S

zo

ANTAG

CONTRATO DE ADESAO N 2 Qj 12012-ANTAQ
CONTRATO DE ADESAO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS ANTAQ E A COMPANHIA REFINADORA DA AMAZONIA.
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 2.217-3, 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 2 04.903.587/0001-08, neste ato representada por seu DiretorGeral, corn poderes conferidos pelo inciso V do art. 4° do Regimento Interno, doravante
denominada ANTAQ e COMPANHIA REFINADORA DA AMAZONIA, corn sede na Rodovia
Arthur Bernardes, n° 5.555, Tapanâ, Belém, PA, inscrita no CNPJ/MF sob o n 2 83.663.484/000186, neste ato representada por Sr. JOSÉ HILARIO R. DE FREITAS, CPF N O 003.107.781-15, e
por seu Gerente Geral, Sr. ANTONIO PEREIRA DA SILVA, CPF N O 480.010.588-91, doravante
denominada AUTORIZADA, aderern, de forma integral, a este Instrumento de Autorizaçâo, na
forma de Contrato de Adesão, doravante denominado CONTRATO, para exploração do terminal

de uso privativo exciusivo, a seguir denominado TERMINAL, observadas as cláusulas e
condiçöes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Este CONTRATO tern por objeto a outorga de AUTORIZAçAO pela ANTAQ, para
a exploraçäo, pela AUTORIZADA, do TERMINAL a mesrna pertencente, inscrito no CNPJ n°
83.663.484/0006-90, localizado na Rodovia PA-150, km 50, zona rural, Acará, PA, para fins de
movimentacão ou armazenagern de cargas prOprias nos rios da Amazônia, por meio de balsas,
realizando carga e descarga de ôleo vegetal bruto, em conformidade corn o Decreto n° 6.620, de
29 de outubro de 2008 e a norma para outorga de autorizaçâo para construçao, exploracâo e a
ampliação de terminal portuário de uso privativo, aprovada pela Resolução n°1 .660-ANTAQ, de
8 de abril de 2010.

Subcláusula Primeira
0 TERMINAL está localizado fora da area de porto organizado, tend

ido

atendido os requisitos da Habilitação JurIdica e Regularidade Fiscal e Habilitação 'cnica
exigidos no Capitulo Ill da norma aprovada pela Resolução n 1.660-ANTAQ, de 8
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2010, que disciplina a outorga de autorização para a construcao, a exploraçäo e a ampliaçâo de
terminal de uso privativo, constante do art. 30, inciso II, atinea "c", conforme comprovam os
documentos constantes do Processo n 2 50305.003542/2011-49.
Subcláusula Segunda

0 TERMINAL será explorado na modalidade de uso privativo exciusivo, podendo
movimentar cargas próprias destinadas ou provenientes de transporte aquaviário, nos termos do
art. 411, inciso II e § 20, inciso II, alinea 'a" da Lei n o 8.630, de 25 de fevereiro de 1993.
Subclãusula Terceira

• Considera-se carga destinada ou proveniente de transporte aquaviario a carga
movimentada diretamente de ou para embarcaçäo atracada ao cais do terminal portuário de usa
privativo.
Subcláusula Quarta

A area de operação do TERMINAL denominado "Porto CPA" corresponde a fração
de terreno de propriedade da AUTORIZADA delimitada por meio da PLANTA DE SITUAçAO,
emitida em 11/2009, incluindo as benfeitorias que integram as suas instalaçöes.
Subclãusula Quinta

A execução de obras de instalaçöes para acostagem deverá respeitar a projecäo
dos limites da area do terminal sobre o espaço fIsico em águas püblicas, definida pela SPU.
•

Subclãusula Sexta

E admitido a compartilhamento da infraestrutura de acostagem entre terminais de
uso privativo outorgados, desde que sejam observadas as condicionantes do art. 9 0 da norma
para outorga de autorizaçâo para a construçäo, a exploracäo e a ampliação de terminal portuáno
de uso privativo, aprovada pela Resoluçào n° 1 .660-ANTAQ, de 08 de abril de 2010.
CLAUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL DA AUTORIZAçAO

