ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EXPOSIÇÃO AOS ACIONISTAS

Senhores Acionistas,
A Marlim Participações S.A. (MARLIMPAR) e a Nova Marlim Participações S.A.
(NOVAMARLIMPAR) foram constituídas para servir como veículos na estruturação
financeira elaborada com vistas à captação de recursos para o desenvolvimento da
produção do Campo de Marlim. Ambas foram criadas como sociedades anônimas de
capital aberto para viabilizar o ingresso de novos investidores e a captação de recursos
junto ao mercado de capitais.
A estruturação financeira do Projeto Marlim previa, após encerrado o Projeto que
demandou a captação de recursos, a aquisição, pela PETROBRAS, das ações
representativas do capital social da MARLIMPAR e da NOVAMARLIMPAR, o que ocorreu,
respectivamente, em 30.04.2009 e 31.07.2009.
Tendo em vista que os objetivos que motivaram o registro das duas sociedades como
sociedades anônimas de capital aberto já haviam sido alcançados, a PETROBRAS, titular
da totalidade do capital social daquelas duas empresas, solicitou à Comissão de Valores
Mobiliários – CVM, nos termos dos processos RJ-2009-4555 e RJ-2009-4556, a dispensa
da realização da oferta pública de aquisição de ações para alteração do controle e o
cancelamento dos respectivos registros de companhias abertas, o que foi deferido por
aquela Autarquia em 07.08.2009 e em 21.07.2010, respectivamente.
Considerando que a PETROBRAS é a única acionista da MARLIMPAR e da
NOVAMARLIMPAR e como há interesse da PETROBRAS em reduzir a sua estrutura
societária visando a reduzir custos operacionais, bem como aproveitar os créditos fiscais
acumulados nas duas companhias, algo que somente a incorporação possibilita,
entendeu-se que a alternativa mais vantajosa seria a incorporação da MARLIMPAR e da
NOVAMARLIMPAR pela PETROBRAS como a forma mais eficiente de absorção dos
ativos das duas companhias.
Desta forma, o Conselho de Administração resolveu submeter à elevada apreciação e
deliberação desta Assembléia Geral Extraordinária, com parecer favorável do Conselho
Fiscal, a aprovação da incorporação da Marlim Participações S.A. e da Nova Marlim
Participações S.A. pela PETROBRAS, na forma dos Protocolos de Incorporação e
Justificação firmados entre a PETROBRAS, a MARLIMPAR e a NOVAMARLIMPAR e
demais providências contidas na Ordem do Dia constante no Edital de Convocação.

Rio de Janeiro, 09 de novembro de 2010.
José Sérgio Gabrielli de Azevedo
Presidente

ANEXO I
Protocolos de Incorporação e Justificação
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Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria independente das
demonstrações contábeis aplicáveis no Brasil, e compreendeu, entre outros
procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos; considerando a relevância dos
saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos da
Sociedade; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que
dão suporte aos valores apresentados; e (c) a avaliação das práticas e estimativas
contábeis representativas adotadas pela Administração da Sociedade.

3 - Conclusão

Com base nos trabalhos efetuados, concluímos que o valor contábil dos bens, dos
direitos e das obrigações que integram o acervo líquido contábil da Marlim
Participações S.A., conforme balanço patrimonial em 30 de setembro de 2010,
resumido no anexo, é negativo (passivo a descoberto) em R$ 90.987.316 (noventa
milhões, novecentos e oitenta e sete mil, trezentos e dezesseis reais), representado
por 278.515.466 ações, correspondentes a 100% do capital social, e está registrado
nos livros da contabilidade, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Tendo em vista que as empresas mencionadas abaixo são subsidiárias diretas e/ou
indiretas da Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras, companhia aberta, em atendimento
aos requisitos da Comissão de Valores Mobiliários, informamos que:
a) De acordo com as normas profissionais estabelecidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, não temos conhecimento de conflito de interesse, direto ou indireto,
na Marlim Participações S.A. e Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, tampouco de
qualquer outra circunstância que represente conflito de interesse em relação aos
serviços que foram por nós prestados e que estão acima descritos.
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b) Não temos conhecimento de nenhuma ação dos

controladores e dos

administradores da Marlim Participações S.A. e Petróleo Brasileiro S.A., com o
objetivo de direcionar, limitar, dificultar ou praticar quaisquer atos que tenham ou
possam ter comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento de
informações, bens, documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a
qualidade das respectivas conclusões.

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2010

KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/O-6 F-RJ

Moacyr Humberto Piacenti
Contador CRC SP-204757/O-9 S-RJ
Sócio
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Anexo ao Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido Contábil
da Marlim Participações S.A.
Demonstrativo do Patrimônio Líquido Contábil
Em 30 de setembro de 2010
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber - compromissos contratuais
Impostos e contribuições a recuperar
Dividendos a Receber
Outros

2010

Passivo e passivo a descoberto

1.808.014
397.776.129
4.051.052
311.247

Circulante
Financiamentos
Fornecedores
Impostos e contribuições a recolher
Contas a pagar - controlada
Dividendos a pagar
Provisão para perdas de Investimentos

2010

417.173.133
65.887
30.555.103
22.888.868
-

403.946.441
470.682.991
Não circulante
Realizável a longo prazo
Contas a receber - compromissos contratuais
Depósitos judiciais

293.963.795
19.026.919

Não circulante
Financiamentos
Imposto de renda e contribuição social diferidos

312.990.713
Investimento em controlada

312.990.713

300.000.000
30.719.138
330.719.138

Passivo a Descoberto
Capital social
Reserva de lucros
Prejuízo Liquido

56.313.710
2.058.852
(142.837.536)
(84.464.975)

Total do ativo

716.937.155

Total do passivo e passivo a descoberto

716.937.155
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Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria independente das
demonstrações contábeis aplicáveis no Brasil, e compreendeu, entre outros
procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos; considerando a relevância dos
saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos da
Sociedade; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que
dão suporte aos valores apresentados; e (c) a avaliação das práticas e estimativas
contábeis representativas adotadas pela Administração da Sociedade.

3 - Conclusão

Com base nos trabalhos efetuados, concluímos que o valor contábil dos bens, dos
direitos e das obrigações que integram o acervo líquido contábil da Novamarlim
Participações S.A., conforme balanço patrimonial em 30 de setembro de 2010,
resumido no anexo, é negativo (passivo a descoberto) em R$ 765.446 (setecentos e
sessenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e seis reais), representado por
128.700.100 ações, correspondentes a 100% do capital social, e está registrado nos
livros da contabilidade, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Tendo em vista que as empresas mencionadas abaixo são subsidiárias diretas e/ou
indiretas da Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras, companhia aberta, em atendimento
aos requisitos da Comissão de Valores Mobiliários, informamos que:
a) De acordo com as normas profissionais estabelecidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, não temos conhecimento de conflito de interesse, direto ou indireto,
na Novamarlim Participações S.A. e Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, tampouco
de qualquer outra circunstância que represente conflito de interesse em relação
aos serviços que foram por nós prestados e que estão acima descritos.
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b) Não

temos

conhecimento

de nenhuma

ação

dos

controladores

e

dos

administradores da Novamarlim Participações S.A. e Petróleo Brasileiro S.A., com
o objetivo de direcionar, limitar, dificultar ou praticar quaisquer atos que tenham ou
possam ter comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento de
informações, bens, documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a
qualidade das respectivas conclusões.

