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Documento Interno do Sistema Petrobras - DIP

RIO DE JANEIRO,  22/10/2014

DESEMPENHO/DIN 572/2014

Para:  INTER-CORP/EPL/GPI

Assunto:  Parecer sobre adequabilidade dos dispêndios decorre ntes do aditivo 
ao contrato entre a PVIS e a Vantage.

Encaminhamos o parecer deste DESEMPENHO, conforme s olicitado no DIP 
INTER-CORP/EPL/GPI 36/2014, de 08/10/2014, referent e à aderência do 
dispêndio solicitado à Diretoria Executiva (D.E.) à s Curvas S Física e 
Financeira do Projeto de Investimento de EUA DP Chi nook Módulo 2 e ao PNG 
2014-2018. O recurso em pauta é referente à autoriz ação para assinatura do 
aditivo ao contrato de serviços de perfuração do na vio-sonda Titanium 
Explorer, entre a Petrobras Venezuela Investments &  Services B.V. ( PVIS)  e a  
Vantage Deepwater Company (Vantage) , no valor total de US$154,5 milhões 
(US$103,05 milhões de parcela PAI com WI de 66,67% ), com extensão do 
prazo contratual de 249 dias.

1. SÍNTESE

A INTER-CORP/EPL/GPI requisitou ao DESEMPENHO parecer sobre a aderência, 
ao PNG 2014-2018 e às Curvas S do Projeto de Investimento EUA DP Chinook 
Módulo 2, do recurso solicitado à D.E. O recurso é referente à assinatura do aditivo 
ao contrato de serviços de perfuração entre a Petrobras Venezuela Investments & 
Services B.V.  (PVIS)  e a Vantage Deepwater Company  (Vantage) , objetivando a 
cessão do navio-sonda Titanium Explorer da PVIS e da Vantage para a Petrobras 
America Inc.  (PAI) e para a Vantage Deepwater Drilling Inc.  (Vantage Drilling). O 
valor do Aditivo em tela é de US$154,57 milhões dos quais US$103,05 milhões 
correspondem à participação da PAI  (WI de 66,67%) no Projeto EUA DP Chinook 
Módulo 2 e uma data prevista para início da cessão em 01/11/2014 por um prazo 
de 249 dias.  
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De acordo com a Área de Negócio, em 22/01/2009, a DE aprovou (Ata DE 4.738, 
Item 20, Pauta nº 66) a contratação, pela PVIS junto à Vantage, do navio-sonda 
Titanium Explorer, nos termos do DIP INTER-DN 27/2009 de 19/01/2009. Tal 
contratação objetivava disponibilizar a sonda para atividades de exploração da PAI 
no GoM. O valor do contrato foi de US$ 1.815,09 milhões, considerando uma taxa 
diária de operação de US$0,49 milhão (adicionados a um bônus de desempenho de 
12,5%) por um prazo de 8 (oito) anos (prorrogável por mais 2 anos).

Em 18/06/2009 foi celebrado o primeiro aditivo ao contrato de serviço para correção 
do valor da taxa diária (US$490.000 ao invés de US$ 490,00 que constava no 
contrato). Em 18/04/2012, o DINTER autorizou, ad referendum  da DE, nos termos 
do DIP INTER-TEC 80/2012 de 17/04/2012, a assinatura, entre PVIS e Vantage, do 
segundo aditivo ao contrato de serviço com a Vantage formalizando a prorrogação 
por 180 dias para início do contrato, além dos 180 dias previstos originalmente, e o 
upgrade do BOP para atender um novo requisito regulatório, imperativo para a 
operação do navio-sonda no GoM, além da assinatura, entre PVIS, PAI, Vantage e 
Vantage Drilling, do documento de cessão por 3 (três) anos do contrato para a PAI 
e para a Vantage Drilling. 

Em 07/12/2012, o navio-sonda Titanium Explorer foi aceito pela PAI e, por 
conseguinte, iniciou-se a prestação de serviço pela contratada ficando a data 
prevista de término contratual em 07/12/2020. Entre 10/12/2012 e 29/11/2013, o 
contrato foi utilizado para a perfuração e a completação do poço Chinook #5 como 
parte do desenvolvimento do Módulo 1 do DP de Cascade e Chinook, no Golfo do 
México (GoM).