Este CONTRATO fundamenta-se nos arts. 42, inciso II, e 62, da Lei n2 8.630, d7
de fevereiro de 1993, que disciplinam a exploração de terminal portuário de uso privativ9/p/ra
movimentação de cargas, nos arts. 12, inciso I, 14, inciso Ill, alInea "C", 27, inciso XXII, dILn
rga ded
10.233, de 5 de junho de 2001, que atribuem competência a ANTAQ para a presente
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AUTORIZAçAO, e no Decreto n2 6.620, de 29 de outubro de 2008, que dispöe sobre poilticas
diretrizes do setor portuário.
CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME JURIDICO
Este CONTRATO constitui espécie do genero contrato administrativo e se regula
pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito pUblico, apUcando-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 disposicSes da
Lei n 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 disciplinam a matéria, bern como no que consta do
Processo n2 50305.003542/2011-49.
Subcláusula Segunda
A AuToRIzAçAo objeto deste CONTRATO constitui ato administrativo
unilateral, sendo a exploracão do TERMINAL reahzada por conta e risco exciusivo da
AUTORIZADA.
Subcláusula Terceira
A presente AUTORIZAçAO será exercida em regime de liberdade de preços,
salvo nos casos da situaçäo de emergencia de que trata o art. 49 da Lei n 2 10.233, de 5 de
• junho de 2001, cumprindo a ANTAQ reprirnir toda prática prejudicial a livre competiçao, bern
assirn o abuso do poder econômico, adotando-se nestes casos as providéncias previstas no art.
31 da mesma Lei.
Subclãusula Quarta
Em caso de emergência ou de calamidade püblica, quando caracterizada
urgência de atendirnento que possa ocasionar prejuizos ou que coloquem em risco a distribuicào
de cargas essenciais ao consurno, ou quando comprometer a segurança de pessoas, obras,
serviços, equiparnentos e de outros bensJ s ou particulares, a ANTAQ poderá determinar
de cargas destinadas ou provenientes de
a AUTORIZADA a rnovimentação ou arze'agem
transporte aquaviário, enquanto perdurarâo de ernergencia ou calarnidade pübfica.
Subclausula Quinta
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Na ocorrência da situaçäo prevista na Subcláusula anterior, a AUTORIZADA será
remunerada pelos serviços prestados, diretamente pelos proprietários ou consignatários das
cargas, utilizando-se, para efeito de cálculo da remuneraçào dos serviços, coma limitesmáximos, as valores das tarifas ou dos serviças praticados pela concessionária do porto
organizado mais próximo ao terminal.
Subclãusula Sexta
Os contratas para movimentação elou armazenagem de cargas celebrados entre
a AUTORIZADA e terceiros reger-se-5o, exclusivamente, pelas normas de direito privado, sem
participaçâo au responsabilidade do Poder Püblico, não se estabelecendo qualquer relaçâo
juridica entre as terceiras e a ANTAQ.
Subcláusula Sétima
A cantratação de mão-de-obra feita pela AUTORIZADA não implicará em
qualquer relação entre aqueles contratados e a ANTAQ, não havendo a transferência para a
Poder Püblica de quaisquer onus em relacão a essa mào-de-obra.
Subcláusula Oitava
Não se qualifica coma direito adquirido da AUTORIZADA a permanéncia das
condiçöes vigentes na data desta outorga ou do inIcio de suas atividades, devendo observar as
novas condiçöes impostas par lei e pela regulamentacãa, que Ihe fixará prazo suficiente para
adaptação.
•

CLAUSULA QUARTA - DA M0vIMENTAçA0 DE CARGA NO TERMINAL DE
USO PRIVATIVO
A AuToRIzAçAo pressupöe a prestacão, pela AUTORIZADA, de operaçöes
adequadas na movimentacâo e armazenagem de cargas, inclusive quanta ao modo, forma e
condiçôes de exploraçäo, entendendo-se coma operação adequada a que satisfaz as condicöes
de eficiência, seguranca, atualidade, generalidade, cortesia na sua execução e modicidade do
preco de venda dos serviças.
Subcláusula Primeira
A AUTORIZAçAO compreende a mavimentaçâa e armazenagem no TER
de cargas próprias, em conformidade cam a Decreto n 6.620, de 29 de autub174
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destinadas CU provenientes de transporte aquaviario, de acordo corn a declaração apresentada
pela AUTORIZADA, nos termos do art. 3, inciso II, ailnea 'c' da Norma aprovada pela
Resoluçäo n2 1.660-ANTAQ, de 8 de abril de 2010, que disciplina a outorga de autorizacão para
a exploração de terminal portuário de USC privativo, a segUir discrirninadas: Cargas práprias:
óleo vegetal bruto.
Subcláusula Segunda

Compreende-se por carga propria aquela que pertença a AUTORIZADA, a siia
controladora, CU a sua controlada, ao rnesmo grupo econôrnico 011 as ernpresas consorciadas no
ernpreendimento, que justifiqUe por Si sá, técnica e econornicamente, a irnplantacao e a
operação da instalaçào portuária objeto da oUtorga.
Subcláusula Terceira

Não se considera corno carga propria contêineres e velculos transportadores.
Subcláusula Quarta

Toda alteraçâo de carga movimentada no TERMINAL deverá ser comunicada a
ANTAQ, devendo, obrigatoriarnente, ser observados os dernais requisitos pertinentes previstos
no arcabouço legal vigente.
CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DA AUTORIZAçAO

A AuTORIzAçA0 referida na CláusUla Prirneira deste CONTRATO terá vigencia
• de 25 (vinte e cinco) anos contados da data da publicação do extrato deSte CONTRATO no
Diário Oficial da Uniâo, assegUrada a prorrogacão UMA IJNICA VEZ por igUal perlodo, na forma
da lei.
CLAUSULA SEXTA - DA ExEcucAo DO CONTRATO

lncUrnbe a AUTORIZADA a execucâo deste CONTRATO, cabendo-Ihe
responder por todos Os prejUIzos caUsados a UNIAO CU a terceiros, sern que a fiscalizaçâo
exercida pela ANTAQ exclua CU atenUe essa responsabilidade.
Subcláusula Primeira

Sem prejUIzo da responsabilidade a que se refere o caput d
AUTORIZADA poderá contratar corn terceiros o desenvolvimento de ativi
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acessórias ou complernentares a

AUTORIZAçAO, bern corno a implernentação de projetos

associados, desde que não ultrapassem o prazo do presente CONTRATO.