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2010

KPMG Auditores Independentes
CRC SP-14428/O-6 F-RJ

Moacyr Humberto Piacenti
Contador CRC SP-204757/O-9 S-RJ
Sócio
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Anexo ao Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido Contábil
da Novamarlim Participações S.A.
Demonstrativo do Patrimônio Líquido Contábil
Em 30 de setembro de 2010
Ativo
Circulante
Dividendos a receber

2010

3.810.339
3.810.339

Passivo e passivo a descoberto

2010

Circulante
Fornecedores
Dividendos a pagar
Provisão para perdas de Investimentos

97
2.342.246
619.019
2.961.362

Não circulante
Exigível a longo prazo
Empresas coligadas

1.614.423
1.614.423

Passivo a Descoberto
Capital social
Reserva de lucros
Prejuízo Liquido

100
20
(765.566)
(765.446)

Total do ativo

3.810.339

Total do passivo e passivo a descoberto

3.810.339

Anexo III
(Instrução CVM Nº 481)

Anexo 21

1.Listar os avaliadores recomendados pela administração
Foi nomeada a KPMG Auditores Independentes por ser esta o auditor independente já
contratado pela empresa e, desta forma, em condições de emitir Laudo de Avaliação a
valor contábil do Patrimônio Líquido da empresa.
2. Descrever a capacitação dos avaliadores recomendados
A KPMG Auditores Independentes, por ser firma de auditoria registra perante a CVM sob
inscrição n° 00418-9, encontra-se capacitada para emitir laudo de avaliação a valor
contábil de acordo com os preceitos da Norma Profissional de Auditoria número 14.
3. Fornecer cópia das propostas de trabalho e remuneração dos avaliadores
recomendados
Ver abaixo
4. Descrever qualquer relação relevante existente nos últimos 3 (três) anos entre os
avaliadores recomendados e partes relacionadas à companhia, tal como definidas
pelas regras contábeis que tratam desse assunto
A KPMG vem anualmente se declarando independente para realizar trabalhos de
auditoria independente para as empresas do Sistema Petrobras conforme apresentações
efetuadas ao Conselho de Administração e Comitê de Auditoria, não havendo qualquer
tipo de conflito de interesse em relação às partes relacionadas, as quais constam de
divulgação efetuada pela Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, conforme nota explicativa 6
de suas demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2009.

kpmg

Petróleo Brasileiro S.A.
- Petrobras
Proposta para
prestação de serviços
profissionais
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KPMG Auditores Independentes
Av. Almirante Barroso, 52 - 4º
20031-000 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
Caixa Postal 2888
20001-970 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Central Tel
Fax
Internet

55 (21) 3515-9400
55 (21) 3515-9000
www.kpmg.com.br

Ao
Conselho de Administração e Diretoria da
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras
Rio de Janeiro - RJ

1º de setembro de 2010

Atenção: Sr. Álvaro de Sá Bahia
Prezados senhores:
Temos o prazer de submeter à apreciação de V.Sas. nossa proposta para a prestação de serviços
profissionais relativa à emissão de laudos de avaliação a valor contábil da Companhia Petrolífera
Marlim (“CPM”) e da Marlim Participações S.A. (“MPSA”), para a data-base de 30 de setembro de
2010, os quais serão incluídos como parte do processo de incorporação da CPM pela sua controladora
MPSA, e desta última pela Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (“Petrobras”), de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil.

Para maior clareza, nossa proposta divide-se em quatro partes, quais sejam:
1 - Serviços Propostos e Relatórios
A – Laudos de Avaliação
B – Características dos Laudos a serem Emitidos
C – Relatórios
2 - Honorários e Condições de Pagamento
3 - Outros termos e Condições de Contratação de nossos serviços
4 - Aceitação

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e
firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e
afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG International”),
uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm
of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss
entity.
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Proposta para prestação de serviços profissionais
Ano de 2010

Esperamos que nossa proposta contenha todas as informações necessárias à sua análise. Não obstante,
permanecemos à sua inteira disposição para lhes prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se
façam necessários.
Agradecemos a atenção que nos tem sido dispensada e solicitamos o obséquio de nos devolverem uma
cópia da proposta com o seu “de acordo”.
Atenciosamente,

Manuel Fernandes Rodrigues de Sousa
Sócio Líder

Moacyr Piacenti
Sócio Encarregado
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Conteúdo
1 - Serviços propostos e relatórios

1

2 - Honorários e condições de pagamento

4

3 - Outros termos e condições de contratação de nossos
serviços

5

4 - Aceitação
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Esta proposta foi elaborada pela KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e
firma-membro da rede KPMG de firmas independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative
(“KPMG International”), uma entidade suíça. A KPMG International não presta serviços a clientes. A
presente proposta é estritamente confidencial e foi preparada exclusivamente para uso interno da
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras , a fim de fornecer informação suficiente para tomar a decisão de
contratar ou não os serviços da KPMG Auditores Independentes. Este documento não poderá ser
divulgado, comentado ou copiado, no todo ou em parte, sem o nosso prévio consentimento por
escrito. Qualquer divulgação para além da permitida poderá prejudicar os interesses comerciais da
KPMG Auditores Independentes. A KPMG detém a propriedade deste documento, incluindo a
propriedade do copyright e todos os outros direitos de propriedade intelectual.
© 2010 KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firma-membro da rede
KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG
International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil.
KPMG e o logotipo da KPMG são marcas registradas da KPMG International Cooperative (“KPMG
International”), uma entidade suíça.
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1 - Serviços propostos e relatórios
O escopo de nossos serviços, bem como os relatórios que serão emitidos
constam no Anexo I - Serviços Propostos e Relatórios, demonstrado a
seguir:

A - Laudos de Avaliação
Os laudos a serem emitidos para a data-base de 30 de setembro de 2010 têm
como objetivo exclusivo fazer parte do processo de incorporação da
Companhia Petrolífera Marlim (“CPM”) pela sua controladora Marlim
Participações S.A. (“MPSA”), e desta última pela Petróleo Brasileiro S.A. –
Petrobras (“Petrobras”).
Serão utilizados os critérios de avaliação contábil previstos no artigo 183, da
Lei nº 6.404/76, alterada pela Lei nº 11.638/07, para avaliação dos ativos a
valor contábil anteriormente mencionados.
Nossos exames serão efetuados em conformidade com os procedimentos
definidos na Norma e Procedimentos de Auditoria – NPA 14 – Laudos de
Avaliação emitidos por auditor independente, do IBRACON (Instituto dos
Auditores Independentes do Brasil) e abrangerão, principalmente, os seguintes
procedimentos:



Confronto, com base em testes, de determinados ativos constantes no
balanço patrimonial com os livros contábeis e documentos fiscais
correspondentes.



Confirmação de saldos.



Envio de cartas a advogados para obtenção de informações acerca de
litígios e contingências.



Confirmação, por meio da aplicação de testes, da utilização dos critérios
de avaliação dos ativos previsto no artigo 183, da Lei nº 6.404/76 alterada
pela Lei nº 11.638/07.



Revisão de eventos e/ou transações subsequentes à data de 30 de setembro
de 2010, e até a data de emissão do laudo de avaliação, que poderiam
afetar significativamente a emissão deste.



Outros procedimentos de auditoria que julgarmos necessários nas
circunstâncias, conforme NPA 14.

Ao final de nossos trabalhos, solicitaremos a V.Sas. cartas de representação,
pelas quais irão confirmar, de acordo com seu melhor entendimento, as
representações que nos foram feitas durante nossos exames.

Proposta para prestação de serviços profissionais

1
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Como resultado das limitações próprias dos controles internos, da execução
dos exames com base em testes e de outras limitações inerentes a este tipo de
trabalho, um exame para fins de emissão de laudo de avaliação a valor contábil
pode não fornecer garantia absoluta de que os saldos associados ao ativo
avaliado estejam isentos de impropriedade decorrentes de fraudes,
irregularidades ou erros.
Enquanto é nossa responsabilidade emitir um laudo de avaliação contábil sobre
o acervo patrimonial da CPM e da MPSA, na data-base de 30 de setembro de
2010, cabe à Administração a responsabilidade pela preparação destas
informações e por todas as informações nelas contidas. A Administração é
também responsável pela escolha de políticas contábeis adequadas, pela
implementação de uma estrutura de controles internos para a manutenção da
confiabilidade das demonstrações contábeis e por propiciar segurança razoável
contra a ocorrência de erros e irregularidades que sejam materiais em relação
às demonstrações contábeis.

B - Características dos laudos a serem emitidos
Os laudos de avaliação a valor contábil, os quais serão incluídos como parte do
processo de incorporação da CPM pela MPSA, e desta pela Petrobras, serão
emitidos em língua portuguesa e demonstrarão o valor contábil do acervo
patrimonial da CPM e da MPSA na data-base de 30 de setembro de 2010, e
compreenderão:
a.