Previa-se a utilização do contrato para a perfuração e completação dos poços do 
Módulo 2 de Casade e Chinook, mas a aprovação do EVTE do projeto não foi 
aprovado na data prevista e não havendo outro projeto de aplicação na PAI o o 
contrato do navio-sonda foi oferecido à Ophir, em 03/09/2013, para perfuração de 
poços nos Blocos Ntsina Marin e Mbeli Marin, no Gabão e nos quais a Petrobras Oil 
& Gas B.V. (POG-BV) possui 50% de participação. 

Em 16/09/2013, a POG-BV e a Ophir celebraram contrato de compromisso de 
utilização, por no mínimo 200 dias, do navio-sonda Titanium Explorer pela Ophir em 
poços no Gabão e na Guiné Equatorial. Esse compromisso foi oficializado pela 
rescisão antecipada da cessão contratual vigente feita entre a PAI e a Vantage 
Drilling, além da realização de um terceiro aditivo para cessão do contrato de 
serviço à Ophir.

Com a aproximação do fim do período de cessão do Titanium Explorer para a 
Ophir, foi emitido, em 02/04/2014, "notice of relocation" à Vantage, solicitando a 
movimentação do navio-sonda para o Benin, visando à perfuração do segundo 
poço exploratório da campanha da POG-BV naquele país. O "relocation" ocorreria 
imediatamente após o encerramento da cessão da sonda para a Ophir, na Guiné 
Equatorial, com conclusão estimada para 01/11/2014.

Em 18/06/2014, a INTER-AFE/SOP foi informada pela POG-BV do cancelamento 
da perfuração do segundo poço no Benin. Diante do risco de o navio-sonda 
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Titanium Explorer permanecer em stand-by após a liberação pela Ophir, em 
27/06/2014, a INTER-AFE/SOP apresentou proposta à INTER-AFE para alocação 
do navio-sonda Titanium à PAI, para a perfuração do poço Chinook #6, em 
substituição à sonda DS-5 da Ensco, que foi ofertada para atender demandas da 
Petrobras/E&P no Brasil. Posteriormente, em 02/07/2014, a INTER-AFE/SOP 
enviou e-mail à Vantage, cancelando a movimentação do navio-sonda Titanium 
para o Benin e notificando a empresa para iniciar os preparativos para retorno da 
sonda para o Golfo do México após a conclusão dos poços da Ophir na Guiné 
Equatorial.

Por conseguinte, o aditivo em tela hora pretendido tem como objeto a cessão do 
contrato de serviços da PVIS e da Vantage para a PAI e para a Vantage Drilling 
para perfuração do poço Chinook #6, por um prazo estimado de 249 dias (a iniciar 
em 01/11/2014), a uma taxa diária atualizada de US$527.869,16, considerando 
bônus de 12,5%, mobilização, transporte e combustível, totalizando US$ 103,05 
milhões.
Segundo a Área de Negócio a sonda DS-5, que perfuraria outros poços em 
Cascade e Chinook,  perfurará apenas o poço Cascade #7 e com o fim deste poço 
será cedida para o E&P (Brasil) não havendo, assim, sobreposição de recursos 
alocados.

A D.E. aprovou o remanejamento orçamentário do PNG 2014-2017, realizado em 
função do incremento previsto para o Projeto de Investimento, conforme ATA DE 
5.148, item 18, pauta 1001, de 07/08/2014.

Foram analisadas as Curvas S Física e Financeira do Projeto EUA DP Chinook 
Módulo 2, já considerando o remanejamento de recursos, relativas ao 
Acompanhamento Mensal de setembro/2014 (referência agosto/2014). 