Subcláusula Segunda
E vedada a subautorização, sendo que a transferêricia da AUTORIZAçAO a
terceiros sornente será permitida mediante prévia e expressa ariuência da ANTAQ, nos casos de
fusão, iricorporaçäo ou cisão envolvendo a empresa autorizada, considerando-se a preservacâo
do objeto e das condiçöes originalmente estabelecidas, bern como o atendimento, por parte do
novo titular, aos requisitos técnicos, econômicos e juridicos pertinentes.

CLAUSULA SETIMA - DAS PRERROGATIVAS DA ANTAQ
0 regime jurIdico estabelecido para exploracão do TERMINAL confere a ANTAQ,
em relação a este CONTRATO, a prerrogativa de:
- fiscalizar a realizaçâo de obras de construção, reforrna, arnpliacâo e
rnelhorarnento do TERMINAL;
II - cumprir e fazer curnprir as disposiçöes legais e regulamentares pertinentes a
AuToRlzAcAo, bern como as cláusulas deste CONTRATO;

TERMINAL, atentando para o cumprirnento das
disposiçoes legais e normas da ANTAQ bern corno das cláusulas avençadas neste CONTRATO;
Ill - fiscalizar a operação do

IV - fiscalizar a prestacäo dos serviços, corn observância dos padrOes de
eficiência, seguranca, conforto, regularidade, pontualidade e modicidade nos precos privados;
V - aplicar sancöes rnotivadas pelo descumprirnento de qualquer da cláusulas

CONTRATO, bern corno de disposiçöes legais e normas regularnentares que regern a
AUTORIZAçAO;
deste

VI - estirnular o aumento da qualidade e da produtividade;
VII - promover rnedidas que assegurem a adequaçäo, pr rvaçào e conservaçâo
do meio ambiente.

CLAUSULA OITAVA - DAS 0BRIGAcOEs DA AU
Constituern obrigaçöes da

ADA

AUTORIZADA,/l
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I - fixar, manter em local visIvel e em born estado placa identificadora do terminal,
conforme modelo constante do Anexo "F";
II - enviar

a ANTAQ, sernestralrnente, relatOrio firmado pelo representante legal da

autorizada, inforrnando o estágio de evoluçâo da construçäo ou da arnpliaçâo do terminal;
Ill - informar

a ANTAQ, no prazo de 30 dias contados do inIcio da ocorrência, a

interrupção da prestação do serviço autorizado, bern corno o seu reinIcio;
IV - informar a ANTAQ, em ate 30 dias apOs a ocorrência do fato, alteraçöes de
controle societãrio, substituiçäo de administradores e mudanca de endereço;
V - integrar-se ao Sisterna Permanente para o Acompanhamento dos Preps e

S

Desempenho Operacional dos Serviços Portuários (Desempenho Portuário), disponIvel no sItio
da ANTAQ na internet, e, por rneio desse Sisterna, encaminhar em arquivo ou formulário
eletrônico, corn periodicidade mensal, ate o 150 dia do mês subsequente, as informacoes
relativas a rnovimentacao de cargas ocorrida no terminal, abrangendo os seguintes aspectos:
a) dados relativos

as cargas movimentadas, de carga própria, corn especificacão

de sua natureza e volume, em toneladas;
b) os procedimentos operacionais, equipamentos e infraestrutura do terminal
utilizados nas operacoes de carga e descarga do conjunto de navios e ernbarcacoes,
desatracadas no rnês-referência, considerando as datas e horas registradas no rnomento do
fundeio ate a respectiva desatracaçào;
VI - prestar as informaçöes solicitadas pela ANTAQ e dernais autoridades

S

competentes, inclusive as de interesse especIfico da Defesa Nacional, para efeitos de
mobilizaçâo;

a ANTAQ trimestralmente ou, se necessário, em periodicidade
rnenor, as inforrnaçöes relativas a prestaçào de serviços de recepcâo de resIduos provenientes
VII - encaminhar

de navios
VIII - adotar rnedidas de seguranca contra sinistros;
nservacão e

IX - rnanter equiparnentos e instalaçöes em boas condicöes
funcionarnento, substituindo-os quando necessário, a firn de preservar

a

na prestaçâo dos seiços, e a segurança das pessoas e instalaçö

7/13

9'

de e eficiência

.