Objetivo da avaliação

b. Alcance dos trabalhos
c.

Conclusão

d. Balanço patrimonial na data-base de 30 de setembro de 2010.
Antes da emissão destes laudos de avaliação contábil sobre o acervo
patrimonial da CPM e da MPSA, discutiremos com a Administração o
resultado de nossos trabalhos. Entretanto, quaisquer problemas relevantes
encontrados durante nossos trabalhos serão levados imediatamente ao
conhecimento de V.Sas.
Lembramos que os documentos a serem solicitados pela KPMG deverão ser
fornecidos em data acordada, para, assim, atendermos aos prazos contratuais
de entrega dos laudos de avaliação a valor contábil.
Os laudos mencionados acima serão discutidos com V.Sas. antes de sua
emissão final.

Proposta para prestação de serviços profissionais
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C - Relatórios
C1 – Laudos de avaliação a valor contábil
O conteúdo dos laudos mencionados será discutido com a Administração da
Petrobras, da MPSA e da CPM antes de sua emissão final. Não havendo
manifestação por parte das Companhias, a entrega dos laudos pela KPMG
para a Petrobras, a MPSA e a CPM corresponderá à aceitação dos serviços, e
a não-aceitação, sem motivo justo, corresponderá à automática assunção, pela
Petrobras, MPSA e CPM, da responsabilidade total e irrestrita sobre os
efeitos decorrentes do não-recebimento que possam vir a prejudicar as
Companhias, a KPMG ou a terceiros.

Proposta para prestação de serviços profissionais
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2 - Honorários e condições de
pagamento
Nossos honorários são computados com base no tempo efetivamente gasto e na
categoria dos profissionais utilizados na execução e supervisão dos trabalhos
que nos são confiados. Dessa forma, com base na projeção de horas das
diversas categorias de profissionais envolvidas na execução dos trabalhos,
estimamos os nossos honorários em R$20.000,00 (vinte mil reais), conforme
Anexo II - Demonstrativo de Formação de Preços.
Estes honorários poderão ser pagos em 2 parcelas, vencendo a primeira 30 dias
após o início dos trabalhos e a segunda quando da entrega da minuta de nosso
relatório.
Os nossos honorários foram determinados considerando-se os tributos
atualmente exigíveis. Assim, as alterações nas legislações tributárias federal,
estadual ou municipal que impliquem majoração na carga tributária aplicável,
seja sob a forma de aumento nos tributos existentes, pela criação de novos
tributos ou, ainda, pela substituição dos atuais tributos por novos, terão os
respectivos encargos adicionais repassados automaticamente ao preço dos
serviços, de forma que se mantenha o equilíbrio econômico-financeiro
estabelecido na presente contratação. Nesse mesmo sentido, nossos honorários
contemplam a incidência do Imposto sobre Serviços, nos moldes atualmente
exigidos, devido à localidade onde está situado nosso escritório. Fica
estabelecido, portanto, que o ônus relativo a quaisquer tributos exigidos pela
municipalidade do local em que a contratante está estabelecida ou do local no
qual os serviços serão total ou parcialmente prestados, sob qualquer
denominação ou forma, será suportado diretamente pela contratante ou será
acrescido ao valor dos honorários devidos, conforme o caso.
A Petrobras irá assegurar que serão colocados à disposição da KPMG as
informações, os registros e documentos necessários aos nossos trabalhos,
acesso às pessoas-chave envolvidas no processo, bem como toda a assistência
necessária à nossa equipe.

Proposta para prestação de serviços profissionais
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3 - Outros termos e condições de
contratação de nossos serviços
A - Responsabilidades e limitações
O escopo de um trabalho de auditoria que visa a emissão de laudo de avaliação
a valor contábil é o mesmo de uma auditoria de demonstrações contábeis,
desta forma, esclarecemos que os eventos e as circunstâncias adiante
relacionados são inerentes aos trabalhos de auditoria de demonstrações
contábeis e não poderão, em nenhuma hipótese, ser considerados como
insuficiência ou deficiência de qualquer natureza na realização dos serviços de
auditoria:
a.

Os serviços de auditoria são desenvolvidos com base em testes e, em
razão dessa limitação e de outras inerentes à auditoria, e a qualquer
sistema de controle interno, é possível que alguma falha relevante nas
demonstrações contábeis não seja detectada.

b. O escopo dos trabalhos ora propostos não contempla a obrigação
específica e determinada da KPMG de detectar fraudes nas operações,
nos registros e nos documentos da MPSA e da CPM. Não obstante,
sendo constatados indícios ou a existência de fraudes ou a simples
existência de ambiente propício à sua ocorrência, estes serão prontamente
informados à Administração da Petrobras, da MPSA e da CPM.
c.

O escopo de trabalhos de auditoria não contempla o atendimento a
interesses pessoais ou específicos e está relacionado a questões legais,
regulamentares e éticas que determinam que os trabalhos sejam
executados de forma independente.

d. Nossa legislação é complexa e, muitas vezes, o mesmo dispositivo
comporta mais de uma interpretação. A KPMG busca manter-se
atualizada sobre as diversas correntes interpretativas, possibilitando uma
ampla avaliação das alternativas e dos riscos envolvidos. Assim, é certo
que poderá haver interpretações da lei de modo diferente do nosso.
Nessas condições, nem a KPMG nem outra firma podem dar à Petrobras,
à MPSA e à CPM total segurança de que esta não será questionada por
terceiros ou mesmo autuada pela fiscalização.