A Curva S Física informada para o Projeto “EUA DP Chinook Módulo 2” encontra-se 
com 17,29% de avanço físico acumulado, em linha com o PNG 2014-2018. 
Segundo a Área de Negócio, o aditivo em tela contribui para o avanço de 40,51% 
no avanço físico do projeto. A solicitação em questão será responsável pelo 
cumprimento do marco de implantação de início de perfuração do poço Chinook #6, 
cuja perfuração tem início projetado para 14/11/2014, e início de produção em 
12/07/2015. 

A Curva S Financeira de “EUA DP Chinook Módulo 2” encontra-se com US$14,24 
milhões de realização financeira, contra US$ 18,15 milhões previstos no PNG 
2014-2018. O aditivo em tela corresponde a 40,51% do investimento projetado da 
parcela Petrobras, que totaliza US$ 254,37 milhões, estando o dispêndio previsto 
para ocorrer entre novembro e julho de 2015 (perfuração e completação do poço 
Chinook #6).

Segundo a Área de Negócio, os valores da parcela PAI , no Projeto “EUA DP 
Chinook Módulo 2” estão projetados nas Curvas S informadas e há disponibilidade 
de recursos no PNG 2014-2018 para suportar estes compromissos, que têm 
previsão de realização no ano de 2014 de US$ 25,02 milhões e 2015 US$ 78,03 
milhões.
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2. CONCLUSÃO E PARECER

A análise em tela refere-se à aderência, ao PNG 2014-2018 e às Curvas S do 
Projeto de Investimento “EUA DP Chinook Módulo 2”, do aditivo ao contrato de 
serviço, entre a PVIS  e a Vantage , do navio-sonda Titanium Explorer. O objeto do 
aditivo em tela é a cessão do contrato de serviços para a PAI e para a Vantage 
Drilling. O valor do referido Aditivo é de US$154,57  milhões, parcela PAI  de 
US$103,05 milhões, para um WI de 66,67% no Projeto EUA DP Chinook Módulo 2, 
e a previsão do prazo do aditivo é de 249 dias.

De acordo com a Área de Negócio, em 22/01/2014 22/01/2009, a DE aprovou (Ata 
DE 4.738, Item 20, Pauta nº 66) a contratação, pela PVIS junto a Vantage, do 
navio-sonda Titanium Explorer, nos termos do DIP INTER-DN 27/2009 de 
19/01/2009. Tal contratação objetivava disponibilizar a sonda para atividades de 
exploração da PAI no GoM. O valor do contrato foi de US$ 1.815,09 milhões, 
considerando uma taxa diária de operação de US$0,49 milhão (adicionados a um 
bônus de desempenho de 12,5%) por um prazo de 8 (oito) anos (prorrogável por 
mais 2 anos).

Em 27/06/2014, após um período na atividade de perfuração de poços no Gabão e 
Giné Equatorial pela POG-BV, a INTER-AFE/SOP apresentou proposta à 
INTER-AFE para alocação do navio-sonda Titanium à PAI, para a perfuração do 
poço Chinook #6, em substituição à sonda DS-5 da Ensco, que foi ofertada para 
atender demandas da Petrobras/E&P no Brasil. O aditivo em tela trata da cessão do 
contrato de serviço à PAI para perfuração e completação do poço Chinook #6.

A D.E. aprovou o remanejamento orçamentário do PNG 2014-2017, realizado em 
função do incremento previsto para o Projeto de Investimento, conforme ATA DE 
5.148, item 18, pauta 1001, de 07/08/2014.

Foram apresentadas as Curvas S Física e Financeira do Projeto EUA DP Chinook 
Módulo 2, já considerando o remanejamento de recursos, relativas ao Relatório 
Mensal setembro/2014 (referência agosto/2014).

A Curva S Física do Projeto EUA DP Chinook Módulo 2 encontra-se com 17,29% 
de avanço físico acumulado, em linha com o PNG 2014-2018, e a solicitação em 
questão será responsável por 40,51% do avanço físico do projeto.

A Curva S Financeira do Projeto EUA DP Chinook Módulo encontra-se com 
US$14,24 milhões de realização financeira, contra US$ 18,15 milhões previstos no 
PNG 2014-2018, e o aditivo em tela corresponde a 40,51% do investimento 
projetado da parcela Petrobras, que totaliza US$ 254,37 milhões, estando o 
dispêndio previsto para ocorrer entre novembro e julho de 2015.