9

ANTAG
X - manter as condiçöes de segurança fIsica e operacional do terminal, de acordo
corn as normas em vigor;
XI - adotar as medidas necessárias e acöes adequadas para evitar ou estancar a
geracao de danos ao meio ambiente, causados por situaçöes já existentes ou que venham a
ocorrer no empreendimento, observadas a Iegislaçâo aplicável e as recomendaçöes para o
setor, devendo a licença ambiental correspondente estar sempre atualizada;
XII - prestar o apoio necessário aos agentes da ANTAQ, ou de entidades por ea
delegadas, e das demais autoridades competentes, encarregados da fiscalização, garantindoIhes Iivre acesso as obras, aos equipamentos, as instalaçöes e aos registros de dados
vinculados a autorizacâo;
XIII - cumprir, no que couber, a Regulamento de Exploracao do Porto, no caso de
terminal privativo Iocalizado dentro da area do porto organizado, ou no caso de terminal privativo
localizado fora da area do porto organizado quando fizer uso da infraestrutura fornecida e
mantida pela administraçâo portuária;
XIV - realizar as seguintes atividades, sob a coordenação da autoridade marItima,
na hipótese de que tais atividades não sejam prestadas pela administraçäo do porto organizado:
a)estabelecer, manter e operar o balizamento do canal de acesso e da bacia de
evolucâo do terminal;
b) delimitar as areas de fundeadouro e de fundeio para carga e descarga, de
• inspeçäo sanitária e de poilcia
c) estabelecer e divulgar a calado maxima de operaçäo das embarcaçöes, em
funçâo dos Ievantamentos batimétricos efetuados sob sua responsabilidade;
d) estabelecer e divulgar o porte bruto rnáximo e as dimensôes máximas das
embarcacoes que irão trafegar, em funçäo das Iimitacöes e caracterIsticas fIsicas das
instalaçöes de acostagem do terminal;
XV - realizar as seguintes atividades, sob a coordenacao da autoridade aduaneira,
quando se tratar de terminal alfandegado:
a)delimitar a area de alfandegamento do terminal de usa privativo;
b) organizar e sinalizar as fluxos de cargas, velculos, unidades dec
8/13
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pessoas na area do terminal;
XVI - atender a intimação para regularizar a execuçäo de obra ou a operaçäo do
terminal;
XVII - pagar, quando for o caso, a tarifa portuária homologada pelo Conselho de
Autoridade Portuária (CAP), pela utilizaçâo da infraestrutura fornecida e mantida pela
administraçâo portuária, de forma proporcional a sua utilização;
XVIII - acatar as intervençöes da autoridade marItima nas operaçöes portuarias e
movimentaçöes de embarcaçöes consideradas prioritárias em situacöes de assisténcia e
salvamento;
XIX - abster-se de práticas que possam configurar restriçâo a competiçáo ou a
livre concorrência, ou ainda, infração a ordem econômica;
CLAUSULA NONA - DAS INFRAcOEs E PENALIDADES

S

0 descumprimento de qualquer disposicao legal, regulamentar ou dos termos e
condiçôes expressos ou implIcitos neste CONTRATO, resultará na aplicaçâo de penalidades
(advertência, multa, suspensão, cassaçäo, declaração de inidoneidade, conforme o caso),
previstas no art. 67, incisos I a V, TItulo III, Seção I, da Norma aprovada pela Resolução n 2 987ANTAQ, de 14 de fevereiro de 2008, que disciplina o Procedimento de Fiscalizaçâo e 0
Processo Administrativo para apuraçäo de infraçöes e aplicacao de penalidades na prestaçao de
serviços de transportes aquaviários de apoio marItimo, de apoio portuário e na exploracao da
infraestrutura aquaviária e portuária, vigente na ANTAQ, respeitado o devido processo legal e a
ampla defesa.
Subcláusula Unica

Para aplicação das penalidades de que trata o caput desta Cláusula, será
observado o disposto na Noryf aprovada pela Resolução n 987-ANTAQ, de 14 de fevereiro de
2008, que disciplina o Procdi/nento de Fiscalizaçâo e o Processo Administrativo para apuração
idades na prestaçâo de serviços de transportes aquaviários de
de infraçöes e aplicacão
o e na exploracâo da infraestrutura aquaviária e portuária,
apoio maritimo, de
vigente na ANTAQ.
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CLAUSULA DECIMA - DA EXTINçAO DA AUTORIZAçAO
Esta AUTORIZAçAO poderá ser extinta por renüncia, falência ou extinção da
Autorizada, ou pela ANTAQ, por melo de anulação, cassaçào ou declaração de inidoneidade,
observado o devido processo legal e a ampla defesa.

Subcláusula Primeira
A penalidade de anulaçâo será aplicada quando a AUTORIZAçAO estiver eivada
de vicios que a tornem ilegal ou quando constatado que a AUTORIZADA apresentou
documentaçâo irregular ou usou de ma fé nas informaçães prestadas, independentemente de
outras penalidades cabiveis.

Subcláusula Segunda
A penalidade de cassação da autorização poderá ser aplicada, a critério da
ANTAQ, considerando a gravidade da infração, quando:
- nào forem cumpridas, nos prazos assinalados, as penalidades aplicadas a

AUTORIZADA, em conformidade corn o disposto na Cláusula Nona deste CONTRATO;
II - não for atendida a intimação para regularizar a execuçäo de obras ou a
operação do Terminal;
Ill - for impedido ou dificultado o exercIcio da fiscalizaçäo pela ANTAQ;
IV - não forem prestadas as informaçöes solicitadas pela ANTAQ e bern assim não
forem elaborados relatOrios mensais sobre a movimentação de cargas;
V - houver infraçâo de qualquer outra norma que vier a ser institulda pela ANTAQ
e preveja a penalidade de cassaçäo em razão do seu descumprimento;
VI - houver perda das condiçôes indispensáveis ao cumprimento do objeto desta
autorizacâo ou sua transferência irregular.