Proposta para prestação de serviços profissionais
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Salientamos que a participação dos funcionários da MPSA e da CPM, que
deverão ser designados até a data de início dos serviços de auditoria, será
essencial para a consecução de um resultado adequado. Assim, a MPSA e a
CPM terão a responsabilidade de contribuir com a execução dos serviços,
proporcionando-nos acesso oportuno a seus dados, informações e pessoal,
realizando não exclusivamente a disponibilização da documentação e dos
registros contábeis pertinentes, a prestação das informações que lhe(s) venham
a ser solicitadas pela KPMG em consonância com os serviços de auditoria, a
execução regular dos trabalhos normais de contabilidade e a compilação de
dados pertinentes, além da elaboração de análises, quadros, conciliações e
demonstrativos.
Na execução das atividades a seu cargo, a MPSA e a CPM deverão observar
que: (i) os dados a serem disponibilizados deverão expressar, de forma
exaustiva, as transações ou operações a que se referirem e deverão ser
apresentados tempestivamente; (ii) a responsabilidade pelo preparo das
demonstrações contábeis, incluindo revelações pertinentes, é de exclusiva
alçada da sua Administração, e essa responsabilidade inclui a manutenção de
registros contábeis e controles internos adequados, a seleção e a aplicação de
normas de contabilidade, e a proteção dos bens da MPSA e da CPM; e (iii)
como parte do processo de auditoria, a KPMG terá o direito de solicitar à
Administração da MPSA e da CPM confirmação por escrito das declarações e
informações orais que vierem a ser prestadas à KPMG.
Nesse contexto, a MPSA e a CPM serão as únicas responsáveis pelo
desempenho de seus empregados e agentes, e pela exatidão e integridade dos
dados e das informações fornecidas a nós para o objetivo dos serviços desta
proposta. A KPMG não será responsabilizada, em nenhuma hipótese, por
danos ou prejuízos decorrentes da apresentação intempestiva de dados, por
parte da MPSA e a CPM, que possam prejudicar o andamento regular ou o
resultado dos serviços, nem suportará tais danos ou prejuízos. A KPMG
tampouco será responsabilizada pela qualidade ou suficiência dos documentos,
registros contábeis principais e auxiliares e dados que venham a ser
disponibilizados em resposta às solicitações efetuadas por esta.
Sendo do interesse da MPSA e da CPM contratar os serviços propostos e
desde que não haja impedimento para tal contratação, a KPMG executará os
serviços em conformidade com esta proposta e de acordo com as normas
estabelecidas pela legislação pertinente e os procedimentos regulamentares
emitidos pelos órgãos reguladores das atividades da MPSA e da CPM e por
organismos profissionais brasileiros, mediante emprego de profissionais
qualificados e em número suficiente, para os quais a MPSA e a CPM deverão
fornecer a infra-estrutura adequada, necessária e indispensável para a execução
dos serviços.
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B - Propriedade e uso dos resultados
Para o aperfeiçoamento de nossos serviços, criamos, adquirimos ou possuímos
vários conceitos, metodologias e técnicas, modelos, padrões, softwares,
interfaces de operador ou screen designs, ferramentas de assessoria de uso
geral e de software e métodos, lógica e coerência de operação de sistemas
(coletivamente denominados “Propriedade KPMG”). Retemos todos os
direitos da Propriedade KPMG. Nesse sentido, por parte da Petrobras, da
MPSA e da CPM não deverá haver nenhum interesse ou direito sobre tal
propriedade. Além disso, independentemente da aceitação desta proposta pela
Petrobras, MPSA e CPM, estaremos livres para oferecer serviços de qualquer
espécie a qualquer outra parte, como bem considerarmos apropriado, e
poderemos usar a Propriedade KPMG para tal. Reconhecemos que a
Propriedade KPMG não incluirá nenhuma das informações confidenciais da
Petrobras, da MPSA e da CPM, tampouco a sua propriedade tangível ou
intangível, e não teremos nenhum direito sobre a propriedade da Petrobras, da
MPSA e da CPM.
A aceitação desta proposta implicará o reconhecimento e a concordância da
Petrobras, da MPSA e da CPM de que quaisquer recomendações e/ou
informações fornecidos por nós, em relação a esta proposta, serão para o seu
uso confidencial. Exceto em casos prescritos por lei ou naqueles em que o
produto por nós entregue tenha por objetivo a revelação a terceiros, a
Petrobras, a MPSA e a CPM não irão expor nem permitirão acesso a tais
recomendações, informações nem ao produto do trabalho a terceiros, tampouco
resumirão ou irão se referir a tais recomendações e/ou informações nem ao
produto do trabalho ou ao conteúdo dos documentos que fundamentarem a
nossa contratação, incluindo esta proposta, a não ser mediante prévio e
expresso consentimento válido de nossa parte. Assim, a Petrobras, a MPSA e
a CPM compromete-se a nos indenizar, defender e segurar de e contra
quaisquer obrigações invocadas contra a KPMG, por qualquer terceiro, na
extensão resultante de uso, posse ou divulgações indevidas.
A Petrobras, a MPSA e a CPM comprometem-se a nos consultar prévia e
expressamente sobre sua eventual intenção de revelar qualquer material
disponibilizado por nós para terceiros, em razão ou decorrência dos serviços
objeto desta proposta ou de sua reprodução total ou parcial, e a disponibilizar o
material a ser revelado, por escrito, na oportunidade de consulta para que
tenhamos condições de avaliar e opinar, exclusivamente, segundo os princípios
éticos e legais a que estamos sujeitos por convenções internas, regulamentares
e legais.
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C - Papéis de trabalho
Durante a execução dos serviços de auditoria, teremos acesso a informações
orais e escritas, documentos e dados em geral, que serão registrados e
arquivados, se necessário, em mídia eletrônica, constituindo obrigação da
Petrobras, da MPSA e da CPM a manutenção, pelo prazo legal, de todos os
registros contábeis e demais documentos que suportem as suas escritas
comercial e fiscal. Mesmo assim, consoante normas legais e regulamentares
profissionais das diversas áreas técnicas necessárias à execução dos serviços
ora propostos, visando a documentar aspectos relevantes, se necessário,
poderemos reter e manter em arquivo cópias e anotações de todas as
informações orais e escritas, documentos e dados em geral, inclusive
informações confidenciais que nos vierem a ser disponibilizadas em razão ou
decorrência da prestação dos serviços contratados.

D - Confidencialidade
A Petrobras, a MPSA e a CPM, ao aceitarem esta proposta, reconhecem sua
validade, concordam com seus termos e obrigam-se, assim como a KPMG, a
agir de maneira que toda informação comunicada por uma parte (Parte
Reveladora) à outra (Parte Receptora), em relação aos serviços pactuados por
meio desta proposta, seja recebida em confiança, usada só para os propósitos
da execução dos serviços de auditoria e que nenhuma informação confidencial
seja exposta pela Parte Receptora nem por seus agentes ou pessoal sem o
consentimento prévio por escrito da Parte Reveladora.
A obrigação de sigilo não se aplica às informações que: (i) já sejam do
conhecimento da Receptora sem obrigação de sigilo, à época da divulgação
pela Divulgadora; (ii) sejam de domínio público ou tornem-se de domínio
público sem violação deste Contrato; (iii) sejam recebidas legalmente de
terceiros, que não estejam sujeitos a compromissos ou acordos de
confidencialidade com a Reveladora; (iv) sejam desenvolvidas
independentemente pela Receptora, sem a utilização das Informações
Confidenciais da Reveladora; (v) sejam divulgadas, sem restrições similares a
terceiros, pela Reveladora; (vi) sejam aprovadas pela Reveladora para
divulgação, ou não sejam mais consideradas pela Reveladora como sendo
Informações Confidenciais; (vii) tenham sua divulgação exigida nos termos da
lei, por autoridade competente ou norma profissional; ou (viii) sua divulgação
seja necessária para que a Receptora possa se defender, em caso de instauração
de processo administrativo, arbitral ou judicial contra ela.
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A Petrobras, a MPSA e a CPM, desde já, autorizam a KPMG a compartilhar
Informações Confidenciais com outras firmas-membro da KPMG
International, antes, durante e após a prestação dos serviços acordados, desde
que estas estejam obrigadas a observar a confidencialidade das Informações
Confidenciais.
Informamos que podemos ser solicitados a dar acesso e/ou a fornecer cópias
dos nossos papéis de trabalho que tenham servido de base para a emissão do
nosso laudo de avaliação contábil, conforme escopo definido nesta proposta, à
fiscalização dos órgãos reguladores (CVM, CRC, CFC,e outros) a que se
subordina a Petrobras, a MPSA e a CPM, em razão de sua atividade.
Na ocorrência de qualquer solicitação, V.Sas. serão previamente informados,
para que possam adotar as medidas que entendam adequadas à proteção de
seus interesses, sendo certo que a simples desautorização, desacompanhada de
proteção judicial, não será suficiente para impedir o cumprimento da
determinação emanada da citada autoridade.
Se uma das partes receber uma citação judicial ou outra exigência
administrativa ou judicial validamente emitida requerendo a revelação das
informações confidenciais da outra parte, tal parte deverá emitir imediatamente
uma notificação de aviso de tal exigência por escrito à outra, para permitir que
esta procure uma ordem protetora. Tão logo a parte citada para revelar tais
informações forneça a notificação, essa parte estará intitulada a se submeter a
tal exigência na extensão permitida por lei ou determinada em tal exigência,
ficando sujeita a qualquer ordem protetora ou similar válida e eficaz que a
parte interessada no sigilo da informação possa vir a obter.

E - Utilização do correio eletrônico
A política de Segurança da Informação da KPMG obedece a práticas aplicadas
pelo mercado (exceto a criptografia), entretanto a KPMG não se
responsabiliza por qualquer dano decorrente da comunicação eletrônica.
Durante o relacionamento contratual estabelecido com base no presente
documento, a KPMG poderá se comunicar com a MPSA e a CPM por correio
eletrônico ou transmitir documentos por meio eletrônico. A MPSA e a CPM
aceita os riscos inerentes a essas formas de comunicação (inclusive os riscos
de interceptação ou acesso não autorizado às referidas comunicações, o risco
de corrupção de tais comunicações e os riscos de vírus ou outros dispositivos
prejudiciais, possíveis apesar da política de segurança praticada pela KPMG) e
concorda que apenas as versões finais dos documentos e das informações
transmitidas pela KPMG deverão ser consideradas pela Petrobras, MPSA e
CPM. A KPMG se responsabilizará somente pelo conteúdo original mantido
em seus registros. A utilização indevida dessas informações por terceiros não é
responsabilidade da KPMG.
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F - Rescisão
O descumprimento de qualquer condição estabelecida por meio deste
documento, assim como a execução do seu objeto em desacordo com o
estabelecido, dará direito à Parte Inocente de rescindi-lo mediante notificação
expressa à parte que deu causa, com antecedência de dez dias úteis.
Além dessa hipótese, a relação contratual poderá ser rescindida nos seguintes
casos:
a.