A Área de Negócio informou que o recurso solicitado está projetado nas Curvas S 
informadas e que há disponibilidade de recursos no PNG 2014-2018 para suportar 
este compromisso.
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Pelo exposto acima , atestamos que a parcela Petrobras do recurso solici tado  
está aderente ao PNG  2014-2018 e às Curvas S Física e Financeira do Projeto  
de Investimento .

Atenciosamente,

Fatima Cristina Alvarez Alvarez
Gerente de Avaliação de Desempenho dos Investimento s
Desempenho Empresarial

Mario Jorge da Silva
Gerente Executivo
Desempenho Empresarial

C/C: DESEMPENHO/DIN/DPI, INTER-CORP/EPL, INTER-CORP, PAI /UPST, 
PAI/LS, PAI/UPST/TS, PAI/UPST/WR, PAI/UPST/DP, PAI/ PR, INTER-AFE/GEMP, 
INTER-AFE/GEMP/PDE, INTER-AFE/GP, INTER-AFE/GP/PEP,  INTER-AFE

Descrição do(s) Anexo(s):
DIP em Anexo: INTER-CORP/EPL/GPI 2014/000036

Arquivo(s) em Anexo:

Chinook_Modulo2.pdfChinook_Modulo2.pdf

DIP(s) em Anexo:

              DOCUMENTO INTERNO DO SISTEMA PETROBRA S - DIP

                                                  

Rio de Janeiro, 08/10/2014

INTER-CORP/EPL/GPI 000036/2014

Para: DESEMPENHO

Assunto : PAI – Solicitação de Parecer de Dispêndio ao 
Desempenho referente ao Aditivo de Cessão do Navio- Sonda 
Titanium Explorer à PAI visando a perfuração do poç o Chinook 6 
no GoM, EUA.
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Síntese

Solicitação de Parecer ao DESEMPENHO sobre a aderên cia do dispêndio de 
US$ 103.057.569,29  ao planejamento físico e financeiro do projeto EUA DP 
Chinook Módulo 2 e ao PNG 2014-2018. Esse valor é r eferente à parcela da 
Petrobras America Inc. (PAI) associada ao contrato proposto com a empresa 
Vantage Deepwater Company , para disponibilização e operação do 
navio-sonda Titanium Explorer no projeto de  Desenv olvimento da Produção 
dos Campos de Cascade e Chinook, operado pela PAI n o Golfo do México, 
EUA

Histórico

2. Em 22/01/2009, a DE aprovou (Ata DE 4.738, Item 20, Pauta nº 66) a 
contratação, pela PVIS, do navio-sonda Titanium Exp lorer, nos termos do DIP 
INTER-DN 27/2009 de 19/01/2009. Tal contratação obj etivava disponibilizar a 
sonda para atividades de exploração da PAI no GoM. 

3. Em 04/02/2009, a PVIS e a Vantage celebraram o Agreement for the 
Provision of Drilling Services para a prestação de serviços de perfuração com 
o navio-sonda Titanium Explorer, após a construção do mesmo, com prazo de 
duração de 8 anos e possibilidade de extensão por m ais 2 anos. Os aspectos 
relevantes de tal Acordo são:

• Contratante : Petrobras Venezuela Investments & Services B.V.  (PVIS)
• Contratada : Vantage Deepwater Company  (Vantage)
• Objeto : Serviços de perfuração do navio-sonda Titanium Ex plorer;
• Prazo: 8 anos prorrogáveis por mais 2 anos;
• Valor do contrato : US$ 1.816.093.000,00, considerando 8 anos de 

duração;
• Valor da Taxa Diária de Operação : US$ 490.000,00 sem impostos e taxas 

locais;
• Bônus de Desempenho : 12,5%;
• Data original estimada para início de contrato : 01/12/2011;
• Data original estimada para término contrato : 30/11/2019.