Subcláusula Terceira
A penalidade de declaraçâo de inidoneidade da AUTORIZADA será aplicada o
seguintes casos:
- prática de atos ilicitos visando frustrar os objetivos da exe
10/13
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II - apresentacâo de informaçöes e dados falsos;
III - prática de abuso de poder ecoriômico ou infraçâo as normas para defesa da
concorrência, apuradas e julgadas na forma da Iegislacào aplicável.
Subcláusula Quarta
A declaração de inidoneidade implicará, necessariamente, na cassaçäo da
AuToRIzAcAo.
Subcláusula Quinta
A aplicação da penalidade de cassação ou de declaraçäo de inidoneidade,
sujeitará a AUTORIZADA as disposicoes do art. 78-J, da Lei n 2 10.233, de 5 de junho de 2001.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA EXECUçAO DAS OBRAS
Incumbe a AUTORIZADA executar as obras de construção, reforma, ampliaçäo e
melhoramento do TERMINAL, podendo faze-I direta ou indiretamente, assegurando o
cumprimento das normais legais, regulamentares e técnicas aplicáveis, especialmente as
relativas a seguranca das pessoas, bens e instalaçOes, a preservacão do meio ambiente, a
administraçäo aduaneira, a infraestrutura de acesso aquaviário e ao tráfego marItimo.
Subcláusula iJnica
As obras so poderâo ser iniciadas após a aprovacão prévia da ANTAQ, assim
como do Relatório de Impacto Ambiental - RIMA pebo órgão competente, e manifestação da
autoridade municipal.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA UTILIZAcAO DA,VIAS DE ACESSO
eAiift utilização de proteçào e
A AUTORIZADA, quando a operação do termi;
acesso aquaviários operados e/ou mantidos pela UNIAO concessionária de serviço
portuário, acordará corn uma ou outra, conforme o cado cobrada da primeira,
rernuneração proporcional ao uso da referida infraestrutur
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA IRREVERSIBILIDADE DOS BENS
Extinto este CONTRATO, os bens móveis e imóveis que integram a TERMINAL
nâo reverterão a UNIAO.
Subcláusula Primeira
Sem prejuIzo no disposto no item acima, quando da extinção deste CONTRATO,
se assim justificar a interesse püblico, a UNIAO poderá optar pela exploraçâo do TERMINAL,
hipôtese em que reverterão para o seu patrimônio as referidos bens móveis e imóveis, após
prévia pagamento de justa indenizacao a AUTORIZADA.
Subcláusula Segunda
Para os efeitos previstos no item anterior, a AUTORIZADA continuará na
exploração do TERMINAL, nas condiçöes estabelecidas neste CONTRATO, enquanto nâo Ihe
for paga a indenizaçâo dos bens revertidos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS RECURSOS
Das penalidades aplicadas e das decisöes proferidas em procedimentos relativos
a este CONTRATO poderá a AUTORIZADA apresentar, uma Unica vez, pedido de
reconsideracão a Diretoria da ANTAQ, observados Os trâmites previstos na Norma aprovada
pela Resoluçâo n 2 987-ANTAQ, de 14 de fevereiro de 2008, que disciplina o Procedimento de
Fiscalizaçao e o Processo Administrativo para apuração de infraçôes e aplicação de penalidades
na prestaçâo de serviços de transportes aquaviários de apoio marItimo, de apoio portuário e na
exploracâo da infraestrutura aquaviária e partuária.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PUBLI cAo
A ANTAQ fará publicar extrato deste,O

AT no Diário Oficial da Uniâo dentro

do prazo de 20 dias, contado de sua assinatura.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO
As partes elegem a Foro da Circunscrição Judiciária de Brasilia, DF, da Justiça
Federal, para dirimir düvidas e litIgios oriundos deste CONTRATO, corn renüncia expressa de
qualquer outro por mais privilegiado que a seja.
E, por assim estarern justas e contratadas, as partes firmarn este CONTRATO, em
três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo indicadas e norninadas.
LA

Brasilia, DF, em

S

(

I em Exercicio

TIAGO PEREM L

JOSÉ HILARIb Al DE

A%

CPF'njC

- AGROPALMA

AUTORIZADA– COMPANHIA REM

ANTONIO PEREIRADAsILVA—ERETPrE GERAL
CPF n o 480.010.588-91
.

AUTORIZADA - COMPANHIA REFINADORA DA AMAZONIA - AGROPALMA

TESTEMUNHAS:
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Ministério do.Turismo

Diário OfkiaI da União - Secao 3
LEyontos
14

Dot..j
Deserioga do Evonta
Assinotura do Comtnta do Canoes- Suspoosa par dccisSa liminor
An.

