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CONTRATO DE ADESAO N

/2012-ANTAQ

CONTRATO DE ADESAO QUE ENTRE St CELEBRAM A
AGENdA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS ANTAQ E A EMPRESA COMPANHIA REFINADORA DA
AMAZONIA - AGROPALMA.

[]
A ANTAQ - AGENdA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS,
autarquia especial, vinculada ao Ministério dos Transportes, criada pela Lei n 2 10.233, de 5
junho de 2001, alterada pela Medida Provisória n 2 2.217-3, de 4 de setembro de 2001,
estabelecida no SEPN - Quadra 514- Conjunto "E" - EdifIcioANTAQ, CEP 70.760-545, Brasilia,
DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n 04.903.587/0001-08, neste ato representada por seu DiretorGeral, corn poderes conferidos pelo inciso V do art. 40 do Regimento Interno, doravante
denominada ANTAQ e COMPANHIA REFINADORA DA AMAZONIA - AGROPALMA, corn sede
na Rodovia Arthur Bernardes, n° 5.555, Tapana, Belérn, PA, inscrita no CNPJ/MF sob o n 283.663.484/0001-86, neste ato representada por seu Diretor, Sr. JOSÉ HILARIO R. DE
FREITAS, CPF NO 003.107.781-15, e por seu Gerente Geral, Sr. ANTONIO PEREIRA DA SILVA,
CPF NO 480.010.588-91, doravante denorninada AUTORIZADA, aderem, de forma integral, a
este Instrumento de Autorizaçâo, na forma de Contrato de Adesào, doravante denorninado
CONTRATO, para exploraçäo do terminal de uso privativo exclusivo, a seguir denominado
TERMINAL, observadas as cláusulas e condiçoes seguintes:

CLAUSULA PRIM EIRA - OBJETO
Este CONTRATO tern por objeto a outorga de AUTORIZAçAO pela ANTAQ, para
a exploraçäo, pela AUTORIZADA, do TERMINAL a rnesrna pertencente, inscrito no CNPJn°
83.663.484/0008-52, localizado na Rodovia PA-150, zona rural, Tailândia, PA,para finfe
rnovimentacao ou armazenagem de cargas prOprias nos rios da Amazonia, por rneio de ijjas,
realizando carga e descarga de ôleo vegetal bruto, em conforrnidade corn o Decreto
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29 de outubro de 2008 e a norma para outorga de autorização para construçäo, exploraçäo e a
ampliação de terminal portuário de uso privativo, aprovada pela Resolução n o 1 .660-ANTAQ, de
8 de abril de 2010.

Subcláusula Primeira
0 TERMINAL está localizado fora de area do porto organizado, tendo sido
atendido os requisitos da Habilitação Juridica e Regularidade Fiscal e Habilitação Técnica
exigidos no Capitulo III da norma aprovada pela Resolução n2 1.660-ANTAQ, de 8 de abril de
2010, que disciplina a outorga de autorizacão para a construcão, a exploração e a ampliacao de
terminal de uso privativo, constante do art. 3 0, inciso II, alInea "C", conforme comprovam os
documentos constantes do Processo n 50305.003541/2011-02.

Subclãusula Segunda
0 TERMINAL será explorado na modalidade de uso privativo exclusivo, podendo
movimentar cargas próprias destinadas ou provenientes de transporte aquaviário, nos termos do
art. 40 , inciso II e § 2 0, inciso II, alinea "a" da Lei n° 8.630, de 25 de fevereiro de 1993.

Subcláusula Terceira
Considera-se carga destinada ou proveniente de transporte aquaviário a carga
movimentada diretamente de ou para embarcacâo atracada ao cais do terminal portuário de uso
•

Subcláusula Quarta
A area de operacâo do TERMINAL denominado "Porto CRAI" corresponde a
fração de terreno de propriedade da AUTORIZADA, corn area de I 0.000m 2, delimitada por meio
da PLANTAARQUITETONICA — LAY-OUT DAS INSTALAçOES, emitida em 11/2009, incluindo
as benfeitorias que integram as suas instalaçöes.

Subcláusula Quinta
A execucao de obras dej
dos limites da area do terminal sobre o espae

para acostagem deverá respeitar a projecao
em águas pUblicas, definida pela SPU.

Subcláusula Sextaé
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E admitido o cornpartilharnento da infraestrutura de acostagern entre terminais de
uso privativo outorgados, desde que sejarn observadas as condicionantes do art. 9 0 da norma
para outorga de autorizaçâo para a construçâo, a exploração e a arnpliaçäo de terminal portuário
de uso privativo, aprovada pela Resoluçäo n° I .660-ANTAQ, de 08 de abril de 2010.

CLAUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL DA AUTORIZAçAO

Este CONTRATO fundarnenta-se nos arts. 42, inciso II, e 62, da Lei n2 8.630, de 25
de fevereiro de 1993, que disciplinam a exploraçào de terminal portuário de uso privativo para
• rnovimentacão de cargas, nos arts. 12, inciso I, 14, inciso Ill, alinea 'c", 27, inciso XXII, da Lei n2
10.233, de 5 de junho de 2001, que atribuem competéncia àANTAQ para a presente outorga de
AuT0RIzAcA0, e no Decreto n 2 6.620, de 29 de outubro de 2008, que dispöe sobre poilticas e
diretrizes do setor portuário.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME JURIDICO

Este CONTRATO constitui especie do género contrato administrativo e se regula
pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito pUblico, aplicando-se-Ihe, supletivarnente, os
principios da teoria geral dos contratos e as disposiçöes do direito privado.
Subcláusula Primeira

0 regime jurIdico para a exploraçäo do TERMINAL observará as disposiçöes da
Lei n2 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, da Lei n 2 10.233, de 5 de junho de 2001, no que
couber, e as Normas da ANTAQ que disciplinarn a matéria, bern corno no que consta do
Processo n2 50305.003541/2011-02.
Subcláusula Segunda

A AuToRlzAçAo objeto deste CONTRATO constitui ato administrativo
unilateral, sendo a exploracao do TERMINAL realizada por conta e risco exclusivo da
AUTORIZADA.
Subcláusula Terceira

A presente AUTORIZAçAO seré exercida em regime de libe

0

Z^D
'

ANTAQ

salvo nos casos da situacâo de emergencia de que trata o art. 49 da Lei n 2 10.233, de 5 de
junho de 2001, cumprindo a ANTAQ reprimir toda prática prejudicial a livre competiçâo, bern
assim o abuso do poder econômico, adotando-se nestes casos as providências previstas no art.
31 da mesma Lei.
Subcláusula Quarta

Em caso de emergencia ou de calamidade pUblica, quando caracterizada
urgencia de atendimento que possa ocasionar prejuIzos ou que coloquem em risco a distribuicâo
de cargas essenciais ao consumo, ou quando comprometer a seguranca de pessoas, obras,
serviços, equipamentos e de outros bens, püblicos ou particulares, a ANTAQ poderà determinar
a AUTORIZADA a movimentaçâo ou armazenagem de cargas destinadas ou provenientes de
transporte aquaviário, enquanto perdurar a situaçâo de emergencia ou calamidade püblica.
Subcláusula Quinta

Na ocorrência da situação prevista na Subcláusula anterior, a AUTORIZADA será
remunerada pelos servicos prestados, diretamente pelos proprietários ou consignatarios das
cargas, utilizando-se, para efeito de cálculo da remuneração dos serviços, como limites
máximos, Os valores das tarifas ou dos servicos praticados pela concessionária do porto
organizado mais proximo ao terminal.
Subcláusula Sexta

Os contratos para movimentaçâo e/ou armazenagem de cargas celebrados entre
a AUTORIZADA e terceiros reger-se-ão, exciusivamente, pelas normas de direito privado, sem
participaçâo ou responsabilidade do Poder Püblico, nâo se estabelecendo qualquer relaçäo
jurIdica entre os terceiros e a ANTAQ.
Subcláusula Sétima

A contrataçâo de mão-de-obra feita pela AUTORIZADA nâo implicará em
qualquer relação entre aqueles contratados e a ANTAQ, não havendo a transferência para o
Poder Püblico de quaisquer onus em relaçâo a essa mão-de-obra.
Subclãusula Oitava

Não se qualifica como direito adquirido da AUTORIZADA a permanên 114l
condiçöes vigentes na data desta outorga ou do inIcio de suas atividades, devendo o ar
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novas condicôes impostas por lei e pela regulamentacão, que the fixará prazo suficiente para
adaptação.

CLAUSULA QUARTA - DA M0vIMENTAçA0 DE CARGA NO TERMINAL DE
USO PRIVATIVO

•

A AUTORIZAçAO pressupöe a prestação, pela AUTORIZADA, de operacoes
adequadas na movimentaçäo e armazenagem de cargas, inclusive quanto ao modo, forma e
condiçöes de exploracão, entendendo-se como operacâo adequada a que satisfaz as condiçôes
de eficiência, seguranca, atualidade, generalidade, cortesia na sua execução e modicidade do
preço de venda dos serviços.
Subcláusula Primeira
A AuToRIzAçAo compreende a movimentação e armazenagem no TERMINAL
de cargas próprias, em conformidade cam a Decreto n 2 6.620, de 29 de outubro de 2008,
destinadas ou provenientes de transporte aquaviário, de acordo cam a declaração apresentada
pela AUTORIZADA, nos termos do art. 3, inciso II, alInea 'c" da Norma aprovada pela
Resoluçäo n2 1.660-ANTAQ, de 8 de abril de 2010, que disciplina a outorga de autorização para
a exploraçâo de terminal portuário de uso privativo, a seguir discriminadas: cargas próprias: Oleo
vegetal bruto.
Subcláusula Segunda

.

,
Compreende-se por carga propria aquela que pertença a AUTORIZADA, a sua
controladora, ou a sua controlada, ao mesmo grupo econômico ou as empresas consorciadas no
empreendimento, que justifique par si sO, técnica e economicamente, a implantação e a
operaçâo da instalaçäo portuária objeto da outorga.
S

S

Subcláusula Terceira
Não se considera coma carga prOpria contêineres e velculos transportadores.
Subcláusula Quarta
Toda alteraçâo de car movimentada no TERMINAL deverá ser comunicada a
ANTAQ, devendo, obrigatoriaient , ,r observados as demais requisitos pertinentes previstos
no arcabouço legal vient/
5114
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CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DA AuToRIzAçAo
A AUTORIZAçAO referida na Cláusula Primeira deste CONTRATO terá vigência
de 25 (vinte e cinco) anos contados da data da publicação do extrato deste CONTRATO no
Diário Oficial da União, assegurada a prorrogacão UMA IJNICA VEZ por igual perlodo, na forma
da lei.

