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CONTRATO DE ADESÃO N 2 032 / 2014 - ANTAQ
CONTRATO DE ADESÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM
IO DA AGÊNCIA
A UNIÃO, POR INTERMÉD
NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS ANTAQ, E A EMPRESA MOSS SERVIÇOS
PORTUÁRIOS E TRANSPORTES LTDA., COM O
ESCOPO DE ADEQUAR O TERMO DE
AUTORIZAÇÃO N° 39012007-ANTAQ À LEI N°
12.815 DE 2013.

A UNIÃO, por intermédio da AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
AQUAVIÁRIOS - ANTAQ, autarquia especial, vinculada à Secretaria de Portos da
Presidência da República, criada pela Lei n° 10.233, de 5 de junho de 2001, com sede
no SEPN Quadra 514 - Conjunto E, CEP 70765-545, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF
sob o n°. 04.903.587/0001-08, no uso da competência que lhe é conferida pelo
parágrafo único, do art. 58, da Lei 12.815, de 5 de junho de 2013 e pela Portaria n°
182, de 5 de junho de 2014, do Ministro de Estado Chefe, Interino, da Secretaria de
Portos da Presidência da República, neste ato representada pelo Diretor-Gera! da
ANTAQ , Senhor Mário Povia, designado por Decreto Presidencial de 2 de maio de
2014, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de Identidade no
15.589.015 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 052.473.918-88, doravante
denominada ANTAQ, e MOSS SERVIÇOS PORTUÁRIOS E TRANSPORTES LTDA., pessoa
jurídica de direito privado, com sede na Rua Ponta Grossa, n o 303, Colônia Oliveira
Machado, CEP 69074-190, Manaus-AM, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
04.380.267/0001-02, neste ato representada por sua Diretora Presidente, Senhora
Emma Russo, brasileira, divorciada, advogada, portadora da Cédula de Identidade no
6.013.770 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n° 047.739.068-47, e por seu Diretor
Executivo, Senhor Daniel Severo Amaral, brasileiro,, casado, administrador, portador
da Cédula de Identidade n° 1032275115 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o n°
419.675.690-53, doravante denominada AUTORIZADA, celebram o presente Contrato
de Adesão, o qual sujeita as partes ao disposto na Lei n° 12.815, de 5 de junho de
2013; na Lei n° 10.233, de 5 de junho de 2001; no Decreto n° 8.033, de 27 de junho
de 2013 e demais dispositivos leai e nornativos aplicáveis à espécie, e ainda,
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mediante as seguintes condições:
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME JURIDICO
O presente contrato constitui espécie do gênero contrato administrativo e
se regula pelas Leis n° 12.815, de 2013 e 10.233, de 2001 e respectivos
regulamentos, por suas cláusulas e pelas normas editadas pela Secretaria de Portos
da Presidência da República - SEP/PR e pela Agência Nacional de Transportes
Aquaviários - ANTAQ, as quais possuem aplicação imediata, salvo disposição em
contrário.

Subcláusula Primeira
A AUTORIZADA explorará a Instalação Portuária por sua conta e risco.

Subcláusula Segunda
A presente autorização será exercida em regime de liberdade de preços,
cumprindo à ANTAQ reprimir toda e qualquer prática prejudicial à livre competição e o
abuso do poder econômico, bem como adotar as providências previstas no artigo 31,
da Lei n° 10.233, de 2001.

Subcláusula Terceira
A AUTORIZADA deverá elaborar e divulgar em seu sítio eletrônico relação
de todos os serviços prestados e respectivos preços por ela cobrados dos usuários,
bem como encaminhá-la à ANTAQ em até 5 (cinco) dias após sua divulgação.

Subcláusula Quarta

)

A ANTAQ poderá disciplinar as condições de acesso, por qualquer
interessado, em caráter excepcional, às instalações portuárias autorizadas,
assegurada remuneração adequada ao titular da autorização, nos termos do art. 13,
da Lei n° 12.815, de 2013.

