargo
Transporte Rodoviário S.A. (“L’Auto”). Tendo em vista que tais operações configuram como transações
entre partes relacionadas de forma correlatas para os fins da ICVM 480, e que, conjuntamente,
superaram o valor de R$50 milhões de reais, conforme apurado nas últimas demonstrações financeiras
auditadas e consolidas, a Companhia divulga abaixo as informações previstas no Anexo 30-XXXIII de
referida ICVM 480:
i.

Descrição da Transação, incluindo:
a)
as partes e sua relação com o emissor
b)
o objeto e os principais termos e condições
A L'Auto é uma empresa de transportes de cargas. A Dupar Participações S.A. (“Dupar”) possui
participação de 47,5% do capital social da L’Auto, sendo que 15% do capital social da Dupar é
detido pelo nosso acionista controlador, Francisco Deusmar de Queirós, e seus vinculados, Josué
Ubiranilson Alves (10,0%), Maria Auricélia Alves de Queirós (15,0%), Patriciana Maria de Queirós
Rodrigues (15,0%), Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima (15,0%), Carlos Henrique Alves de
Queirós (15,0%) e Mário Henrique Alves de Queirós (15,0%), possuem o restante. O restante do
capital social da L'Auto é detido pelo Domingos Sávio Silva de Mello (48,1%) e o restante por
minoritários.
O Contrato tem como objetivo principal o transporte rodoviário de mercadorias para revenda da
Companhia entre os seus Centros de Distribuição e Lojas. Os preços dos serviços são estabelecidos
em percentuais tarifários por município e variam de acordo com a distância do centro de distribuição
utilizado para o abastecimento. Os percentuais tarifários são aplicados sobre o valor da nota fiscal
de transferência de mercadorias entre os centros de distribuição e as lojas.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foram pagos R$ 97.897 mil pelos
serviços prestados pela L'Auto.

ii.

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

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.
A celebração do contrato de prestação de serviços é efetuada pelo responsável pela área logística
da Companhia e deve ser aprovada pelo Diretor de Logística e pelo Diretor Presidente. Sempre que
há alteração no percentual tarifário, antes da celebração do novo contrato, são realizadas tomadas
de preços de outras companhias e apresentadas para o Comitê de Partes Relacionadas para
apreciação e recomendação.
Cumpre ressaltar que a Companhia possui um Comitê de Partes Relacionadas expressamente
previsto em seu Estatuto Social, sendo obrigatoriamente composto por membros independentes
do Conselho de Administração e sua recomendação deve ser aprovada por unanimidade de votos.
iii.

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

b)
c)

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;
as razões que levaram o emissor a realizar a transação com a parte relacionada e
não com terceiros;
a descrição pormenorizada das medidas tomadas e procedimentos adotados para
garantir a comutatividade da operação.

A Companhia possui como prática, realizar periodicamente cotação de preços entre transportadoras
de grande porte, com capacidade para atendimento nas regiões onde opera.
A contratação dos serviços deve observar o que determina a Política Interna de Contratação de
Serviços da Companhia. Assim, toda contratação de serviço deve ter cotação de 3 orçamentos,
excetuando-se obviamente, os produtos/serviços que tenham fornecedor único. As 3 cotações
devem ser arquivadas pelo departamento requisitante do serviço por 5 anos, contados a partir da
conclusão do serviço prestado. A solicitação de propostas a fornecedores para a prestação de
serviços deve incluir: uma descrição funcional e técnica dos serviços a serem prestados, bem como
as condições básicas para a prestação dos mesmos.
A parte relacionada demonstrou capacidade técnica e operacional para realização dos serviços e
as condições comerciais foram compatíveis com terceiros, sendo, portanto, contrato os serviços.
Fortaleza, 27 de julho de 2020.

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