CLAUSULA SEXTA - DA EXECUçAO DO CONTRATO
Incumbe a AUTORIZADA a execução deste CONTRATO, cabendo-Ihe
responder por todos os prejuIzos causados a UNIAO ou a terceiros, sem que a fiscalizacäo
exercida pela ANTAQ exclua ou atenue essa resporisabilidade.
Subclãusula Primeira
Sem prejuizo da responsabihdade a que se refere o caput desta Cláusula, a
AUTORIZADA poderá contratar corn terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes,
acessórias ou complementares a AUTORIZAçAO, bern como a implementação de projetos
associados, desde que nao ultrapassern o prazo do presente CONTRATO.
Subclãusula Segunda

E vedada a subautorizaçäo, sendo que a transferência da AUTORIZAçAO a
terceiros sornente será permitida mediante prévia e expressa anuência da ANTAQ, nos casos de
fusâo, incorporaçâo ou cisâo envolvendo a empresa autorizada, considerando-se a preservacào
do objeto e das condicSes originalmente estabelecidas, bern como o atendimento, por parte do
novo titular, aos requisitos técnicos, econôrnicos e jurIdicos pertinentes.

CLAUSULA SETIMA - DAS PRERROGATIVAS DA ANTAQ
0 regime jurIdico estabele do para exploraçâo do TERMINAL confere a ANTAQ,
em relaçào a este CONTRATO, a prerro ati a de:
I - fiscalizar a r,e'Iitrde obras de construçäo, reforma, ampliaçäo e
meihorarnento do TERMINAL;
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II - cumprir e fazer cumprir as disposiçöes legais e regularnentares pertinentes a
AuT0RIzAçA0, bern corno as cláusulas deste CONTRATO;
Ill - fiscalizar a operaçäo do TERMINAL, atentando para o cumprirnento das
disposiçöes legais e normas da ANTAQ bern corno das cláusulas avençadas neste CONTRATO;
IV - fiscalizar a prestaçâo dos serviços, corn observância dos padroes de
eficiência, segurança, conforto, regularidade, pontualidade e modicidade nos preços privados;
V - aplicar sancöes rnotivadas pelo descumprirnento de qualquer da cáusuIas
deste CONTRATO, bern corno de disposiçöes legais e norrnas regulamentares que regem a

S

AUTORIZAçAO;
VI - estirnular o aumento da qualidade e da produtividade;
VII - promover rnedidas que assegurern a adequaçào, preservaçâo e conservaçâo
do meio arnbiente.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAcOES DA AUTORIZADA
Constituem obrigacôes da AUTORIZADA:

- fixar, manter em local visIvel e ern born estado placa identificadora do terminal,
conforrne rnodelo constante do Anexo "F";

5

II - enviar a ANTAQ, semestralrnente, relatório firmado pelo representante legal da
autorizada, inforrnando o estágio de evoluçâo da construçäo

Cu

da arnpliacâo do terrnina;

III - informar a ANTAQ, no prazo de 30 dias contados do inIcio da ocorrência, a
interrupçâo da prestação do serviço autorizado, bern corno o seu reinIcio;
IV - inforrnar a ANTAQ, em ate 30 dias após a ocorrência do fato, alteracSes de
controle societário, substituição de administradores e mudança de endereço;
V - integrar-se ao Sisterna Perrnanente para o Acompanhamento dos Preços e
Desempenho Operacional dos Serviços Portuários (Desempenho Portuário), disponivel Itio
da ANTAQ na internet, e, por meio desse Sisterna, encarninhar ern arquivo

Cu

f rn Iário

eletrônico, corn periodicidade mensal, ate o 150 dia do mês subsequente, as i or ago-esj
relativas a movirnentaçâo de cargas ocorrida no terminal, abrangendo os seguin

ectos/
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a)dados relativos as cargas movimentadas, de carga própria, corn especificação
de sua natureza e volume, em toneladas;
procedirnentos operacionais, equipamentos e infraestrutura do terminal
utilizados nas operaçães de carga e descarga do conjunto de navios e embarcaçâes,
desatracadas no mês de referéncia, considerando as datas e horas registradas no momento do
fundeio ate a respectiva desatracaçâo;
b) Os