Subcláusula Quinta
Os contratos para movimentação e armazenagem de cargas celebrados
entre a AUTORIZADA e terceiros, re7ger-se-ão, exclusivamente, pelas normas de
direito privado, sem participação, rePopab!l ida Pe ou estabelecimento de qualquer
relação jurídica com o poder público.
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Subcláusula Sexta

Aplica-se o disposto na subcláusula anterior à contratação de mão de obra,
seja ela em regime avulso ou com vínculo empregatício.
Subcláusula Sétima
A AUTORIZADA deverá observar as normas estabelecidas pelas autoridades
marítima, ambiental, aduaneira, sanitária, de saúde, de polícia marítima, dentre
outras que atuem no setor portuário.
Subcláusula Oitava
As normas que venham a ser editadas pelo Poder Concedente e pela
Antaq, no exercício de suas competências legais, aplicam-se ao presente contrato de
adesão.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
O presente instrumento contratual tem por finalidade adaptar a autorização
aos termos da Lei n° 12.815, de 5 de junho de 2013, conforme disposto em seu artigo
58.
O objeto da autorização é a Instalação Portuária, na modalidade de
Terminal de Uso Privado, denominada TUP MOSS, localizada Rua Ponta Grossa, no
303, Colônia Oliveira Machado, CEP 69074-190, Manaus-AM, inscrita no CNPJ/MF sob
o n° 04.380.267/0001-02, para fins de movimentação e/ou armazenagem de cargas
destinadas ou provenientes de transporte aquaviário.
Subcláusula Primeira
A presente autorização compreende a movimentação e armazenagem de
carga geral,. conforme declarado pela AUTORIZADA, destinados ou provenientes de
transporte aquaviário.
Subcláusula Segunda
A alteração da carga movimentada na Instalação Portuária depenerá/d
avaliação e aprovação do PODER CONCEDENTE, nos termos da legislação em gor/
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Subcláusula Terceira

A área autorizada para exploração da Instalação Portuária corresponde a
86.087,98 m 2 , em terreno de propriedade da AUTORIZADA ou do qual detenha o
direito de uso e fruição para a finalidade deste contrato, compreendendo inclusive as
benfeitorias que integram as respectivas instalações, cuja poligonal é descrita no
Memorial Descritivo constante às fls. 1533, 1534, 1545 e 1546, do Processo n°
50300.001212/2005-11.
Subcláusula Quarta

)

A ampliação da área autorizada para exploração da Instalação Portuária
estará condicionada à prévia aprovação pelo PODER CONCEDENTE, nos termos da
legislação em vigor.
Subcláusula Quinta
O aumento da capacidade de movimentação ou de armazenagem da
Instalação Portuária dependerá de prévia aprovação por parte do PODER
CONCEDENTE, nos termos da legislação em vigor.
Subcláusula Sexta
A execução de obras de instalações para acostagem deverá respeitar a
projeção dos limites da área da Instalação Portuária sobre o espaço físico em águas
públicas, nos termos da legislação em vigor.

)

Subcláusula Sétima
Mediante solicitação da AUTORIZADA, poderá ser autorizado o
compartilhamento das infraestruturas de acostagem pertencentes à instalação
portuária objeto do presente Contrato de Adesão, nos termos de norma específica da
ANTAQ.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
A autorização pressupõe a prestação de serviço adequado por parte da
AUTORIZADA, relativamente às operações de movimentação e armazena em de
cargas, entendendo-se como serviço adequado aquele que satisfaz as concy{çõe/ d
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eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua execução e
modicidade dos preços praticados.
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DAS OBRAS
Incumbe à AUTORIZADA executar as obras de construção, ampliação,
expansão e modernização relativas à Instalação Portuária, podendo fazê-lo direta ou
indiretamente, assegurando o cumprimento das normas legais, regulamentares e
técnicas aplicáveis, especialmente as relativas à segurança das pessoas, bens e
instalações, à preservação do meio ambiente,- à administração aduaneira, à
infraestrutura de acesso aquaviário e ao tráfego marítimo.
)

CLÁUSULA QUINTA - QUALIDADE DO SERVIÇO
A AUTORIZADA submeter-se-á aos critérios, indicadores, fórmulas e
parâmetros definidores da qualidade da atividade prestada, assim como às metas e
prazos para o alcance de determinados níveis de serviço, a serem fixados em ato
normativo a ser expedido pela ANTAQ.
CLÁUSULA SEXTA - INÍCIO DA OPERAÇÃO
O início da operação da Instalação Portuária construída, ampliada,
expandida ou modernizada estará condicionado à emissão, pela ANTAQ, do Termo de
Liberação de Operação - TLO, após atendimento das exigências contidas em
regulamento específico.