SECRETARIA NACIONAL BE PROGRAMAS
BE DESENVOLVIMENTO DO TUTOJSMO

DURVAL ANTONIO GUIIRRA VALENTE
Presidento do Camis500

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
4 Termo Aditivo Ao ConvAnio N 2 730006/2009, celebrant a UmSo,
par meio do Mm/steno do Tunismo e a Munielpia de Matelâodna/PR.
PROCESSO: 72031.008535/2009-19. OBJETO: Altoror as ClAusolas
2' e 5'. II) DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS: Pam a oxccucOa do abjota deste ConvOnia, dA-se a valor total
de 0.0 1.727.04169 (am milh0o, setecentas C vinte e sore mil, aitoccatas e qaorenta 0 urn reais r sessenta o nave centavos), cabondo
no CONCEDENTE destinar a mootantc do 0.8 1.600.000.00 (am
milbSo o seiscontos mil reals), corrrndo As drsposas A conta do Orçamenta do Ministério do Turisma, observados as caractcristncos nbanno ospecificadas e no CON VENENTE oaberá a eantnoparlida Omancoin no valor de 0.5 63.703,43 (sossenta e trés Mil, srt0000tos e trés
rcais e quarento e trés 000tovos), e a valor do 0.8 64.138,26 (sossenta
quatra mit, comb e trinta o oito reais r vinte e sent centavos),
referente ass Rondimentos de AplicaçAo Financeira. coaformo Piano
do Trabotha refarmutodo apravado. DATA E ASSINATURA: Boostlia-DF, 25/07/2012, FAI3IO RIDS MOTA, SocretAria Nacionat do
Pragramas de Dcsenvolvimonto do Turisma; EDSON ANTONIO
PRIMON, Prcfeita Municipal do MatelAndio/PR.

EXTRATO DO 3" TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N' 9/2010
TIPO E NtIMERO: Terceira Tcrroe Adilivo 00 Contrato a' 009/2010.
CONTRATANTES: Campanhio Doom do Msmnh0o - CODOMAR
a Empress Mafra Seguraoca Pnivado LIds. OBJETO: prorrogocla do
prozo par 12 (doze) moses e Ropootuocoa no Cantruto n o 009/2010,
do 22.07.2010. VALOR: 10$ 70.668,34 (setenro mu, soiseontos o sessenta o aito roais e trinta o quotra centavos) passonda a valor do
Coabrota porn 0.5 196.448,19( conba o navento c seis mil, quatra.
centos o q000enta e ofto reais o dozenove centavo). VIOENCIA: 12
(doze) moses. FUNDAMENTAcAO LEGAL: Lei a" 8.666/93 0 do
Controbo m° 009/2010, do 22.07.2010. E DATA: 24.07.2012. ASSINAM: Washington do Oliveira Vidgos, Dirnbor Presidonto do CD.
DOMAR e InAcia Pines do CooceicSo Jdnior, SOeia-Proprictdnio do
Combrotado.

Ministério dos Transpprtes

BEPARTAMENTO NACIONAL BE
INFRAESTRUTURA DR TRANSPORTES

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS
c00RDENAcA0-GERAJ- DE RECURSOS
LOGISTICOS

EXTRATO GE DISPENSA DR L1CITAçAO N" 49/2812
UASG 393003

EXTRATO DE CONTRATO N" 18/2812 UASG 390004
N" Pr000ssa: 50000007575201273.
PREGAO SISPP N' 21/2012 Contratanbc: MINISTERIO DOS
TRANSPORTES -CNPJ Cantroboda: 02237480000134. Controtado
M.A. PONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS E
INFORMA. Objota: Farneoimcmto de Iivros naciovois r estmngriros
relacionados As atividades imorentes A Consuttnrio Jaridica desta Pasta. Fandamento Legal: Lei 10520/2002 . VigAnvia: 30/07/2012 0
29/07/2013. Valor Total: 0.830.000,00. Foote: 100000000
2012NE000335. Data de Assinstara: 30/07/2012.
(SICON . 30/07/2012) 390004-00001-2012NE800018

AGENCL& NACIONAL BE TRANSPORTES
AQUAVL&RIOS
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAcAO
E FINANAS
EXTRATO DE CONTRATO DE A1)ESAO N" 18/2012

0

COMPANHIA DOCAS DO MARAMIAO

N" Procossa: 50305.003542/2011-49
Crlobrado entre a UmiSa, par intrrmddia do AgAncia Naciomol de
Transpartes AqaaviArias ANTAQ e a Aotonioada, a COMPANHIA
REFINADORA DA AMAZONIA.
Olelo: - Outorga de Autarizaclo medionte CONTRATO DE AGESAO polo ANTAQ, pora evplornc0a do terminal de nsa pnivativa
csctusivo -polo AUTORIZADA, locatizoda no Rodavia PA-ISO, KM
50, zono rant, Acard, PA, pan fins do mavimrntocSa on ormaz000gorn do eargas próprlos, deslinadas 00 provcniontcs de tmnsporto
oqaaviAria.
Pondamento Legal: arts. 4 0, Inoiso II, e 60. do Lei no 8.630, do 25 do
fovoroiro do 1993, quc disciplinaao a cspl000caa de terminal portaAno
dc usa privativa pan rnavimontac0a de cargas, no art. 12, nncisa I,
14, inoiso III, alinca "C" 027, louisa XXII, do Loin' 10.233, do 5 do
junho do 2001 o Decroto n" 6.620, do 29 do outubro do 2008.
\rngencma: 25 (vinlo 0 cinoa) anos a cantor do data do publieocOo deste
ontrata, assegurada a prorrogacSn par ama dniea voz, par igual p0niodo, no forma do Lei. Assinam: polo UniOo, a Diretor-Gerol em
esoroicia, TIAOO PEREIRA LIMA; o polo Autorizado, as Dnretoros,
José HilAria R. Froitos 0 Antonio P000im do Silva. Data do oss,natsra:
27 do jutha do 2012.