VI - prestar as informaçôes solicitadas pela ANTAQ e demais autoridades
competentes, inclusive as de interesse especIfico da Defesa Nacional, para efeitos de
mobilizaçào;
VII - encaminhar a ANTAQ trimestralmente ou, se necessário, em periodicidade
menor, as informacoes relativas a prestacào de serviços de recepcâo de residuos provenientes
de navios;
VIII - adotar medidas de seguranca contra sinistros;
IX - manter equipamentos e instalaçöes em boas condiçöes de conservaçâo
funcionamento, substituindo-os quando necessário, a fim de preservar a qualidade e eficiência
na prestaçao dos servicos, e a seguranca das pessoas e instalaçöes;
X - manter as condiçães de seguranca fIsica e operacional do terminal, de acordo
com as normas em vigor;
XI - adotar as medidas necessárias e açOes adequadas para evitar ou estancar a
geraçäo de danos ao meio ambiente, causados por situacöes já existentes ou que venham a
ocorrer no empreendimento, observadas a Iegislaçäo aplicável e as recornendaçöes para 0
setor, devendo a Iicença ambiental correspondente estar sempre atualizada;
XII - prestar o apoio necessário aos agentes da ANTAQ, ou de entidades por ela
delegadas, e das demais autoridades competentes, encarregados da fiscalização, garantindoIhes Iivre acesso as obras, aos equipamentos, as instalaçães e aos registros de dados
vinculados a autorizaçäo;
XIII - cumprir, no que couber, o Re4mento de Exploraçäo do Porto, no caso de
terminal privativo localizado dentro da area do p/ organizado, ou no caso de terminal privativo
localizado fora da area do porto orgrf)zad4indo fizer uso da infraestrutura fornecida e
mantida pela administracão portuaria//
8/14
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XIV - realizar as seguintes atividades, sob a coordenação da autoridade maritima,
na hipótese de que tais atividades nâo sejam prestadas pela administraçao do porto organizado:
a) estabelecer, manter e operar o balizamento do canal de acesso e da bacia de
evoluçâo do terminal;
b) delimitar as areas de fundeadouro e de fundeio para carga e descarga, de
inspeçào sanitãria e de polIcia marItima;
c) estabelecer e divulgar o calado máximo de operacão das embarcaçoes, em
funçâo dos levantamentos batimétricos efetuados sob sua responsabilidade;
d) estabelecer e divulgar o porte bruto máximo e as dimensöes máximas das
embarcacöes que irão trafegar, em função das Iimitaçães e caracterIsticas fIsicas das
instalaçöes de acostagem do terminal;
XV - realizar as seguintes atividades, sob a coordenaçào da autoridade aduaneira,
quando se tratar de terminal alfandegado:
a) delimitar a area de alfandegamento do terminal de uso privativo;
b) organizar e sinalizar os fluxos de cargas, velculos, unidades de carga e de
pessoas na area do terminal;
XVI - atender a intimaçâo para regularizar a execuçâo de obra ou a operaçâo do
terminal;

S

XVII - pagar, quando for o caso, a tarifa portuaria homologada pelo Coriselho de

Autoridade Portuária (CAP), pela utilizaçâo da infraestrutura fornecida e mantida pela
administracâo portuária, de forma proporcional a sua utilizaçâo;
XVIII - acatar as intervençöes da autoridade marItima nas operaçöes portuárias e
movimentaçöes de embarcaçöes consideradas prioritérias em situaçöes de assistência e
salvamento;
XIX - abster-se de práticas que possam configurar restrição a competição ou a
livre concorrència, ou ainda, infraçâo a ordem econômica;

CLAUSULA NONA - DAS INFRAc6E5 E PENALIDADES
9/14
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0 descumprimento de qualquer disposicâo legal, regulamentar ou dos termos e
condiçOes expressos ou implIcitos neste CONTRATO, resultará na aplicaçâo de penalidades
(advertência, multa, suspensão, cassação, declaração de inidoneidade, conforme o caso),
previstas no art. 67, incisos I a V, TItulo Ill, Secâo I, da Norma aprovada pela Resolucâo n 2 987ANTAQ, de 14 de fevereiro de 2008, que disciplina a Procedimento de Fiscalização e o
Processo Administrativo para apuraçâo de infraçöes e aplicaçào de penaUdades na prestaçào de
serviços de transportes aquaviários de apoio marItimo, de apoio portuário e na exploração da
infraestrutura aquaviária e portuária, vigente na ANTAQ, respeitado o devido processo legal e a
ampla defesa.
•

Subclãusula Unica
Para aplicação das penalidades de que trata o caput desta Cláusula, será
observado a disposto na Norma aprovada pela Resolução n 2 987-ANTAQ, de 14 de fevereiro de
2008, que disciplina a Procedimento de Fiscalização e o Processo Administrativo para apuracao
de infraçâes e aplicaçâo de penalidades na prestaçäo de servicos de transportes aquaviários de
apoio marItimo, de apoio portuário e na exploração da infraestrutura aquavária e portuária,
vigente na ANTAQ.

CLAUSULA DECIMA - DA ExTINçA0 DA AUTORIZAçAO
Esta AUTORIZAçAO poderá ser extinta por renUncia, falência ou extinção da
. Autorizada, ou pela ANTAQ, par meio de anulaçâo, cassacão ou declaraçâo de inidoneidade,
observado a devido processo legal e a ampla defesa.
Subclâusula Primeira
A penalidade de anulaçâo será aplicada quando a AUTORIZAcAO estiver eivada
de violas que a tornem ilegal au quando constatado que a AUTORIZADA apresentou
documentaçäo irregular ou usou de ma fé nas informaçöes prestadas, independentemente de
outras penalidades cabIveis.
Subcláusula Segunda
A penalidade de cassação da
ANTAQ, considerando a gravidade da infração,

r aplicada, a criteria da
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I - nâo forern cumpridas, nos prazos assinalados, as perialidades aplicadas a

AUTORIZADA, em conformidade corn o disposto na Cláusula Nona deste CONTRATO;
II - não for atendida a intimaçâo para regularizar a execucao de obras ou a
operação do Terminal;
III - for impedido ou dificultado o exercIcio da fiscalização pela ANTAQ;
IV - nâo forem prestadas as informaçöes solicitadas pela ANTAQ e bern assirn näo
forem elaborados relatórios mensais sobre a rnovimentaçäo de cargas;
V - houver infracão de qualquer outra norma que vier a ser institu Ida pela ANTAQ
e preveja a penalidade de cassaçâo em razäo do seu descumprirnento;
VI - houver perda das condiçöes indispensáveis ao cumprimento do objeto desta
autorizaçäo ou sua transferência irregular.