Alteração do contrato ou estatuto social ou modificação da finalidade ou
da estrutura societária das partes que prejudique a execução deste pacto.

b. Transferência dos direitos e/ou das obrigações pertinentes a esta proposta
sem prévia e expressa autorização da outra parte.
c.

Cometimento reiterado de faltas devidamente anotadas e comprovadas
pelas partes.

d. No interesse de qualquer uma, mediante comunicação com antecedência
de trinta dias.
O presente será automaticamente rescindido havendo pedido de Falência,
recuperação judicial ou extrajudicial, intervenção ou dissolução de qualquer
uma das partes.
Sejam quais forem o motivo e a origem da rescisão, sem prejuízo das
penalidades cabíveis, a Petrobras obriga-se ao reembolso de todos os gastos
incorridos por nós até a data da efetiva rescisão, bem como ao pagamento dos
serviços executados até a mesma data.
Extraordinariamente, o pacto estabelecido com a aceitação desta proposta
poderá ser rescindido na hipótese de vir a ser constatado fato superveniente,
em razão de normas nacionais ou internacionais, que implique impedimento à
continuidade dos trabalhos.
As condições constantes desta proposta são válidas pelo prazo de 30 (trinta)
dias úteis, contados da sua emissão.
Caso a Petrobras não evidencie a sua aceitação na forma indicada, mas
autorize o início da prestação dos serviços objeto desta proposta, pela forma
oral ou escrita e sem registrar expressamente qualquer restrição aos termos e às
condições desta proposta, tal ato representará a adesão tácita da Petrobras a
todos os termos e condições aqui determinados e, dessa forma, a relação
contratual que se estabelecerá entre as partes será regulada, em qualquer
hipótese, por este documento.
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Ao recebermos sua confirmação, começaremos a planejar os trabalhos para
que possamos colocar o máximo de recursos a serviço da Petrobras, da MPSA
e da CPM.

G - Logotipo da pessoa jurídica
Para fins de apresentação, a KPMG se reserva do direito de usar o nome e o
logotipo da Petrobras, da MPSA e da CPM, bem como marcas similares nos
relatórios e apresentações relacionadas a projetos desenvolvidos pela
Petrobras, MPSA e CPM.
Para fins de marketing e publicação ou negociação de serviços, (e/ou para fins
de apresentação ao cliente ou para uso interno), a KPMG, a KPMG
International e suas firmas-membro podem divulgar o fato de estarem
prestando serviços ao Cliente, identificando o Cliente pelo nome e/ou pelo seu
logotipo e indicando apenas a natureza geral ou categoria desses serviços e
quaisquer detalhes que se tornaram licitamente de domínio público.
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4 - Aceitação
O contrato acordado nos termos desta proposta será regido e interpretado
conforme as leis da República Federativa do Brasil, e o foro para dirimir
desacordo de qualquer natureza entre a KPMG e a Petrobras, segundo a
vontade que as partes manifestam, em caráter irrevogável, será o foro da
Comarca do Município do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro.

Data da aprovação : _________/______________/_________

Assinatura

:

Nome

:

Cargo

:
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Anexo I

Anexo I - Serviços Propostos e Relatórios
SPE: Marlim Participações S.A. e Companhia Petrolífera Marlim (E&P)
Escopo dos serviços

Serviço

Quantidade

Preço
Unitário

Preço
parcial

Emissão de laudos de avaliação a valor contábil da Companhia
Petrolífera Marlim (“CPM”) e da Marlim Participações S.A.
(“MPSA”), para a data-base de 30 de setembro de 2010, os
1

2

quais serão incluídos como parte do processo de incorporação
da CPM pela sua controladora MPSA, e desta última pela
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, de acordo com os critérios
de avaliação previstos na Norma e Procedimentos de Auditoria
14 - NPA 14.

Nº de exames

10.000,00

Total

20.000,00

20.000,00
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Anexo II

Anexo II - Demonstrativo de Formação de Preços
SPE: Marlim Participações S.A. e Companhia Petrolífera Marlim (E&P)
Demonstrativo de formação de preços

Categoria

Quantidade/
de técnicos

Total de
horas

Valor
unitário
das horas
R$

Valor total
R$

Sócio / Diretor

3

3

595,08

2.000,00

Gerente

3

10

448,92

4.400,00

Seniores

2

31

244,30

7.509,00

4
12

44
87

139,90
228,73

6.091,00
20.000,00

Assistentes

O Valor unitário das horas será expresso em R$ com duas casas decimais
O Valor total, em R$ com duas casas decimais deverá ser igual ao valor Total da Planilha
de Preços Unitários.

Rio de Janeiro, 1 de setembro de 2010

Moacyr Humberto Piacenti
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Ao
Conselho de Administração e Diretoria da
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras
Rio de Janeiro - RJ

1º de setembro de 2010

Atenção: Sr. Álvaro de Sá Bahia
Prezados senhores:
Temos o prazer de submeter à apreciação de V.Sas. nossa proposta para a prestação de serviços
profissionais relativa à emissão de laudos de avaliação a valor contábil da Novamarlim Petróleo S.A.
(“NMP”) e da Novamarlim Participações S.A. (“NMPSA”), para a data-base de 30 de setembro de
2010, os quais serão incluídos como parte do processo de incorporação da NMP pela sua controladora
NMPSA, e desta última pela Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (“Petrobras”), de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil.

Para maior clareza, nossa proposta divide-se em quatro partes, quais sejam:
1 - Serviços Propostos e Relatórios
A – Laudos de Avaliação
B – Características dos Laudos a serem Emitidos
C – Relatórios
2 - Honorários e Condições de Pagamento
3 - Outros termos e Condições de Contratação de nossos serviços
4 - Aceitação
Esperamos que nossa proposta contenha todas as informações necessárias à sua análise. Não obstante,
permanecemos à sua inteira disposição para lhes prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se
façam necessários.

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e
firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e
afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG International”),
uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm
of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss
entity.
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Agradecemos a atenção que nos tem sido dispensada e solicitamos o obséquio de nos devolverem uma
cópia da proposta com o seu “de acordo”.
Atenciosamente,

Manuel Fernandes Rodrigues de Sousa
Sócio Líder

Moacyr Piacenti
Sócio Encarregado
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Conteúdo
1 - Serviços propostos e relatórios

1

2 - Honorários e condições de pagamento

4

3 - Outros termos e condições de contratação
de nossos serviços

5

4 - Aceitação

12

Esta proposta foi elaborada pela KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e
firma-membro da rede KPMG de firmas independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative
(“KPMG International”), uma entidade suíça. A KPMG International não presta serviços a clientes. A
presente proposta é estritamente confidencial e foi preparada exclusivamente para uso interno da
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, a fim de fornecer informação suficiente para tomar a decisão de
contratar ou não os serviços da KPMG Auditores Independentes. Este documento não poderá ser
divulgado, comentado ou copiado, no todo ou em parte, sem o nosso prévio consentimento por
escrito. Qualquer divulgação para além da permitida poderá prejudicar os interesses comerciais da
KPMG Auditores Independentes. A KPMG detém a propriedade deste documento, incluindo a
propriedade do copyright e todos os outros direitos de propriedade intelectual.
© 2010 KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firma-membro da rede
KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG
International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil.
KPMG e o logotipo da KPMG são marcas registradas da KPMG International Cooperative (“KPMG
International”), uma entidade suíça.

