
 

FATO RELEVANTE 
 

 

Prumo Logística S.A. (“Companhia”) (Bovespa: PRML3), em atenção ao art. 157, § 

4º da Lei nº 6.404/76  e nos termos da Instrução CVM nº 358/02, comunica aos seus 

acionistas e ao mercado em geral que sua subsidiária Porto do Açu Operações S.A. 

(“Porto do Açu”) assinou dois Termos de Compromisso, sendo (i) um com a RB Capital 

Commercial Properties S.A (“RB Capital”) estabelecendo as principais condições para 

o desenvolvimento conjunto de um Condomínio Logístico e Industrial e (ii) um com 

a Euro Consult Engenharia Ltda. (“Euro”) estabelecendo as principais condições para 

o desenvolvimento conjunto de um Centro de Conveniência, ambos no Complexo 

Industrial do Porto do Açu. 

  

O Condomínio Logístico e Industrial será composto por pátios e galpões, modulares 

e built to suit, que já contarão com infraestrutura básica e que se beneficiarão dos 

serviços compartilhados do Condomínio, tais como portaria, segurança, limpeza, 

dentre outros. Para a implementação do empreendimento, a Porto do Açu 

disponibilizará uma área de 465.000 m² e a RB Capital será integralmente 

responsável por sua construção, com investimento de cerca de R$ 220 milhões. 

  

O Centro de Conveniência contará com salas comerciais e serviços de conveniência, 

tais como restaurantes, farmácias e postos de gasolina, voltados para as empresas 

e para os trabalhadores do Complexo Industrial do Porto do Açu. Para sua 

implementação, a Porto do Açu disponibilizará uma área de 8.000 m² e a Euro será 

unicamente responsável pela construção do empreendimento, devendo investir cerca 

de R$ 3 milhões para a conclusão das obras. 

  

As previsões estabelecidas nos Termos de Compromisso deverão ser confirmadas 

pela celebração de Contratos Definitivos com a RB Capital e a Euro. A assinatura 

destes contratos e, consequentemente, a implementação dos empreendimentos, 

estão sujeitas a determinadas condições, que podem ou não se materializar. A 

Companhia manterá o mercado informado com relação a assinatura destes 

documentos. 
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