Subcláusula Terceira
A perialidade de declaração de inidoneidade da AUTORIZADA será aplicada nos
seguintes casos:
- prática de atos ilicitos visando frustrar os objetivos da execução do

CONTRATO;
II - apresentação de informaçöes e dados falsos;
III - prática de abuso de poder econômico ou infraçäo as normas para defesa da
concorrência, apuradas e julgadas na forma da legislaçäo aplicável.

Subcláusula Quarta
A declaraçäo de inidoneidade implicará, necessariamente, na cassacào da

AUTORIZAçAO.
Subcláusula Quinta
A aplicação da penalidade de cassaçâo ou de declaraçâo de mi

idade,

t,
sujeitará a AUTO RIZADA as disposiçöes do art. 78-J, da Lei n2 10.233, de 5 de,20
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA ExEcucAo DAS OBRAS
Incumbe a AUTORIZADA executar as obras de construção, reforma, ampliacão e
meihoramento do TERMINAL, podendo faz6-lo direta ou indiretamente, assegurando 0
cumprimento das normais legais, regulamentares e técnicas aplicáveis, especialmente as
relativas a segurança das pessoas, bens e instalaçöes, a preservação do meio ambiente, a
adrninistraçâo aduaneira, a infraestrutura de acesso aquaviário e ao tráfego marItimo.
Subclãusula Unica
As obras sO poderão ser iniciadas após a aprovaçào prévia da ANTAQ, assim
como do RelatOrio de Impacto Ambiental - RIMA pelo Orgão competente, e manifestação da
autoridade municipal.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA UTILIZAçAO DAS VIAS DE ACESSO
AAUTORIZADA, quando a operaçäo do terminal exigir a utilizaçäo de proteçâo e
acesso aquaviários operados e/ou mantidos pela UNIAO ou por concessionária de serviço
portuário, acordará corn uma ou outra, conforme o caso, sendo cobrada da prirneira,
remuneração proporcional ao uso da referida infraestrutura.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA IRREVERSIBILIDADE DOS BENS

S

Extinto este CONTRATO, os bens rnóveis e imOveis que integram o TERMINAL
näo reverterão a UNIAO.
Subclãusula Primeira
Sem prejuIzo no disposto no item acima, quando da extinçäo deste CONTRATO,
se assim justificar o interesse püblico, a UNIAO poderá optar pela exploracâo do TERMINAL,
hipOtese em que reverterão para o seu patrimOnio os referidos bens mOveis e imOveis, apOs
prévio pagamento de justa indenizacâo a AUTORIZADA.
Subcláusula Segunda
Para os efeitos previstos no item anterior, a AUTORIZADA conti
exploraçâo do TERMINAL, nas condiçOes estabelecidas neste CONTRATO, e

l;4
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for paga a indenizaçäo dos bens revertidos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS RECURSOS

.

Das penalidades aplicadas e das decisães proferidas em procedimentos relativos
a este CONTRATO poderá a AUTORIZADA apresentar, urna Unica vez, pedido de
reconsideraçäo a Diretoria da ANTAQ, observados os trâmites previstos na Norma aprovada
pela Resolução n2 987-ANTAQ, de 14 de fevereiro de 2008, que disciplina o Procedimento de
Fiscalizacao e o Processo Administrativo para apuracao de infracöes e aplicação de penalidades
na prestação de serviços de transportes aquaviários de apoio marItimo, de apoio portuário e na
exploração da infraestrutura aquaviária e portuária.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PUBLICAçAO
AANTAQ fará publicar extrato deste CONTRATO no Diário Oficial da Uniâo dentro
do prazo de 20 dias, contado de sua assinatura.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

.

As partes elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de BrasIlia, DF, da Justiça
Federal, para dirimir düvidas e litigios oriundos deste CONTRATO, corn renUncia expressa de
qualquer outro por mais privilegiado que o seja.
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes firmam este CONTRAT5, em
trés vias de igua teor e forma, perante as testemunhas abaixo indicadas e nominadas.
Brasilia, DF, em cO
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Boa Vista - FETECIRR - CNPJ: 05.607.91610001-28, coma a intervenidacio do Monicipia do Boa Vista/RR. PROCESSO:
72031.004105/2009-28. OBJETO: Prorrogar "do alicia" a po000 de
vigOncia paro 25106/2013, do ocordo corn a disposto no art. 43, mraso
VI, do Porlaria laterministerial n o 507, de 24 de novembro de 201!
Teomo do ConvOnio; ClOosolo dos ObrigaçOes dos Participos. SIGNATARIO: FABIO RIOS MOTA, Socretdrio National do Programos
de Drsonvotvirncnto dc Turisnro.
EXTRATO DE PRORROGAçAO DR OFICIO

