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COMUNICADO AO MERCADO 
 

Nova Odessa, 11 de fevereiro de 2020 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial 
(BM&FBOVESPA: LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (“Lupatech” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto 
na Instrução da CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, comunica aos senhores acionistas e ao mercado 
em geral o quanto segue: 
 
Nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2020 participou de dois processos licitatórios junto à Petrobras para o 
fornecimento de válvulas pelo melhor preço ofertado. Dado que o procedimento do certame restringe a 
informação aos participantes e pessoal autorizado, a Companhia julga oportuno comunicar o quanto 
segue, a fim de assegurar a simetria de informação entre os agentes do mercado. 
 
Trata-se de duas oportunidades para a contratação do fornecimento de determinadas válvulas a preços 
pré-estabelecidos e reajustáveis, conforme resultado do certame e condições de fornecimento padrão da 
Petrobras, pelo prazo de 3 (três) anos prorrogáveis por mais 2 (dois) anos, sem obrigação de compra de 
quaisquer volumes mínimos. 
 
De acordo ao resultado preliminar divulgado através do portal Petronect contendo os preços propostos 
pelos licitantes, verifica-se que a companhia licitou itens cujos melhores preços perfizeram um total 
aproximado de R$117 milhões, tendo efetivamente oferecido os melhores preços em itens que 
compunham um montante de R$62 milhões, ou 53% do total. 
 
Este resultado intermediário deve ser entendido como uma oportunidade de negócio em 
desenvolvimento pela companhia que, para concretizar-se, depende tanto da finalização do processo 
licitatório com resultado favorável à empresa, bem como da efetiva aquisição de produtos pelo cliente na 
vigência do contrato. 
 
O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para esclarecimentos 
adicionais. 

 
Nova Odessa, 11 de fevereiro de 2020. 

 
Rafael Gorenstein 

CEO e DRI 

 
CONTATOS – RELAÇÕES COM INVESTIDORES  

 

Telefone: + 55 (11) 2134-7000     E-mail: ri@lupatech.com.br  
 
SOBRE A LUPATECH - Somos um dos maiores fornecedores brasileiros de produtos e serviços de alto valor agregado com 
foco no setor de petróleo e gás. Nossos negócios estão organizados em dois segmentos: Produtos e Serviços. O segmento 
Produtos oferece, principalmente para o setor de petróleo e gás, cabos para ancoragem de plataformas de produção, válvulas, 
equipamentos para completação de poços e compressores para gás natural veicular. O segmento Serviços oferece serviços de 
workover, perfuração, intervenção em poços, revestimento e inspeção de tubulações.  
 
Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base estimativas e suposições de nossa Administração e 
informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, estimativas ou expectativas atuais, 
assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também 
incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", 
"poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de 
desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os 
resultados futuros e a criação de valor para os Acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou estimados pelas declarações com relação ao futuro. 
Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Lupatech. 
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NOTICE TO THE MARKET 

 
Nova Odessa, February 11th, 2020 - Lupatech S.A. – In Judicial Reorganization (BM&FBOVESPA: 
LUPA3) (OTCQX: LUPAY) ("Lupatech" or "Company”) in compliance with CVM Instruction 358 of 
January 3, 2002, as amended, hereby informs the shareholders and the market in general what follows: 
 
On February 10th and 11th it took par on two public biddings ahead of Petrobras for at the supply of 
valves for the best offered price. Given that the auction procedure restrains the data access to the 
participants and authorized personnel, the company finds it appropriate to communicate the following, 
with the objective of ensuring informational symmetry among market agents. 
 
The two opportunities aim at supplying valves at pre-determined re adjustable prices, according to the 
auction results and Petrobras standard supply terms, for the duration of 3 (three) years extendable for 
another 2 (two) years, without any minimum purchase commitment by Petrobras. 
 
According to the preliminary results published through the Petronect portal containing the prices proposed 
by the participants, it was verified that the company bidded for items which best prices totaled an 
approximate amount of R$117 million, having quoted the best prices in items that totaled an approximate 
amount of R$62 million or 53% of the total. 
 
This interim result must be understood as a business opportunity under development, that, in order to 
materialize, depends on the favorable conclusion of the bidding process as much as the effective 
acquisition of the goods by Petrobras during the contractual term. 
 
The Investor Relations department remains available for further clarification. 

 
Nova Odessa, February 11th, 2020. 

 
Rafael Gorenstein 

CEO and IRO 
 

CONTACTS – INVESTOR RELATIONS 

Phone: +55 (11) 2134-7000    E-mail: ri@lupatech.com.br 
 
ABOUT LUPATECH - We are one of the largest Brazilian suppliers of high added value products and services focused on 

the oil and gas sector. Our businesses are organized into two segments: Products and Services. The Products segment offers, 
mainly for the oil and gas industry, anchoring cables for production platforms, valves, equipment for the completion of wells and 
compressors for natural gas. The Services segment offers workover, drilling, well intervention, coating and pipe inspection services. 

 
We make forward-looking statements that are subject to risks and uncertainties. Such statements are based on estimates and assumptions of our Management and information 
to which the Company currently has access. Statements about future events include information about our current intentions, estimates or expectations, as well as those of the 
members of the Company's Board of Directors and Officers. Disclaimers regarding forward-looking statements and information also include information on possible or presumed 
operating results, as well as statements that are preceded, followed or that include the words "believe," "may," "will," "continue," "expects," "predicts," "intends," "plans," 
"estimates," or similar expressions. Forward-looking statements and information are not guarantees of performance. They involve risks, uncertainties and assumptions because 
they refer to future events, depending, therefore, on circumstances that may or may not occur. Future results and the creation of value to Shareholders may differ materially 
from those expressed or estimated by the forward-looking statements. Many of the factors that will determine these results and values are beyond Lupatech´s ability to control 
or predict. 
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