COMUNICAÇÃO SOBRE TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS

Partes

Tenenge Montagem e Manutenção Ltda. (Tenenge ou Contratada)
e Braskem S.A. (Braskem ou Contratante)

Relação com o emissor

Braskem e Tenenge estão sob controle comum da Odebrecht S.A..

Objeto

Prestação de serviços de manutenção industrial em paradas de
equipamentos de grande porte em todas as unidades industriais
da Braskem no Brasil.
Escopo do Contrato: prestação de serviços de manutenção
industrial em paradas de equipamentos de grande porte (tais
como fornos de pirólise, caldeiras, tanques e esferas), bem como
serviços eventuais em outras famílias de equipamentos (como
reatores de PVC, fornos de EDC, pacotes de RECs) e serviços de
atendimento emergencial, incluindo, ainda, as atividades de
planejamento operacional e engenharia de manutenção.
Prazo de vigência: 7 anos
Valor total: R$ 669.000.000,00 (seiscentos e sessenta e nove
milhões de reais)
O preço será dividido em:

Principais termos e condições

a) Parcela fixa mensal, relativa às atividades de gestão,
coordenação dos eventos de manutenção, SSMA, qualidade,
engenharia e planejamento;
b) Parcela variável, medida e paga de acordo com os serviços
efetivamente prestados no mês e com valores definidos com base
em preços unitários dos serviços; e
c) Parcela de performance, que prevê: (i) caso os serviços de
manutenção sejam realizados abaixo do custo e cronograma
previstos, a Contratante pagará a Contratada bônus de até 5% do
preço dos serviços; e (ii) caso os serviços de manutenção sejam
realizados acima do custo e cronograma previstos e/ou sem
observação dos indicadores de segurança e qualidade previstos no
contrato, a Contratante descontará do preço dos serviços
prestados uma penalidade de até 5% deste preço.
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Data de assinatura do contrato

31/01/2020

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

Não houve participação da contraparte, dos sócios da contraparte
ou dos administradores da contraparte no processo de decisão da
Braskem ou de negociação da transação como representantes da
mesma.

A Braskem realizou processo de concorrência que contou com a
participação de 8 empresas nacionais e internacionais. A Tenenge
apresentou a melhor pontuação na avaliação técnica e a melhor
condição comercial, ficando em primeiro lugar na ponderação
técnica-comercial.
Justificativa pormenorizada das
razões pelas quais a administração
do emissor considera que a
transação observou condições
comutativas ou prevê pagamento
compensatório adequado

A execução dos serviços objeto do contrato requer o cumprimento
de metas rigorosas de custo e prazo, bem como elevado padrão
técnico de qualidade e produtividade, com estrito cumprimento
das normas de saúde, segurança e meio ambiente e a Tenenge
atende a estes requisitos. A Tenenge detém experiência de longo
prazo na execução dos serviços em outros contratos
anteriormente firmados, sendo certo que a avaliação do seu
desempenho é bastante positiva.
O processo de decisão envolveu a análise e negociação de
proposta elaborada pela Tenenge, bem como foi aprovada pelos
órgãos de governança da Braskem, além de ter obedecido as
diretrizes e regras do processo de compras da Companhia.
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