4. Em 18/06/2009, a PVIS e a Vantage celebraram o p rimeiro aditivo ao 
Contrato ( First Amendment to the Agreement for the Provision of Drilling 
Services ) para correção do valor da taxa diária do navio-so nda (US$ 
490.000,00 ao invés de US$ 490,00, que constava no acordo originalmente 
assinado).

5. Em 22/10/2010, o Conselho de Administração da Pe trobras (CA) aprovou 
(Ata CA 1.343, Item 2, Pauta nº 43) a aquisição de 50% de participação nos 
Contratos de Partilha de Produção dos Blocos Ntsina  Marin e Mbeli Marin, 
localizados no offshore do Gabão. O Farmout Agreeme nt (FOA) para 
formalizar tal aquisição foi assinado entre as comp anhias em 10/01/2011, 
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sendo o Consórcio relativo a tais blocos composto p or Petrobras Oil & Gas 
B.V. (POG-BV) e Ophir Energy plc. (Ophir). O Consór cio possui o 
compromisso de perfurar um poço em cada bloco, até 09/02/2017.

6. Em 18/04/2012, o DINTER autorizou, ad referendum  da DE, nos termos do 
DIP INTER-TEC 80/2012 de 17/04/2012: (i) a assinatu ra, entre PVIS e Vantage, 
do Segundo Aditivo ao Agreement for the Provision of Drilling Services do 
navio-sonda Titanium Explorer com a Vantage formali zando a prorrogação por 
180 dias para início do contrato, além dos 180 dias  previstos originalmente, e 
o upgrade  do BOP para atender um novo requisito regulatório,  imperativo para 
a operação do navio-sonda no GoM; e (ii) a assinatu ra, entre PVIS, PAI, 
Vantage e Vantage Drilling, do documento de cessão do Agreement for the 
Provision Of Drilling Services para a PAI e para a Vantage Drilling. Os 
aspectos relevantes do documento de cessão são:

• Empresas : Petrobras Venezuela Investments & Services B.V.  (PVIS), 
Vantage Deepwater Company  (Vantage), Vantage Deepwater Drilling 
Inc.  (Vantage Drilling) e Petrobras America Inc.  (PAI);

• Objeto : Cessão do contrato de serviços de perfuração do n avio-sonda 
Titanium Explorer da PVIS e da Vantage para a PAI e   Vantage Drilling;

• Prazo: 3 (três) anos;
• Valor da cessão : US$ 728.512.691,00;
• Valor da Taxa Diária de Operação : US$ 490.000,00 sem impostos e taxas 

locais;
• Bônus de Desempenho : 12,5%;
• Data  estimada para início da cessão : data de aceitação do navio- sonda 

pela PAI.

7. Em 07/12/2012, o navio-sonda Titanium Explorer f oi aceito pela PAI e, com 
isto, a data de término do Agreement for the Provision of Drilling Services 
ficou estabelecida para 07/12/2020. O aceite ocorre u após o prazo limite 
contratual porque em 25/11/2012 (data limite) o nav io-sonda já se encontrava 
na locação efetuando os testes de aceitação, que ti veram sua conclusão 
postergada em 2 semanas por motivos não atribuíveis  à Vantage.

8. Entre 10/12/2012 e 29/11/2013, a PAI realizou a perfuração e a completação 
do poço Chinook #5, como parte do desenvolvimento d o Módulo 1 do 
Desenvolvimento da Produção dos Campos de Cascade e  Chinook, no GoM.