)

Subcláusula Primeira
O início da operação da instalação portuária deverá ocorrer no prazo
previsto no cronograma constante do Processo n° 50300.001212/2005-11, sob pena
de aplicação de penalidade pela ANTAQ.
Subcláusula Segunda
A prorrogação dos prazos previstos no cronograma retro citado poderá
ocorrer mediante requerimento justificado da AUTORIZADA, nos termos do art./8 0 §
3 0 , da Lei 12.815, de 2013, e do art. 26, § 1 0 e 2 0 , do Decreto 8.033, de 201 .
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Quando requerido, caberá à ANTAQ a emissão de Habilitação ao Tráfego

Internacional - HTI da Instalação Portuária, após o cumprimento das etapas
estabelecidas em regulamento específico.
CLÁUSULA OITAVA - DA UTILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA
A AUTORIZADA estará obrigada a remunerar a Administração do Porto
Organizado, quando for o caso, pela utilização da infraestrutura fornecida e mantida
pela administração portuária, de forma proporcional à sua utilização.
CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DA AUTORIZAÇÃO
)
A presente autorização terá vigência por 25 (vinte e cinco) anos contados
da data da assinatura deste Contrato de Adesão, prorrogável por períodos sucessivos
desde que a atividade seja mantida e a AUTORIZADA promova os investimentos
necessários para a expansão e modernização das instalações portuárias, consoante o
disposto no § 2 0 , do art. 8 0 , da Lei n° 12.815, de 2013.
A AUTORIZADA deverá manifestar seu interesse na prorrogação do
presente Contrato de Adesão, junto à ANTAQ, com antecedência mínima de 18
(dezoito) meses de sua expiração.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
Incumbe à AUTORIZADA a execução do presente contrato, respondendo
)
pelos prejuízos causados à UNIÃO ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pela
ANTAQ exclua ou atenue essa responsabilidade.
Subcláusula Primeira
Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere o caput, a AUTORIZADA
poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades acessórias ou
complementares, bem como a implementação de projetos associados, desde que não
ultrapassem o prazo do presente contrato.
Subcláusula Segunda
É vedada a subautorização, sendo permitida, mediante aprova ç
PODER CONCEDENTE, a transferência da titularidade da autorização a terceiros

o
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Na hipótese acima, deverá ser observada a preservação do objeto e demais
condições originalmente estabelecidas, bem como o atendimento, por parte do novo
titular, aos requisitos técnicos, econômicos e jurídicos pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS GARANTIAS DE EXECUÇÃO DO
CONTRATO
As adaptações ocorridas nos termos do disposto no art. 58, da Lei n°
12.815, de 5 de junho de 2013, ficarão dispensadas de prestação de garantia de
execução contratual.
Nos casos em que a legislação vigente preveja a existência de instrumento
)

convocatório, a ANTAQ poderá exigir a prestação de garantias contratuais.
Subcláusula Primeira
Na hipótese de exigência de prestação de garantia, a AUTORIZADA estará
obrigada, independentemente de prévia notificação para constituição em mora, a:
1 - renovar o prazo de validade das modalidades que se vencerem na
vigência do Contrato, comprovando 30 (trinta) dias antes de seu termo final a
correspondente renovação junto ao PODER CONCEDENTE;
II - reajustar a Garantia de Execução Contratual periodicamente, conforme
previsto no Instrumento Convocatório, complementando o valor resultante da
aplicação do reajuste periódico sobre o montante inicial;

)

III - repor os valores porventura utilizados para cobertura de quaisquer
obrigações de pagamento abrangidas pela Garantia de Execução Contratual no prazo
de 30 (trinta) dias contados a partir da efetiva utilização, independente de disputa ou
discussão, judicial ou administrativa, e da constatação de dolo ou culpa;
IV - responder pela diferença de valores, na hipótese de a Garantia de
Execução Contratual não ser suficiente para cobrir o valor de todas as obrigações de
pagamento por ela abrangidas, podendo ser cobrada por todos os meios legais
admitidos; e
V - submeter à prévia aprovação do PODER CONCEDENTE evey(tua)
modificação no conteúdo da carta de fiança ou do seguro-garantia, bem
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eventual substituição da Garantia de Execução Contratual por

qualquer d

modalidades admitidas.

Subcláusula Segunda
A Garantia de Execução Contratual, que será contratada pela AUTORIZADA
nos termos previstos no Instrumento Convocatório, deverá ser executada pelo PODER
CONCEDENTE, mediante prévia notificação e sem prejuízo das demais penalidades
previstas na legislação, nos seguintes casos:
1 - nas hipóteses de inadimplemento, total ou parcial, das obrigações
assumidas pela AUTORIZADA no presente Contrato de Adesão;
II - nas hipóteses em que a AUTORIZADA não proceder ao pagamento das
multas que lhe forem aplicadas, na forma do Contrato de Adesão e de regulamentos
editados pelo PODER CONCEDENTE e pela ANTAQ; e
III - nas hipóteses em que a AUTORIZADA não efetuar, no prazo devido, o
pagamento de outras indenizações ou obrigações pecuniárias devidas ao PODER
CONCEDENTE, em decorrência de disposições contratuais ou regulamentos da ANTAQ,
ressalvados os tributos.

