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Publicado Pré-Edital e Minuta de Contrato do 3º Leilão de Petróleo da 

União 

3rd Auction of Brazilian Government Oil: Tender Protocol and Concession 

Contract Drafts 

Em 14 de setembro de 2021, a Pré-Sal Petróleo S.A. (“PPSA”) publicou o Pré-

Edital do 3º Leilão ("Pré-Edital para a venda de petróleo da União proveniente 

dos Campos de Búzios, Sapinhoá, e Tupi e da Área de Desenvolvimento de Mero 

("3º Leilão"), com o objetivo de estabelecer as regras e os procedimentos para 

participação no Leilão, bem como disponibilizar a Minuta Genérica de Contrato 

de Compra e Venda e o cronograma preliminar. 

On September 14, 2021, Pré-Sal Petróleo S.A. ("PPSA") published the Draft 

Tender Protocol of the 3rd Auction for the sale of the Brazilian federal 

government's oil from the Búzios, Sapinhoá, and Tupi fields and the Mero 

Development Area ("3rd Auction") to establish the rules and procedures for 

participation in the bid and make available the General Draft of Purchase and 

Sale Agreement and the preliminary schedule. 

O 1º leilão de petróleo da União foi realizado em 30 de maio de 2018, referente 

aos contratos de compra e venda relativos à Área de Desenvolvimento de Mero 

e aos Campos de Tupi e Sapinhoá. Não foram apresentadas propostas na 

ocasião.  

The 1st auction of the federal government's oil was held on May 30, 2018, 

regarding the purchase and sale contracts related to the Mero Development 

Area and the Tupi and Sapinhoá Fields. No offers were presented at that time. 

Em 31 de agosto do mesmo ano, também foi realizado o 2º leilão de petróleo 

da União, que resultou na assinatura dos contratos de compra e venda relativos 

à produção (i) do Campo de Sapinhoá, assinado com a Petróleo Brasileiro S.A. 

– Petrobras, com quantidade estimada de 600.000 BBL e prazo contratual de 36 

meses; (ii) da Área de Desenvolvimento de Mero, ambos assinados também 

com a Petrobras, com quantidade estimada de 10.6000.000 BBL e prazo 

contratual de 36 meses; e (iii) do Campo de Lula, assinando com a Total E&P do 

Brasil Ltda., com quantidade estimada de 1.100.000 BBL e prazo contratual de 

12 meses. 

On August 31 of the same year, the 2nd auction was held, which resulted in the 

execution of purchase and sale contracts for the production of (i) the Sapinhoá 

Field, signed with Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, with an estimated quantity 

of 600,000 BBL and a contractual term of 36 months; (ii) the Mero Development 

Area, both signed also with Petrobras, with an estimated quantity of 10,6000,000 

BBL and a contractual term of 36 months; and (iii) the Lula Field, signed with 

Total E&P do Brasil Ltda, with an estimated quantity of 1,100,000 BBL and a 

contractual term of 12 months. 
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A sessão pública do 3º Leilão será realizada em 26 de novembro de 2021 na 

Bolsa de Valores de São Paulo (B3), com a finalidade selecionar a melhor 

proposta para a venda direta do petróleo do petróleo dos lotes Búzios, 

Sapinhoá, Tupi e da Área de Desenvolvimento de Mero. O 3º Leilão seguirá o 

cronograma descrito abaixo. 

The public session of the 3rd Auction will be held on November 26, 2021, at the 

São Paulo Stock Exchange (B3), with the purpose of selecting the best proposal 

for the direct sale of the petroleum of the Búzios, Sapinhoá and Tupi lots and 

the Mero Development Area. The 3rd Auction shall follow the schedule 

described below. 