8.1.Durante a perfuração e a completação do poço Ch inook #5, 
previa-se utilizar o navio-sonda Titanium Explorer em poços de 
desenvolvimento relativos ao Módulo 2 dos Campos de  Cascade e Chinook. 
Entretanto, em agosto de 2013, verificou-se que o E VTE do Projeto Básico do 
Módulo 2 não seria aprovado a tempo para a continua ção da utilização do 
navio-sonda na sequência ao término do poço Chinook  #5. Adicionalmente, 
não havia outro projeto na PAI e na Área de Negócio  Internacional para 
utilização de tal navio-sonda antes ou na data esti mada para o início da 
navegação, considerando a chegada no Gabão ocorrend o em 01/02/2014, data 
prevista para o inicio da perfuração do primeiro po ço naquele país.
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9. Em 30/08/2013, em reunião técnica sobre a perfur ação de poços nos Blocos 
Ntsina Marin e Mbeli Marin, no Gabão e nos quais a Petrobras Oil & Gas B.V.  
(POG-BV) possui 50% de participação, verificou-se a  demanda, para 2014, por 
navio-sonda com capacidade de perfuração similar ao  Titanium Explorer por 
parte da Ophir, operadora dos blocos. Nesta mesma r eunião, a Ophir 
mencionou que haveria uma demanda adicional para ut ilização de um 
navio-sonda em outros 3 poços na Guiné Equatorial. 

10. No acordo para aquisição, pela POG-BV, de 50% d e participação dos 
Blocos Ntsina Marin e Mbeli Marin, foi estabelecido  que a POG-BV teria o 
direito de oferecer uma sonda para as atividades de  poço em tais blocos. 
Considerando que não havia projeto na Área de Negóc io Internacional para 
utilização do navio-sonda Titanium Explorer na sequ ência do poço Chinook #5 
(item 9) e, ao mesmo tempo, não havia tempo hábil p ara manter contato com 
outras operadoras visando à cessão do navio-sonda  ao término do poço 
Chinook #5,  a POG-BV enviou carta à Ophir, em 03/0 9/2013, oferecendo o 
navio-sonda para perfurar os poços operados por tal  empresa no Gabão e na 
Guiné Equatorial.

11. Em 16/09/2013, a POG-BV e a Ophir celebraram o Heads of Agreement for 
the  Rig Assignment to be Entered into and between an Ophir Group Entity and 
a Petrobras Group Entity Regarding the Vantage Titanium Explorer Drilling 
Unit  (HOA), onde se definiu o compromisso da Ophir util izar o navio-sonda 
Titanium Explorer, sujeito à assinatura de um Acord o de Cessão, a ser 
aprovado pelas autoridades competentes em cada empr esa. No HOA, 
previa-se que a transferência do navio-sonda para a  Ophir ocorreria por volta 
de 01/01/2014, permitindo a chegada no Gabão em 01/ 02/2014 para utilização 
por no mínimo 200 dias, em poços operados pela Ophi r no Gabão e na Guiné 
Equatorial.

12. Na sequencia a PVIS, a PAI, a Vantage, Vantage Drilling e a Ophir 
negociaram os seguintes documentos: 

12.1. Rescisão antecipada da cessão do Agreement for the Provision of 
Drilling Services para a PAI e para a Vantage Drilling ( Termination 
Agreement by and Petrobras America Inc., Petrobras Venezuela 
Investments & Services B.V. Vantage Deepwater Company and Vantage 
Deepwater Drilling Inc. ;

122. Terceiro Aditivo ao Agreement for the Provision of Drilling Services 
(Amendment N

o
 3 to the Agreement for the Provision of Drilling 

Services ;

12.3. Acordo de Cessão à Ophir ( Novation Agreement to the Agreement 
for the Provision of Drilling Services ;

13. A cessão do navio-sonda Titanium Explorer para a Ophir reduziu a 
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necessidade de recursos orçamentários na PAI em 201 4 em, no mínimo, US$ 
118.770.525,00 (correspondente à taxa diária - US$ 527.869,16- mais bônus de 
desempenho - 12,5%- multiplicada por 200 dias). Adi cionalmente, com o 
encerramento da cessão para a PAI, houve a economia  de cerca de US$ 3 
milhões, em função do rateio dos custos de mobiliza ção da unidade para a 
África.

14. A OPHIR informou que concluirá seu programa em 01/11/2014, concluindo 
o prazo de cessão e retornando a sonda para a PVIS.