S

Espdcio: Pr000agacOo do Oficio N" 00002/2012 00 ConvOnio No
0017712008. No Poocosao: 72000001393200045. Coavonontos: Concodonto COORDENAcOO GERAL DE CONVENIOS - MTUR,
Unidado Gostora: 540012, GostOo: 00001. Coovononlo SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL,
CNPJ no 00.957.404/0001-78. Executor SECRETARIA ESTADO
MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL, CNPJ no
00.957.404/0001-78. Iatorvoaioato:SECRETAR!A DE ESTADO DO
TURISMO, CNPJ no 03.500.589/0001-85. Objoto: PRoorogao "do alicia" a poazo do vig0n cia do 000vdaio 177/2000, tondo em vista
atoasono Iibeooclo de rocarsos.. VigOncio: 31/1212008 a 23/10/2012.
Data do Asaioatora: 19/06/2012. Assiaa Polo MINISTERIO DO
TURISMO - MINIST. DO TURISMO/FABIO RIOS MOTA - Secrotdrio Nacional do Programos do Dosonvolvi menlo do Turisma.
(SICONV - 21/06/2012)
EXTRATOS BE TERMOS ADITIVOS
3"TERMO ADITIVO AO CON VENIO N". 722424/2009, celebram
UniOn, per moia do MinistIria do Tarismo o a Estodo do Sergipe/SE,
per mcio do Socretaria do Estado do Turismo - SETUR, cam a
intorvenilacio do Compoahio Eslodual do HabitaçOa o Obros Püblicos
- CEHOP. PROCESSO: 7203!.006498/2009-12. OBJETO: Alto— as
Cldasalas 2" o 4". VIOENCIA: Aid 08/12/2012. DATA E ASSINATURA: Brasilia-DF, 08/06/2012, PABlO RIOS MOTA, Secroldrio
Nocional do Poogramas do Dosenvalvimenlo do Turisma; ELBER
ANDRADE BATALI-IA DE GOES, SecrotOrio do Estado do Tarismo
- SETUP/SE; ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, Presidonte do
CEHOP/SE.
4"TERMO ADITIVO AO CONVENIO N". 721214/2009, cotobram a
Uailo, per moio do Mioistdrio do Tarismo a a Soorotaria do Estado
do Tarismo - SETUI1JRN, corn a intorvoaidaoia do Estado do Rio
Grande do Norte. PROCESSO: 72031.006341/2009-89. OBJETO: Atbrat a Pretimbulo o as ClOasolas 2" e 4. VIOENCIA: A/d
02/11/2012. DATA E ASSINATURA: Brasilia-OF, 05/06/2012, FABIO RIOS MOTA, SocrctOrio Nacianal do Programas do Orsonvolvimoato do Tarismo; ROSALBA CIARLINI ROSADO, Doveraadora do Estado do Rio Oroado do Nails; RENATO FERNANDES
DA SILVA, Secrotdrio do Estado do Tarisma - SETUR/RN.
7" TERMO ADITIVO AO CONVNIO N" 727325/2009, oolobrom a
Unilo, per mcio do Mioistdrio do Torismo o a Manicipia do Lapa/PR. PROCESSO: 72931.0067011200942. 0010TO: Atterar as
Ctáasutas 2" o 4". VIOENCIA: Aid 28/10/2012. DATA E ASS!NATURA: Boasitia-DF, 20/06/2012, PABlO BIOS MOTA, Sooretdoio
Nacional do Programas do Desenvolvimento do Tarismo; PAULO
CESAR FIATES FURIATI, Prefoito Municipal do L0pOIPR.

Ministério dos Transportes
,l .

SECR.ETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA BE ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS
COORDENAcAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS
EXTRATO DE CONTRATO N" 1412012 - UASG 390007
No Procosso: 50000008269201254.
INEXIGIBILIDADE N" 2/2012 Controtoato: MINISTERIO DOS
TRANSPORTES -CNPJ Coatrotado: 04600977000102. Canlratado
IPOG - INSTITUTO OF POS-ORADUACAO-& GRADUACAO LT DA. Objeto: PoestacAo do scrvicos oducacionois, relatives a carso do
pds-graduoclo. Fondarnento Legal: Lei 8.666/93 . VigSncia:
20106/2012 a 20/06/2014. Valor Total: R$ll.770,00. Foote:
100000000 - 2012NE800022. Data do Assiaatura: 20/06/2012.
(SICON - 21/06/2012) 390007-00001-2012NE800080

cooRrsENAcAo-GERAL DE RECURSOS
LOGISTICOS

Diário Ofkial da Uno —

Seçao 3

PIREGAO N" 26/2012
0 Ministdrio dos Transportes, par intomddia do sao Progooira, dosignada polo Portarta n o 556do 07/12/I1, iafortna aos interessados qar noPreglo acima cilado Lot voncodoo: PURISSIMAAGUA MINERAL LTDA
tVONIA I3ORGES I)!, SILVA
(SIDEC - 21/06/2012) 390004-00001-201 2NE000018

AGENCIA NACIONAL BE TRANSPORTES
AQUAVIARLOS
SECRETARIA-GERAL

EXTRATO BE TERMO ADITIVO
Espdcte: 1" Tenon Adilivo an Conlmlo a" 607/2068. N" P0000sso:
50500.641005/2668-14, Contratante: AgOnota Nocional do Tronsporos Tcrrcslrzs - ANT-F. CPNJ Contratado: 07.1147.251/0001-70. Cnnbralado: COMPANFIIA ENEROT1CA DO CEARA-COELCE. OhjoIn: ProrrogagOo do prazo do vigOncia por 12 (doze) moses, a partir
do 01 do jun60 do 2012. Fandamento Legal: Art. 57, inctso II, da Lei
n" 8.666, do 21 do junhn do 1993. Data do Assinaburo: 31/05/2012.