ABCD

1 - Serviços propostos e relatórios
O escopo de nossos serviços, bem como os relatórios que serão emitidos
constam no Anexo I - Serviços Propostos e Relatórios, demonstrado a
seguir:

A - Laudos de avaliação
Os laudos a serem emitidos para a data-base de 30 de setembro de 2010 têm
como objetivo exclusivo fazer parte do processo de incorporação da
Novamarlim Petróleo S.A. (“NMP”) pela sua controladora Novamarlim
Participações S.A. (“NMPSA”), e desta última pela Petróleo Brasileiro S.A. –
Petrobras (“Petrobras”).
Serão utilizados os critérios de avaliação contábil previstos no artigo 183, da
Lei nº 6.404/76, alterada pela Lei nº 11.638/07, para avaliação dos ativos a
valor contábil anteriormente mencionados.
Nossos exames serão efetuados em conformidade com os procedimentos
definidos na Norma e Procedimentos de Auditoria – NPA 14 – Laudos de
Avaliação emitidos por auditor independente, do IBRACON (Instituto dos
Auditores Independentes do Brasil) e abrangerão, principalmente, os seguintes
procedimentos:



Confronto, com base em testes, de determinados ativos constantes no
balanço patrimonial com os livros contábeis e documentos fiscais
correspondentes.



Confirmação de saldos.



Envio de cartas a advogados para obtenção de informações acerca de
litígios e contingências.



Confirmação, por meio da aplicação de testes, da utilização dos critérios
de avaliação dos ativos previsto no artigo 183, da Lei nº 6.404/76 alterada
pela Lei nº 11.638/07.



Revisão de eventos e/ou transações subsequentes à data de 30 de setembro
de 2010, e até a data de emissão do laudo de avaliação, que poderiam
afetar significativamente a emissão deste.



Outros procedimentos de auditoria que julgarmos necessários nas
circunstâncias, conforme NPA 14.

Ao final de nossos trabalhos, solicitaremos a V.Sas. cartas de representação,
pelas quais irão confirmar, de acordo com seu melhor entendimento, as
representações que nos foram feitas durante nossos exames.
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Como resultado das limitações próprias dos controles internos, da execução
dos exames com base em testes e de outras limitações inerentes a este tipo de
trabalho, um exame para fins de emissão de laudo de avaliação a valor contábil
pode não fornecer garantia absoluta de que os saldos associados ao ativo
avaliado estejam isentos de impropriedade decorrentes de fraudes,
irregularidades ou erros.
Enquanto é nossa responsabilidade emitir um laudo de avaliação contábil sobre
o acervo patrimonial da NMP e da NMPSA, na data-base de 30 de setembro
de 2010, cabe à Administração a responsabilidade pela preparação destas
informações e por todas as informações nelas contidas. A Administração é
também responsável pela escolha de políticas contábeis adequadas, pela
implementação de uma estrutura de controles internos para a manutenção da
confiabilidade das demonstrações contábeis e por propiciar segurança razoável
contra a ocorrência de erros e irregularidades que sejam materiais em relação
às demonstrações contábeis.

B - Características dos laudos a serem emitidos
Os laudos de avaliação a valor contábil, os quais serão incluídos como parte do
processo de incorporação da NMP pela NMPSA, e desta pela Petrobras,
serão emitidos em língua portuguesa e demonstrarão o valor contábil do acervo
patrimonial da NMP e da NMPSA na data-base de 30 de setembro de 2010, e
compreenderão:
a.

Objetivo da avaliação

b. Alcance dos trabalhos
c.

Conclusão

d. Balanço patrimonial na data-base de 30 de setembro de 2010.
Antes da emissão destes laudos de avaliação contábil sobre o acervo
patrimonial da NMP e da NMPSA, discutiremos com a Administração o
resultado de nossos trabalhos. Entretanto, quaisquer problemas relevantes
encontrados durante nossos trabalhos serão levados imediatamente ao
conhecimento de V.Sas.
Lembramos que os documentos a serem solicitados pela KPMG deverão ser
fornecidos em data acordada, para, assim, atendermos aos prazos contratuais
de entrega dos laudos de avaliação a valor contábil.
Os laudos mencionados acima serão discutidos com V.Sas. antes de sua
emissão final.
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C - Relatórios
C1 – Laudos de avaliação a valor contábil
O conteúdo dos laudos mencionados será discutido com a Administração da
Petrobras, da NMPSA e da NMP antes de sua emissão final. Não havendo
manifestação por parte das Companhias, a entrega dos laudos pela KPMG
para a Petrobras, a NMPSA e a NMP corresponderá à aceitação dos
serviços, e a não-aceitação, sem motivo justo, corresponderá à automática
assunção, pela Petrobras, NMPSA e NMP, da responsabilidade total e
irrestrita sobre os efeitos decorrentes do não-recebimento que possam vir a
prejudicar as Companhias, a KPMG ou a terceiros.
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2 - Honorários e condições de
pagamento
Nossos honorários são computados com base no tempo efetivamente gasto e na
categoria dos profissionais utilizados na execução e supervisão dos trabalhos
que nos são confiados. Dessa forma, com base na projeção de horas das
diversas categorias de profissionais envolvidas na execução dos trabalhos,
estimamos os nossos honorários em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme
Anexo II - Demonstrativo de Formação de Preços.
Estes honorários poderão ser pagos em 2 parcelas, vencendo a primeira 30 dias
após o início dos trabalhos e a segunda quando da entrega da minuta de nosso
relatório.
Os nossos honorários foram determinados considerando-se os tributos
atualmente exigíveis. Assim, as alterações nas legislações tributárias federal,
estadual ou municipal que impliquem majoração na carga tributária aplicável,
seja sob a forma de aumento nos tributos existentes, pela criação de novos
tributos ou, ainda, pela substituição dos atuais tributos por novos, terão os
respectivos encargos adicionais repassados automaticamente ao preço dos
serviços, de forma que se mantenha o equilíbrio econômico-financeiro
estabelecido na presente contratação. Nesse mesmo sentido, nossos honorários
contemplam a incidência do Imposto sobre Serviços, nos moldes atualmente
exigidos, devido à localidade onde está situado nosso escritório. Fica
estabelecido, portanto, que o ônus relativo a quaisquer tributos exigidos pela
municipalidade do local em que a contratante está estabelecida ou do local no
qual os serviços serão total ou parcialmente prestados, sob qualquer
denominação ou forma, será suportado diretamente pela contratante ou será
acrescido ao valor dos honorários devidos, conforme o caso.
A Petrobras irá assegurar que serão colocados à disposição da KPMG as
informações, os registros e documentos necessários aos nossos trabalhos,
acesso às pessoas-chave envolvidas no processo, bem como toda a assistência
necessária à nossa equipe.
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3 - Outros termos e condições de
contratação de nossos serviços
A - Responsabilidades e limitações
O escopo de um trabalho de auditoria que visa a emissão de laudo de avaliação
a valor contábil é o mesmo de uma auditoria de demonstrações contábeis,
desta forma, esclarecemos que os eventos e as circunstâncias adiante
relacionados são inerentes aos trabalhos de auditoria de demonstrações
contábeis e não poderão, em nenhuma hipótese, ser considerados como
insuficiência ou deficiência de qualquer natureza na realização dos serviços de
auditoria:
a.

Os serviços de auditoria são desenvolvidos com base em testes e, em
razão dessa limitação e de outras inerentes à auditoria, e a qualquer
sistema de controle interno, é possível que alguma falha relevante nas
demonstrações contábeis não seja detectada.

b. O escopo dos trabalhos ora propostos não contempla a obrigação
específica e determinada da KPMG de detectar fraudes nas operações,
nos registros e nos documentos da NMPSA e da NMP. Não obstante,
sendo constatados indícios ou a existência de fraudes ou a simples
existência de ambiente propício à sua ocorrência, estes serão prontamente
informados à Administração da Petrobras, da NMPSA e da NMP.
c.