Justificativa

15. Com a aproximação do fim do período de cessão d o Titanium Explorer 
para a Ophir, foi emitido, em 02/04/2014, "notice of relocation"  à Vantage, 
solicitando a movimentação do navio-sonda para o Be nin, visando à 
perfuração do segundo poço exploratório da campanha  da POG-BV naquele 
país. O "relocation"  ocorreria imediatamente após o encerramento da ces são 
da sonda para a Ophir, na Guiné Equatorial, com con clusão estimada para 
01/11/2014.

16. Em 18/06/2014, a INTER-AFE/SOP recebeu email da  POG-BV informando o 
cancelamento da perfuração do segundo poço no Benin . Tal cancelamento 
criou um grande risco de o navio-sonda Titanium Exp lorer permanecer em 
stand-by  após a liberação pela Ophir, devido a falta de out ra programação 
para a sonda neste período, seja para a Petrobras o u outra operadora, o que 
demandou ações imediatas para a sua mitigação.

17. Em 27/06/2014, a INTER-AFE/SOP apresentou propo sta à INTER-AFE para 
alocação do navio-sonda Titanium à PAI, para a perf uração do poço Chinook 
#6, em substituição à sonda DS-5 da Ensco, que foi ofertada para atender 
demandas da Petrobras/E&P no Brasil.
 
18. Em 02/07/2014, a INTER-AFE/SOP enviou e-mail à Vantage, cancelando a 
movimentação do navio-sonda Titanium para o Benin e  notificando a empresa 
para iniciar os preparativos para retorno da sonda para o Golfo do México 
após a conclusão dos poços da Ophir na Guiné Equato rial.

19. A taxa diária do navio-sonda Titanium Explorer para a perfuração do poço 
Chinook #6 será a taxa contratual original, aplicad o o fator de escalation  
definido no Contrato. A Tabela 1 mostra o cálculo d as taxas diárias a serem 
aplicadas no projeto do poço Chinook #6. A Tabela 2  mostra o cálculo da taxa 
diária levando em consideração a mobilização do nav io-sonda.

Tabela 1 - Calculo da Taxa Diária Contratual
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 Daily Rate Escalation

4/2/2009  $ 490.000,00 1,015

4/2/2010  $ 497.350,00 

4/2/2011  $ 504.810,25 

4/2/2012  $ 512.382,40 

4/2/2013  $ 520.068,14 

4/2/2014  $ 527.869,16 

 

Tabela 2 - Calculo da Taxa Diária

20. Os aspectos relevantes do documento proposto pa ra a assinatura para 
cessão do Third  Novation and Amendment Agreement to the Agreement for 
the Provision of Drilling ServicesServices para a PAI e para a Vantage Drilling 
são:

• Empresas : Petrobras Venezuela Investments & Services B.V.  (PVIS), 
Vantage Deepwater Company  (Vantage), Vantage Driller VI Co. (VDVIC), 
Vantage Deepwater Drilling Inc.  (Vantage Drilling) e Petrobras America 
Inc.  (PAI);

• Objeto : Cessão do contrato de serviços de perfuração do n avio sonda 
Titanium Explorer da PVIS e da Vantage para a PAI e  para a Vantage 
Drilling;

• Prazo: 249 dias;
• Valor da cessão : US$ 154.578.625,00;
• Parcela PAI : US$ 103.057.569,29;
• Data original estimada para início da cessão : 01/11/2014

20.1. A Tabela 3 mostra o cálculo do valor da cessã o do navio-sonda 
Titanium à PAI, para a perfuração do poço Chinook # 6:

Tabela 3: Cálculo do valor da Cessão
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Rig:  TTX

Mod 2 - Chinook 6

Month NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL

Days 30 31 31 28 31 30 31 30 7 249

Daily Rate ($/d) 615.181,00        615.181,00           615.181,00           624.089,00       624.089,00       624.089,00       624.089,00       624.089,00       624.089,00           

Drilling 18.455.430,00  19.070.611,00     19.070.611,00     17.474.492,00  8.737.246,00    82.808.390,00    

Completion  10.609.513,00  18.722.670,00  19.346.759,00  18.722.670,00  4.368.623,00       71.770.235,00    

sub total  (US$) 18.455.430,00  19.070.611,00     19.070.611,00     17.474.492,00  19.346.759,00  18.722.670,00  19.346.759,00  18.722.670,00  4.368.623,00       