AGENCLA NACIONAL BE TRANSPORTES
TERRESTRES
AVISO BE SUSPENSAO
COMUNICADO DE FATO RELEVANTE N" 17/2012
A Camiss0o do Outarga do 3 a Elapa . Paso II do Conccss0o
pun ExploracSo do troeha do Rodovia Federal . BR-101/IIS/BA rorno pOblico quo a ovonto 14- Assinotura do Conlnlo do ConcossOo,
ostA suspomo sine /90, em virtudo do dccisSa liminar do 13' Van
Federal du Soc0o JudioiOnio do Distrito Federal.

No Processa: 50601000195201239 . Objoba: Exeouc0o do Obros
Ernorgoneiais do R000mstouc0a do Carpu Esbrodat, no rodovialUF BR3 19/AM; teecho: ManouslAM - Div. AM/RO; soblrnoha: Manaus/AM
- F/rn do lrovosvio Rio TupOna; sogrnemlo: ms 13,0 - torn 164,00. 0
prnzo pars conelusSa dos trabalbos C do 180 dias cans000bivos, 000tados a partir da data do faro aeon/do. Total do Items Licibodos: 00001
• Fundamento Legal: Art. 24", Incisa IV do Lei n" 8.666 do
21/06/1993.. Josliflcotivo: Lei 8.666/93, art. 24, imoiso IV Gootarapla
do Dispensa em 25/07/2012 . AFONSO LUIZ COSTA LINS JUNIOR . Sopenimtondomte Regional do Omit Nos Estados do Arnazomos
o Roraima . Rotificaçflo em 25/07/2012 . TARCISIO OOMES DR
FREITAS . Direlar-e,oeomtivo do Goit . Valor Global: 11.5
8.760.285,74 . CNPJ CONTRATADA : 39.785.563/0001-78 TESCON EN GENHARIA LTDA.
(SIDEC - 30/07/2012) 393003-39252-2012NE800022

DIRETORIA DE ADMJN1STRAcA0 E FINANCAS
EXTRATO DR TERMO ADITIVO
Espdcie: Teerno Aditiva No 00002/2012 00 ConvAnia No 08054/2007.
No Pmeosso: 50600001469200679. Convemonlcs: Comeedente : DEPTO. NAC. GE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, Umidade
Gostora: 393003, Gest0o: 39252. Couvnnonte : GOVERNO DO ESTAOO DO AMAPA, CNPJ n" 00.394.57710001-25. Objeto: 10" Tenma Aditivo do rerrutifncacOo o prnrragocon do prazo sorn rotloso
Onamoeiro so 000vCmio no 054/2007.. Vigéncio: 09/11/2007 a
31/12/2012. Data do Assimatono: 02/07/2012. SignatOnias: Cancedonto
TARCISIG GOMES GE FREITAS, CPF m' 180.777.838-05, Convonooto: SEROIO ROBERTO RODRIGIJES GE LA ROCQUE, CPF
m" 091.877.902-20.
(SICONV - 30/07/2012)
RESIJLTADO GE HABILITAAO
CONCORRENCIA N" 19/2012
A Cornisslo do LicitocSo do Edilal m" 019/2012-00, do
DNIT/Sodo, bamo pdblioo oos interessados no lieitacflo do Edntat em
epigmfe a Rosultado do HabililucSo, conform, describo: CONSTRUTORE MORAlS BRASIL (INABILITADA); CONSTRUTORA 00MRS LOURENCO (INABILITADA); Tados as demais partioipontes
osISO habililodas e optos a prosseguirem no oortome. Cópio do RelatOrio do Hobititoç0o poderO son oblida junta a COCL no seguinle
omdernco: SAN, Qoodra 03 Bloco "A" - MczaminO Sal - Brovilna/DF,
on olravds do site www.dmil.gov.br.
CARMEN REGINA LINHARES PEREIRA
RESENDE
Presidomle do Comisoilo
(SIDEC - 30/07/2012) 393053-39252-2012NE800022

Este documonbo pode sor vonificoda no evdorcca elolrOnica http://ssww.im.guvh66ntulooido1msl1 ,
polo oOdigo 00032012073100120

N" 147, lerça-feira, 31 dcjulho de 2012
RETIFICACAO
Na Oispemso do Licilaç0a N o 48/2012 publicoda no D.O. do
30/07/2012, SoçSo 3, P0g. 146 , Ondo so IA: GecloracSo do Dispenso
em 05/07/2012. TARCISIO OGMES GE FREITAS. 0/rotor -oneoutivoldmit. Rolifncoçlo do Gispemso em 10/07/2012. PAULO GE
TARSO CANCELA CAMPOLINA BE OLIVEIRA. Dirota do Admmnistmçfla o Finamcos/dof. Lnia-so: DoclamçAo do Dispemsa em
05/07/2012.TARCISIO GOMES GE FREITAS. Girobor-oxecolivo do
Dail. RobifncacSo do Disponsa em 10/07/2012. JORGE ERNESTO
PINTO FR,a.XE. Dirobor-gonal do Doit Na Comdic0a do Pecan/one do
Diteloria Calogiada.
(SIDEC - 30/07/2012) 393003-39252-2012NE800022