O escopo de trabalhos de auditoria não contempla o atendimento a
interesses pessoais ou específicos e está relacionado a questões legais,
regulamentares e éticas que determinam que os trabalhos sejam
executados de forma independente.

d. Nossa legislação é complexa e, muitas vezes, o mesmo dispositivo
comporta mais de uma interpretação. A KPMG busca manter-se
atualizada sobre as diversas correntes interpretativas, possibilitando uma
ampla avaliação das alternativas e dos riscos envolvidos. Assim, é certo
que poderá haver interpretações da lei de modo diferente do nosso.
Nessas condições, nem a KPMG nem outra firma podem dar à Petrobras,
à NMPSA e à NMP total segurança de que esta não será questionada por
terceiros ou mesmo autuada pela fiscalização.
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Salientamos que a participação dos funcionários da NMPSA e da NMP, que
deverão ser designados até a data de início dos serviços de auditoria, será
essencial para a consecução de um resultado adequado. Assim, a NMPSA e a
NMP terão a responsabilidade de contribuir com a execução dos serviços,
proporcionando-nos acesso oportuno a seus dados, informações e pessoal,
realizando não exclusivamente a disponibilização da documentação e dos
registros contábeis pertinentes, a prestação das informações que lhe(s) venham
a ser solicitadas pela KPMG em consonância com os serviços de auditoria, a
execução regular dos trabalhos normais de contabilidade e a compilação de
dados pertinentes, além da elaboração de análises, quadros, conciliações e
demonstrativos.
Na execução das atividades a seu cargo, a NMPSA e a NMP deverão observar
que: (i) os dados a serem disponibilizados deverão expressar, de forma
exaustiva, as transações ou operações a que se referirem e deverão ser
apresentados tempestivamente; (ii) a responsabilidade pelo preparo das
demonstrações contábeis, incluindo revelações pertinentes, é de exclusiva
alçada da sua Administração, e essa responsabilidade inclui a manutenção de
registros contábeis e controles internos adequados, a seleção e a aplicação de
normas de contabilidade, e a proteção dos bens da NMPSA e da NMP; e
(iii) como parte do processo de auditoria, a KPMG terá o direito de solicitar à
Administração da NMPSA e da NMP confirmação por escrito das declarações
e informações orais que vierem a ser prestadas à KPMG.
Nesse contexto, a NMPSA e a NMP serão as únicas responsáveis pelo
desempenho de seus empregados e agentes, e pela exatidão e integridade dos
dados e das informações fornecidas a nós para o objetivo dos serviços desta
proposta. A KPMG não será responsabilizada, em nenhuma hipótese, por
danos ou prejuízos decorrentes da apresentação intempestiva de dados, por
parte da NMPSA e a NMP, que possam prejudicar o andamento regular ou o
resultado dos serviços, nem suportará tais danos ou prejuízos. A KPMG
tampouco será responsabilizada pela qualidade ou suficiência dos documentos,
registros contábeis principais e auxiliares e dados que venham a ser
disponibilizados em resposta às solicitações efetuadas por esta.
Sendo do interesse da NMPSA e da NMP contratar os serviços propostos e
desde que não haja impedimento para tal contratação, a KPMG executará os
serviços em conformidade com esta proposta e de acordo com as normas
estabelecidas pela legislação pertinente e os procedimentos regulamentares
emitidos pelos órgãos reguladores das atividades da NMPSA e da NMP e por
organismos profissionais brasileiros, mediante emprego de profissionais
qualificados e em número suficiente, para os quais a NMPSA e a NMP
deverão fornecer a infra-estrutura adequada, necessária e indispensável para a
execução dos serviços.
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B - Propriedade e uso dos resultados
Para o aperfeiçoamento de nossos serviços, criamos, adquirimos ou possuímos
vários conceitos, metodologias e técnicas, modelos, padrões, softwares,
interfaces de operador ou screen designs, ferramentas de assessoria de uso
geral e de software e métodos, lógica e coerência de operação de sistemas
(coletivamente denominados “Propriedade KPMG”). Retemos todos os
direitos da Propriedade KPMG. Nesse sentido, por parte da Petrobras, da
NMPSA e da NMP não deverá haver nenhum interesse ou direito sobre tal
propriedade. Além disso, independentemente da aceitação desta proposta pela
Petrobras, NMPSA e NMP, estaremos livres para oferecer serviços de
qualquer espécie a qualquer outra parte, como bem considerarmos apropriado,
e poderemos usar a Propriedade KPMG para tal. Reconhecemos que a
Propriedade KPMG não incluirá nenhuma das informações confidenciais da
Petrobras, da NMPSA e da NMP, tampouco a sua propriedade tangível ou
intangível, e não teremos nenhum direito sobre a propriedade da Petrobras, da
NMPSA e da NMP.
A aceitação desta proposta implicará o reconhecimento e a concordância da
Petrobras, da NMPSA e da NMP de que quaisquer recomendações e/ou
informações fornecidos por nós, em relação a esta proposta, serão para o seu
uso confidencial. Exceto em casos prescritos por lei ou naqueles em que o
produto por nós entregue tenha por objetivo a revelação a terceiros, a
Petrobras, a NMPSA e a NMP não irão expor nem permitirão acesso a tais
recomendações, informações nem ao produto do trabalho a terceiros, tampouco
resumirão ou irão se referir a tais recomendações e/ou informações nem ao
produto do trabalho ou ao conteúdo dos documentos que fundamentarem a
nossa contratação, incluindo esta proposta, a não ser mediante prévio e
expresso consentimento válido de nossa parte. Assim, a Petrobras, a NMPSA
e a NMP compromete-se a nos indenizar, defender e segurar de e contra
quaisquer obrigações invocadas contra a KPMG, por qualquer terceiro, na
extensão resultante de uso, posse ou divulgações indevidas.
A Petrobras, a NMPSA e a NMP comprometem-se a nos consultar prévia e
expressamente sobre sua eventual intenção de revelar qualquer material
disponibilizado por nós para terceiros, em razão ou decorrência dos serviços
objeto desta proposta ou de sua reprodução total ou parcial, e a disponibilizar o
material a ser revelado, por escrito, na oportunidade de consulta para que
tenhamos condições de avaliar e opinar, exclusivamente, segundo os princípios
éticos e legais a que estamos sujeitos por convenções internas, regulamentares
e legais.
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C - Papéis de trabalho
Durante a execução dos serviços de auditoria, teremos acesso a informações
orais e escritas, documentos e dados em geral, que serão registrados e
arquivados, se necessário, em mídia eletrônica, constituindo obrigação da
Petrobras, da NMPSA e da NMP a manutenção, pelo prazo legal, de todos os
registros contábeis e demais documentos que suportem as suas escritas
comercial e fiscal. Mesmo assim, consoante normas legais e regulamentares
profissionais das diversas áreas técnicas necessárias à execução dos serviços
ora propostos, visando a documentar aspectos relevantes, se necessário,
poderemos reter e manter em arquivo cópias e anotações de todas as
informações orais e escritas, documentos e dados em geral, inclusive
informações confidenciais que nos vierem a ser disponibilizadas em razão ou
decorrência da prestação dos serviços contratados.