Total  (US$) 154.578.625,00  

PAI Share (66.67%)  (US$) 103.057.569,29  

2014 2015
Total

37.526.041,00 117.052.584,00

25.018.611,53 78.038.957,75

Aderência às Curvas S

21. As Tabelas 4 e 5 abaixo apresentam os impactos do contrato proposto nos 
cronogramas físico e financeiro do projeto Chinook Módulo 2, mostrando que 
o CAPEX está contemplados nas Curvas S.

Tabela 4 – Impacto do Contrato Pretendido no Cronog rama Físico do Projeto
(% de realização).

Projeto 2014 2015

EUA DP Chinook Módulo 2 9.55% 30.96%

Tabela 5a – Aplicação Financeira do Contrato Preten dido 
(CAPEX, 100%, US$).

Projeto 2014 2015 Total

CAPEX - EUA DP Chinook Módulo 2 37.526.041,00 117.052.584,00 154.578.625,00

Tabela 5b – Aplicação Financeira do Contrato Preten dido 
(CAPEX, Parcela PAI 66,67%, US$).

Projeto

EUA DP Chinook Módulo 2

Aderência ao PNG  2014-2018

22. A previsão orçamentária de investimentos (CAPEX , Parcela PAI) para o 
projeto EUA DP Chinook Módulo 2, no PNG 2014-2018 p ode ser vista na 
Tabela 6.

Tabela 6 – Previsão Orçamentária, após remanejament o, para o projeto 
Chinook Módulo 2 no PNG 2014-2018
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(CAPEX, Parcela PAI, US$).

Projetos (PNG 2014-2018) 2014 2015
EUA DP Chinook Módulo 2 68,97 177,

Código SAP

USCH1/0005 - Chinook Módulo 2 (100%)
USCHB/0005 - Chinook Módulo 2 (Parcela Petrobras = 66,67%)

Código IUPI

DP-13-0005 - EUA DP Chinook Módulo 2

Solicitação

23. Solicita-se emissão de Parecer ao DESEMPENHO so bre a aderência do 
dispêndio de US$ 103.057.569,29  ao planejamento físico e financeiro do 
projeto EUA DP Chinook Módulo 2 e ao PNG 2014-2018.  Esse valor é referente 
à parcela da Petrobras America Inc. (PAI) associada ao contrato proposto 
com a empresa Vantage Deepwater Company , para disponibilização e 
operação do navio-sonda Titanium Explorer no projet o de  Desenvolvimento 
da Produção dos Campos de Cascade e Chinook, operad o pela PAI no Golfo 
do México, EUA.
 

Atenciosamente ,
Luiza Maia Bevilaqua Contursi

CC: DESEMPENHO/DIN, DESEMPENHO/DIN/DPI, INTER-CORP/ EPL, 
INTER-CORP, FATIMA CRISTINA ALVAREZ ALVAREZ, LUCIAN A LEAL 
SAMPAIO, MARIO HENRIQUE HAMDAN DE MIRANDA SA, MAIRA AKEMI 
CAMARA DA SILVEIRA, CAROLINE ARAUJO PESSOA, LUIZ FI GUEIREDO 
MAIA, IZABELLA MARIA DE ARAUJO ANDRADE TAVARES - PRESTS ERV, 
IZABEL CRISTINA CORREA SALDANHA MATSUZAKI - PRESTSE RV, 
LEONARDO CORDEIRO OSORIO PEREIRA, LUCIANO NUNES DA SILVA, 
PAI/UPST, PAI/LS, PAI/UPST/TS, PAI/UPST/ WR, PAI/UPST/DP, 
PAI/PR, INTER- AFE/GEMP, INTER- AFE/GEMP/PDE, INTER- AFE/GP, 
INTER- AFE/GP/PEP, INTER- AFE, MARIO JORGE ALVES BORGES, THIAGO 
MAIA DE ANDRADE

MJAB,DBM
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