COMPANHIA DOCAS DO MARANHAO
ADMIN1sTRAcA0 DA HIDROVIA DO PARAGUAI

EXTRATO DE ADESAO N" 8/2012

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

No Procosso: 50300.000077/20I2-15.
Celebrado mire a UaiOo, por inloomddio do Agtincia Nocionol do
Toansporles Aqaaviirios - ANTAQ o a Aalorizada, a empresa FERROUS RESOURCES DO BRASIL S.A.
Objoto: - Oalorga do AatorizoçOo mediante CONTRATO DE ADESÃO polo ANTAQ, para constracOo o ospl000clo do terminal do oso
privation osotasivo, polo AUTORIZADA, lacolizado no Fazonda Ba10100, Praia dos Neves, s/n", rnunicipio do Prosidonic Kennedy, ES,
p000 fins do rnovimonlacSo 00 armazoaagern do cargas prdprias, dostinadas 00 proveolenlos do Iransporte aquaviflrio.
Fandomonlo Legal: arts. 4", Inciso 11, o 6", do Lei n o 8.630, do 25 do
fevereiro do 1993, quo disoiplinam a osplaracoo do terminal porluArio
do ala privation pam movirnootaçOo do cargas, Ens ails. 12, inoiso I,
14, inciso III, atinea "o", 27, inoiso XXII, do Let a" 10.233, do 5 do
jun60 do 2001; e Deoroto a" 6.620, do 29 do oulabro do 2008.
Vigdncia: 25 (viale o cinco) arms a conlar do data do pablicaclo deste
051mb, ossogurada a prorrogagOo par ama dnioa voz, par iguol periodo, no forma do Let. Assinom: polo UniOn, a Diretor-Ooral em
esorctoio, Tiago Pereira Limo; e polo Autorizada, as diretoros Jaymo
Nicolato Coma r Rodrigo Campus Virira. Data do ossinaturo: 30 do
maio do 2012.

NUmero do Canloalo: 2012/001/00
Tenon Aditivo no 2012/601/02
TOMADA DR PRECO N" 009/2611
Contmtante: CODOMAR/AHIPAR
CNPJ do Conlmlanlo: 06.347.892/6007-73
Conlmlado: PROJENAV ENGENI-IARIA NAVAL.
CNPJ do Contratado: 33.161.936/0001-53
Objebo: Segundo Tenon Aditivo: adita-so o ClOusula Qatnta do valor
do Conloalo - RI 314.794,06(trezeabos o oatoozo mil, seb0000tos a
novonla e qaatro reois) para RI 391.805,67(lrezonbas e novealo cam
mil, oib000ntos e oibcnto e oinca reais o sole centavos), onde Rot
ocrescido o valor do RI 77.091,67(sotenta e sele mil, onvenla 0 am
reals e sete 000tavos).
PRAZO: Fica proorogado per rnois 40(quaroota) dim, tondo sea tdrmino p005isbo pam o dia 14 do jutho do 2012.
Data do ossinabura: 01/0612012.

EXTRATO DE ADESAO N' 912012
No Pr000sso: 50305.003541/2011-02
Colobrodo caIro a Uniio, per intormOdlo da Agtincia Nootonal do
Transporios Aqsavitirios - ANTAQ o a Autorizada, a COMPANHIA
REFINADORA OA AMAZONIA - AGROPALMA.
Objoto: - Oobnrga de AatorizaçOo medianle CONTRATO DE ADESAO polo ANTAQ, para eaploraçoo do terminal do uso poivativo
eaolasivo - polo AUTORIZADA, localizado no Rodovta PA-ISO, nono rural, Taitindia, PA, pam fins do movimontagOo 00 ormozeoagem
do cargas prdprtos, destinadas no ponvenientos do Imosporte aquavia/ia.
Fundamontn Legal: arts. 40, Inciso II, e 6", do Lei n" 8.630, do 25 do
fevereiro do 1993, quo disciplinam a esploracOo do terminal portia/rio
do aso privation pam movimontacaa do cargas, no art. 12, inciso I,
4, inoiso III, atinea "0" 0 27, inciso XXII, do Lot no 10.233, do 5 de
junho do 2001 o 000reto a" 6.620, do 29 do oalubro do 2000.
VigOncia: 25 (vtnbo o omen) aaos a 000lor do data do pub!icaçOo desbo
entraIn, assegarada a prorragoclo per ama itnica vez, per igual pmundo, no fauna do Lot. Assinom: peta Unilo, a Oiretor-Gemt em
esorcicio, TIAGO PERRIRA LIMA; e polo Aaborizada, as Diretnres,
José Hitrtrio R. Freitas e AntOnio Pereira da Silva. Data do ossinat000:
20 dejaabo do 2012.

SUPERINTENDENCIA DE ADMINIsTRAcA0
E FINANAS
GERNCIA BE LIcITAcA0 E CONTP,ATOS
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGAO N" 8/2012
0 Peogariro do ANTAQ torna pntblioo a resultodo do Proglo
EletrOnica no 8/2012, do tipo monor proco. As emprosas EDERSON
F. DE SOUZA - ME; CNPJ: 13.831.145/6001-86, Lot a venoedora do
item I, no valor 10101 do ES 7.080,00 (sole roil, Oitenlo e OilO 000is);
o omprosa SANCLAN-SM COMERCIO E SERV1OS LTDA CNPJ:
16.709.273/0001-63, foi a vencedora do item 2, no valor total do RI
0.099,94 (oilo mil, oit000010 0 nnventa e nave reais C novenla
quotra centavos).
ioAo BATISTA CAI3RAL NASSAR
(SIDEC - 21/06/2012) 393002-39251-2012140000165

RESULTADOS BE JULGAMENTOS
PREGAO N" 25/2012

PREGAO ELETRONICO N" 12/2012

0 Mintstdrio dos Transportcs por intermddio do via progoeira desigaada polo p00040 557 do 07 do dezombra do 2011 toma
pOblico o resultado do ticitagOo ocimo sagrando-so vcncedora a Iicitooto 5 ESTRELAS COMERCIAL E SERVICOS DE MUDANAS
LTDA ME.