DIRETORIA EXECUTIVA
EXTRATO DR TERMO ADITIVO
UNIDADE GESTORA: Dopoobomembo Naoiomol do Infrooxtrabum do
Transpartos - DNIT, macrita no CNPJ/MF sob o o. 04.892.707/000100. ropresentado polo Girobor Evooutivo, TARCISIG DOMES GE
FREITAS. ENTE FEDERAGO BENEFICIADG: Gavomo do Estada
do Acre, insoeiba no CNPJ/MF sob a a° 63.600.479/0001- 24, ropresembada polo 500 Governodao, SEBASTIAO AFONSO VLa.NA
MACEDO 1/EVES. INTERVENIENTE EXECUTOR a Doparlornento do Eslrados do Rodagorn lmfmesbmburo HidroviArio c Acropoolaania
do Acre - DERACRE, imsenito no CNPJ/MF sob a m°
04.031.258/0001 - 06, represembado polo seu Direbor Ocrol, DCIR000 OLIVEIRA JUNIOR. INSTRUMENTO: Tenon do Cornpramisso TC-09712007-00. ESPECIE: 5" Tenmo Adilivo. OBJI/TO: Franragaçlo do Pmza, oumonta do valor e vicoulaçAo do emponho visando
o exoeucSo do sonviças do implambacSo, comsbrncSa o povimoolocSa o
obros do cries cornenbos e ospooiois do Rodovia BR-364/,&C. GO
FI.JNOAMENTO LEGAL: Lei a" 11.578, do 26 do movvmbra do
2007, Gecreto u" 6.694/2008, do 15 do Dozornbro do 2000. nra Lei m"
0.666, do 21 do jan60 do 1993 o sum oltenocOes no quo oauber
dispositivos logais opluoovois In lrumsfonAmoio oborgabova. FINALIDADE: Prornogur a prazo do Tonno do ComprornisSo TC-097/2007
do 31/12/2012 pam 31/05/2013 altenondo o PanOgmfo Segundo do
CtOusolu Segundo - Go Prozo do VigCneia e do ExeoocOa do Gbjoba
do Tenon do Compramiaso, adequar Os votorns aprnvodos mas RevisOes do Projoto em Pose do Ohms dos Lobs corn Re/lose F!.
monceirn, o Roajuslurnenbo do Preps Pagas no quo so nefotv is ClAnsolu Terceira - Do Valor o dos Rocursos reformulondo a Plano do
Tmbolho aprovodo polo DNIT o vincolar a Nota do Envponbo do
Purdgmfa Sdtimo do ClOosala Sdtirna do Tema do Cornpronvsso.
VIOENCIA: A vigAnoio e do on000coo do Terrno do Cotatprornisso
earn Inioia em 03/05/2007 o Tdrmino em 31/05/2013. EFICACIA:
Este Tenon lord ofioAoio a pun/n do poblucocoo, em ontruta. on D.O.U.
DATA DE ASSINATURA: 26/07/2012.

COORDENACAO-GERAL DE CADASTRO
E LICITAçOES
COORDENACAO BE LICITAçOES DE OBRAS
E SERVIOS BE ENGENHARIA
AVISO
CONCORREN CIA
Edibol n." 123/2012-00
A comisaSa do lie/logIn do edibol n o 12312012-00, do
DNIT/Sode, imforma quo o CGNSORCIG CCM/CCL c a ompr000
TRIER ENGENHARIA LTGA impobmmm Recorsos Adrni:n/sbmbivos
contra a Resulbada do Habilitocto. COpias dos refenidox R000nsns
paderlo son obtidos 00 CoordomacAo Decal do Cadnsbro e LienlocAoS.
silo no SAN, Quodm 03 Btoco "A" - Mezunimo Sot- Bnav/lio/DF 00
por moio do sibia wwss.dmit.gov.bn.
Brasilio-DF, 30 do julho do 2012.
CARMEN REGINA LINHARES PEREIRA
RESENDE
Pres/dombe do CornissOn
AVISO BE SUSPENSAO
CONCORRENCIA
Editul n." 123/2012-00
Comumicurnas a suspomsSa do licilocSa suprn c/bada, publicoda no D.O.U. orn 24/04/2012, SecSa 3, PAgino 149. Objeto: EsocacAo dos servicos mocessOnios o eealuz.acIa das Ohms de RovntalizocOo (Recupemclo, RostoumçSn e MamutemcSo) CREMA 2" Ebupo,
no Radovia BR 381 no Estado do Minas Gerais.
Drasiliu-DF, 30 do jolhn do 2012
CARMEN REGINA LIN}IARES PEREIRA
RESENDE
Prosidonto do CornisSAo

Gaoumoubo oss/nado digibulmenbe comforme HP n" 2.200-2 do 24/08/2001, 900 n/sIrIus
Infraoslnulura do Chaves l°dbticos Brasilciru - ICP-Brosil.
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