D - Confidencialidade
A Petrobras, a NMPSA e a NMP, ao aceitarem esta proposta, reconhecem
sua validade, concordam com seus termos e obrigam-se, assim como a
KPMG, a agir de maneira que toda informação comunicada por uma parte
(Parte Reveladora) à outra (Parte Receptora), em relação aos serviços
pactuados por meio desta proposta, seja recebida em confiança, usada só para
os propósitos da execução dos serviços de auditoria e que nenhuma informação
confidencial seja exposta pela Parte Receptora nem por seus agentes ou
pessoal sem o consentimento prévio por escrito da Parte Reveladora.
A obrigação de sigilo não se aplica às informações que: (i) já sejam do
conhecimento da Receptora sem obrigação de sigilo, à época da divulgação
pela Divulgadora; (ii) sejam de domínio público ou tornem-se de domínio
público sem violação deste Contrato; (iii) sejam recebidas legalmente de
terceiros, que não estejam sujeitos a compromissos ou acordos de
confidencialidade com a Reveladora; (iv) sejam desenvolvidas
independentemente pela Receptora, sem a utilização das Informações
Confidenciais da Reveladora; (v) sejam divulgadas, sem restrições similares a
terceiros, pela Reveladora; (vi) sejam aprovadas pela Reveladora para
divulgação, ou não sejam mais consideradas pela Reveladora como sendo
Informações Confidenciais; (vii) tenham sua divulgação exigida nos termos da
lei, por autoridade competente ou norma profissional; ou (viii) sua divulgação
seja necessária para que a Receptora possa se defender, em caso de instauração
de processo administrativo, arbitral ou judicial contra ela.
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A Petrobras, a NMPSA e a NMP, desde já, autorizam a KPMG a
compartilhar Informações Confidenciais com outras firmas-membro da KPMG
International, antes, durante e após a prestação dos serviços acordados, desde
que estas estejam obrigadas a observar a confidencialidade das Informações
Confidenciais.
Informamos que podemos ser solicitados a dar acesso e/ou a fornecer cópias
dos nossos papéis de trabalho que tenham servido de base para a emissão do
nosso laudo de avaliação contábil, conforme escopo definido nesta proposta, à
fiscalização dos órgãos reguladores (CVM, CRC, CFC,e outros) a que se
subordina a Petrobras, a NMPSA e a NMP, em razão de sua atividade.
Na ocorrência de qualquer solicitação, V.Sas. serão previamente informados,
para que possam adotar as medidas que entendam adequadas à proteção de
seus interesses, sendo certo que a simples desautorização, desacompanhada de
proteção judicial, não será suficiente para impedir o cumprimento da
determinação emanada da citada autoridade.
Se uma das partes receber uma citação judicial ou outra exigência
administrativa ou judicial validamente emitida requerendo a revelação das
informações confidenciais da outra parte, tal parte deverá emitir imediatamente
uma notificação de aviso de tal exigência por escrito à outra, para permitir que
esta procure uma ordem protetora. Tão logo a parte citada para revelar tais
informações forneça a notificação, essa parte estará intitulada a se submeter a
tal exigência na extensão permitida por lei ou determinada em tal exigência,
ficando sujeita a qualquer ordem protetora ou similar válida e eficaz que a
parte interessada no sigilo da informação possa vir a obter.

E - Utilização do correio eletrônico
A política de Segurança da Informação da KPMG obedece a práticas aplicadas
pelo mercado (exceto a criptografia), entretanto a KPMG não se
responsabiliza por qualquer dano decorrente da comunicação eletrônica.
Durante o relacionamento contratual estabelecido com base no presente
documento, a KPMG poderá se comunicar com a NMPSA e a NMP por
correio eletrônico ou transmitir documentos por meio eletrônico. A NMPSA e
a NMP aceita os riscos inerentes a essas formas de comunicação (inclusive os
riscos de interceptação ou acesso não autorizado às referidas comunicações, o
risco de corrupção de tais comunicações e os riscos de vírus ou outros
dispositivos prejudiciais, possíveis apesar da política de segurança praticada
pela KPMG) e concorda que apenas as versões finais dos documentos e das
informações transmitidas pela KPMG deverão ser consideradas pela
Petrobras, NMPSA e NMP. A KPMG se responsabilizará somente pelo
conteúdo original mantido em seus registros. A utilização indevida dessas
informações por terceiros não é responsabilidade da KPMG.
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F - Rescisão
O descumprimento de qualquer condição estabelecida por meio deste
documento, assim como a execução do seu objeto em desacordo com o
estabelecido, dará direito à Parte Inocente de rescindi-lo mediante notificação
expressa à parte que deu causa, com antecedência de dez dias úteis.
Além dessa hipótese, a relação contratual poderá ser rescindida nos seguintes
casos:
a.

Alteração do contrato ou estatuto social ou modificação da finalidade ou
da estrutura societária das partes que prejudique a execução deste pacto.

b. Transferência dos direitos e/ou das obrigações pertinentes a esta proposta
sem prévia e expressa autorização da outra parte.
c.

Cometimento reiterado de faltas devidamente anotadas e comprovadas
pelas partes.

d. No interesse de qualquer uma, mediante comunicação com antecedência
de trinta dias.
O presente será automaticamente rescindido havendo pedido de Falência,
recuperação judicial ou extrajudicial, intervenção ou dissolução de qualquer
uma das partes.
Sejam quais forem o motivo e a origem da rescisão, sem prejuízo das
penalidades cabíveis, a Petrobras obriga-se ao reembolso de todos os gastos
incorridos por nós até a data da efetiva rescisão, bem como ao pagamento dos
serviços executados até a mesma data.
Extraordinariamente, o pacto estabelecido com a aceitação desta proposta
poderá ser rescindido na hipótese de vir a ser constatado fato superveniente,
em razão de normas nacionais ou internacionais, que implique impedimento à
continuidade dos trabalhos.
As condições constantes desta proposta são válidas pelo prazo de 30 (trinta)
dias úteis, contados da sua emissão.
Caso a Petrobras não evidencie a sua aceitação na forma indicada, mas
autorize o início da prestação dos serviços objeto desta proposta, pela forma
oral ou escrita e sem registrar expressamente qualquer restrição aos termos e às
condições desta proposta, tal ato representará a adesão tácita da Petrobras a
todos os termos e condições aqui determinados e, dessa forma, a relação
contratual que se estabelecerá entre as partes será regulada, em qualquer
hipótese, por este documento.
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Ao recebermos sua confirmação, começaremos a planejar os trabalhos para
que possamos colocar o máximo de recursos a serviço da Petrobras, da
NMPSA e da NMP.

G - Logotipo da pessoa jurídica
Para fins de apresentação, a KPMG se reserva do direito de usar o nome e o
logotipo da Petrobras, da NMPSA e da NMP, bem como marcas similares
nos relatórios e apresentações relacionadas a projetos desenvolvidos pela
Petrobras, NMPSA e NMP.
Para fins de marketing e publicação ou negociação de serviços, (e/ou para fins
de apresentação ao cliente ou para uso interno), a KPMG, a KPMG
International e suas firmas-membro podem divulgar o fato de estarem
prestando serviços ao Cliente, identificando o Cliente pelo nome e/ou pelo seu
logotipo e indicando apenas a natureza geral ou categoria desses serviços e
quaisquer detalhes que se tornaram licitamente de domínio público.
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4 - Aceitação
O contrato acordado nos termos desta proposta será regido e interpretado
conforme as leis da República Federativa do Brasil, e o foro para dirimir
desacordo de qualquer natureza entre a KPMG e a Petrobras, segundo a
vontade que as partes manifestam, em caráter irrevogável, será o foro da
Comarca do Município do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro.

Data da aprovação : __________/_____________/__________

Assinatura

:

Nome

:

Cargo

:
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Anexo I

Anexo I - Serviços Propostos e Relatórios
SPE: NovaMarlim Participações S.A. e NovaMarlim Petroleo S.A. (E&P)
Escopo dos serviços

Serviço

Quantidade

Preço
Unitário

Preço
parcial

Emissão de laudos de avaliação a valor contábil da NovaMarlim
Petróleo S.A. (“NMP”) e da NovaMarlim Participações S.A.
(“NMPSA”), para a data-base de 30 de setembro de 2010, os
1

2

quais serão incluídos como parte do processo de incorporação
da NMP pela sua controladora NMPSA, e desta última pela
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, de acordo com os critérios
de avaliação previstos na Norma e Procedimentos de Auditoria
14 - NPA 14.

Nº de exames

10.000,00

Total

20.000,00

20.000,00
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Anexo II

Anexo II - Demonstrativo de Formação de Preços
SPE: NovaMarlim Participações S.A. e NovaMarlim Petroleo S.A. (E&P)
Demonstrativo de formação de preços

Categoria

Quantidade/
de técnicos

Total de
horas

Valor
unitário
das horas
R$

Valor total
R$

Sócio / Diretor

3

3

595,08

2.000,00

Gerente

3

10

448,92

4.400,00

Seniores

2

31

244,30

7.509,00

4
12

44
87

139,90
228,73

6.091,00
20.000,00

Assistentes

O Valor unitário das horas será expresso em R$ com duas casas decimais
O Valor total, em R$ com duas casas decimais deverá ser igual ao valor Total da Planilha
de Preços Unitários.

Rio de Janeiro, 1 de setembro de 2010

Moacyr Humberto Piacenti
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