0 Poegoeiro do Antaq torna ptiblico a rosollodo do Preglo
Elot,Onico no 12/2012. A empress D. ABDON E CIA LTDA - ME,
CNPJ: 05.753.026/0601-13 foi a venoodora da licitaç0o, corn o valor
global onuot do RI 3.553.040,00 (loOs milbOes, quinhonlos o triata
trOs mil a qooroota 000is).
RAFAEL SOARER MOTA

MARA LUCIA PACHECO LOPES
(SIDEC - 21/06/2012) 396004-00001-2612NE000016

N" 120, sexta-feira, 22 dejunhode 2012
AGENdA NACIONAL BE TRANSPORTES
TERRESTRES

(SIDEC - 21/06/2012)

Rate documento pride 5cr verificado no endereco elelrOnico bttp://svwsv.in.gov .Maolonticidaioltaod,
Polo oddigo 156032012062206136

NOmora do Conlmto: 2069/008/00
Torrno Adittvo no 2009/000/04 -AHIPAR
Conboobante: C000MAR/AHIPAR
CNPJ do Cootrobante: 66.347.692/0007-73
Conlralado: 015P - SEGURANCA E VIGILANCIA LTI)A.
CNPJ do Contraladn: 05.652.700/6001-57
Objet0: Ropactuaçio an Conimbo arirno mencionado, do 30 de novombro do 2009.
Rosotvom: 0 valor fisado na CtOusolo Scala - Do Preço, do 000irato
000 adibado, do R$ 690.389,05(soisconlos C oOvoola 0 aibO mil, IrezenbOs 0 aibenla e none reals a eiaco centavos), fica ottemdo pam ES
746.728,01(sebocenbos 0 qoarento C oito roil, seb0000las 0 voIle e otto
roots e am omnbavo), mm razOo do ropactaaçln do contrato Polo pmrindo do 1 0/03/2012 a 20/02/2613, no valor de ES 50.536,96(cinqornta mil, quinheotos 0 16010 0 aibo roots o noventa 0 sOis contOvOS).
Data do assioatara: 18/06/2012, cam ofeibn ret000tivo 0 1" do margo
de 2012.

DEPARTAMENTO NACIONAL DR
INFRAESTRUTURA BE TRANSPORTES
AVISO BE AUIMENCLA PUBLICA
0 Departatoenlo Noci000l do Infm-Esbmutam do Transportos DNIT, Aubarquia Federal vincalada an Minisldria dos Tmnsportes,
corn sede can Brastlta-DF, no Solar do Autarqaias Norte, Quadra 3,
Bloco "A" - Edifioio NOobea dos Tmnsportms, realtzarO, em ateadimenln 00 disposbo no Orb. 39 do Let n" 6.666, de 21 do josho do
1993, AudiOncia POblica, vtsaado divsstgar quo promovmrO IicitacOo 00
modatidade CoacorrOncia Pdbtico pam contrabor ornpresas inb0005sadas mm es000bar as obros do dupticaçln do BR-153/SP, km 54,3 an
km 72,1, no municipin do SAo José do Rio Preto/SP. A Auditincta
POblica scud 000ltzoda no din 20 do jutho do 2012, As l4h00min, no
Audttdrio do Prefeitum Mantolpot do SAO José do Rio P0010, no
eadereco Avenida Alberto AndaId, N" 3.030, 9" aodar - Conbon - São
J05d do Rio Preto/SP. Damoto a Aodidnota as interessados boroo
acessn a todas as mnfnrrnaçaes disponivots.
Brasilia, 21 do janho do 2012
TARCIS!O DOMES BE FREITAS
Dtrolor Esoculivo
DIRETORIA BE ADMINISTRACAO E FINANAS
EXTRATOS BE TERMOS ADITIVOS

Espdcie: Termo Adiltvo N" 80061/2012 on ConvOnto N" 00069/2006.
No Processo: 50600003235200666. Canv0000tos: Conoodeote : DEPTO. NAC. DE INFRA-EOTRUTURA BE TRANSPORTES, Unidade
Gestora: 393063, OcslSo: 39252. Conv0000lo : PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS, CNPJ n o 53.415.717/0601-66. Intorvenmonbe:ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA DO BRASIL S/A,
CNPJ no 01,258.944/0005-50. Objeto: Tendo em vista o 10" Tornio
aditivo do prnrrogacOn de prazo do oonvenio n069/2606.. VigOncto:
30/66/2006 a 24/11/2012. Data do Assinuasra: 28/05/2012. SignatOrtos: Conoedonte : TARCISIO DOMES DR FREITAS, CPF no
180.777.838-05, Convenonbo : TOSHIO MISATO, CPF no
DIRANI,
CPF
no
797.026.518-91,
Intervenirnte:MARIO
922.50&078-68.
0-66.
(SICONV - 21/06/2612)

Docameoto assinado digtlalrnente confottue MP n 2.260-2 do 24/08/2001, quo insltboi
Iafmmslrnb000 do Chaves Pitblioas Brusitetra - !CF-Brasil.
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