DESCRIÇÃO DO EVENTO DATAS PREVISTAS 

Fase de Consulta Pública 

1 Divulgação do Pré-Edital 14/09/2021 

2 Manifestações ao Pré-Edital 28/09/2021 

3 Respostas às manifestações ao Pré-Edital 08/10/2021 

Fase do Edital 

1 Divulgação do Edital 26/10/2021 

2 Manifestações ao Edital 03/11/2021 

3 Respostas às manifestações ao Edital 08/11/2021 

4 

Entrega dos envelopes contendo a 

documentação para habilitação dos 

proponentes, designados “Volume 1 – 

Documentos de Habilitação”, conforme 

detalhado no Edital 

09/11/2021 

5 Divulgação do Resultado da Análise Vol. 1 12/11/2021 

6 Prazo para Recurso 18/11/2021 

7 Prazo para Contrarrazões 19/11/2021 

8 
Divulgação do Resultado do Julgamento do 

Recurso 
22/11/2021 

9 Sessão Pública do Leilão na B3 26/11/2021 

10 Término do prazo para recurso 29/11/2021 

11 Prazo para contrarrazões 02/12/2021 

12 
Divulgação do Resultado do Julgamento do 

Recurso 
07/12/2021 

EVENT OVERVIEW SCHEDULED DATES 

Public Consultation Phase 

1 Draft Tender Protocol Publication 09/14/2021 

2 Draft Tender Protocol Claims 09/28/2021 

3 Responses to the Draft Tender Protocol Claims 10/08/2021 

Tender Protocol Phase 

1 Tender Protocol Publication 10/26/2021 

2 Tender Protocol Claims 11/03/2021 

3 Responses to the Tender Protocol Claims 11/08/2021 

4 

Document Submission – Volume 1 –

Documents for the qualification of bidders, per 

details in the Tender Protocol. 

11/09/2021 

5 Publication of the result of Vol. 1 analysis 11/12/2021 

6 Deadline for appeal 11/18/2021 

7 Deadline for appeal defense 11/19/2021 

8 Publication of the appeal judgement 11/22/2021 

9 Public Bid Session at B3 11/26/2021 

10 Deadline for appeal 11/29/2021 

11 Deadline for appeal defense 12/02/2021 

12 Publication of the appeal judgement 12/07/2021 

13 
Adjudication of the Auction Result by PPSA 

Board of Directors 

At PPSA's discretion 

14 Execution of Contract At PPSA's discretion 
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13 
Homologação do Resultado do Leilão pela 

Diretoria da PPSA 

A critério da PPSA 

14 Assinatura dos Contratos A critério da PPSA 

Os quatro lotes ofertados no 3º Leilão serão vendidos individualmente nos 

termos, prazos e condições estabelecidas na Minuta Genérica de Contrato de 

Compra e Venda, considerando o prazo contratual de 24, 36 ou 60 meses. 

The four lots offered in the 3rd Auction will be sold individually under the 

provisions, terms and conditions established in the General Draft of Purchase 

and Sale Agreement and considering the contractual term of 24, 36 or 60 

months. 

A sessão pública será presencial e poderá acontecer em até três etapas: 

• 1ª Etapa - Propostas de maior oferta de ágio para maior prazo contratual de 

36 ou 60 meses, a depender do Campo; 

• 2ª Etapa - Reapresentação de propostas escritas de maior oferta de ágio para 

menor prazo contratual de 36 ou 24 meses; e 

• 3ª Etapa - Repescagem - propostas de menor oferta de deságio para menor 

prazo contratual de 36 ou 24 meses. 

The public session will be in person and may take up to three stages: 

• 1st Stage - Offers with the highest premium for the longest contractual term 

of 36 or 60 months, depending on the field; 

• 2nd Stage - Resubmission of written offers with the highest premium for the 

shortest contractual term of 36 or 24 months; and 

• 3rd Stage - Re-bidding – offers with the lowest discount for the shortest 

contractual term of 36 or 24 months. 

A proposta vencedora de cada lote será aquela que corresponder à Maior 

Oferta de Ágio sobre o Preço de Referência da etapa em questão, atendidos 

todos os requisitos exigidos no Edital. 

The winning offer for each lot will be the one with the Highest Premium Offer 

over the Reference Price of the lot in question, provided that all requirements 

in the Tender Protocol are met. 

A íntegra do Pré-Edital, junto com a Minuta Genérica de Contrato de Compra e 

Venda, está disponível no site da PPSA (em português e inglês) e ficará em 

consulta pública 28 de setembro de 2021. 

Continuaremos a monitorar o desenvolvimento do 3º Leilão e lhe manteremos 

informado por meio de nossos Legal Updates. 

The complete Draft Tender Protocol, together with the General Minute of Sale 

and Purchase Agreement, is available on PPSA's website (in Portuguese and 

English) and will be open for public consultation until September 28, 2021. 

We will keep you posted on the 3rd Auction developments through our Legal 

Updates. 
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Para mais informações relacionadas a este informativo, favor entrar em contato 

com EnergypartnersTC@mayebrown.com.

For more information on the topic of this Legal Update, please contact 

EnergypartnersTC@mayebrown.com. 