Subcláusula Terceira
O valor equivalente da Garantia de Execução Contratual apresentado
originalmente será devolvido integralmente após a emissão do "Termo de Liberação de
;1)

Operação - TLO" da instalação portuária.

Subcláusuta Quarta
Para empreendimentos cuja integralidade operacional será atingida após a
execução de diferentes fases do projeto, a garantia de que trata o caput da Cláusula
Décima será restituída de forma proporcional à entrada em operação das respectivas
fases, após a emissão do Termo de Liberação de Operação - TLO parcial.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PRERROGATIVAS DA ANTAQ
O regime jurídico estabelecido para exploração da Instaç
confere à ANTAQ, em relação ao presente contrato, a prerrogativa de:

1 p rtu ria

/G^3

U8

g2,

ANTÁQ

1 - fiscalizar a realização de obras de construção, ampliação, expansão e
modernização da Instalação Portuária;
II - acompanhar e exigir o cumprimento dos cronogramas de execução,
operação e realização de investimentos previstos pela AUTORIZADA e discriminados
no Processo n° 50300.001212/2005-11.
III - cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares
pertinentes à autorização, bem como as cláusulas do presente contrato;
IV - fiscalizar a operação da Instalação Portuária, atentando para o
cumprimento das disposições legais e normativas;
V - fiscalizar a prestação dos serviços, com observância aos padrões de
eficiência, segurança, conforto, regularidade, pontualidade e modicidade dos preços
praticados;
VI - aplicar sanções motivadas pelo descumprimento de qualquer das
cláusulas deste contrato, bem como às disposições legais e regulamentares que regem
a presente autorização; e
VII - estimular o aumento da qualidade e da produtividade;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA AUTORIZADA
Constituem obrigações da AUTORIZADA:
) )

1 - fixar em local visível e manter em bom estado de conservação, a placa
identificadora da Instalação Portuária, conforme modelo estabelecido pela ANTAQ;
II - enviar periodicamente à ANTAQ, relatório informando o estágio de
evolução da construção ou da ampliação da Instalação Portuária;
III - informar à ANTAQ, no prazo de 30 (trinta) dias contados do início da
ocorrência, a interrupção da prestaçãode serviços da atividade portuária, bem como o
seu reinício;
- inform r à ANTAQ, no prazo de 30 (trinta) dias da ocorrência do fato,
alterações ide on rol societário, substituição de administradores e mudança de
endereço; (
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V - integrar-se ao Sistema Permanente para o Acompanhamento dos
Preços e Desempenho Operacional dos Serviços Portuários (Sistema de Desempenho
Portuário - SDP), disponível na página eletrônica da ANTAQ na internet, bem como
encaminhar, por meio desse sistema, até o 100 dia do mês subsequente, relatório
contendo, no mínimo:
a) natureza, tipo, quantidade e peso, na unidade de medida estabelecida
pela ANTAQ, de cargas e passageiros movimentados na Instalação Portuária;

)

b) procedimentos operacionais, equipamentos e infraestrutura da
Instalação Portuária para carga e descarga de embarcações desatracadas no mêsreferência, considerando as datas e horas registradas no momento do fundeio até a
respectiva desatracação;
VI - prestar as informações solicitadas pela ANTAQ e demais autoridades
que atuam no setor portuário, inclusive as de interesse específico da Defesa Nacional,
para efeitos de mobilização;
VII - encaminhar periodicamente à ANTAQ, as informações relativas à
prestação de serviços de recepção de resíduos provenientes das embarcações que
demandam a Instalação Portuária;
VIII - adotar medidas de segurança contra sinistros;

). )

IX - manter equipamentos e instalações em boas condições de conservação
e funcionamento, substituindo-os quando necessário, a fim de preservar a qualidade e
eficiência no desenvolvimento das atividades portuárias, e a segurança das pessoas e
instalações, de acordo com as normas em vigor;
X - adotar as medidas necessárias e ações adequadas para evitar, mitigar
ou estancar a geração de danos ao meio ambiente, causados por situações já
existentes ou que venham a ocorrer em decorrência da implantação do
empreendimento, observada a legislação aplicável, devendo sempre manter a licença
ambiental atualizada;
XI - prestar o apoio necessário aos agentes da ANTAQ ou de entidades por
ela delegadas, e das demais autoridades que atuam no sejor portuári , encarregados
da fiscalização, garantindo-lhes acesso às obras, aos equpan}nts, s instalações e
aos registros de dados vinculados à presente autorização; (,,7 (
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XII - realizar as seguintes atividades, sob a coordenação da tftõri
marítima e/ou autoridade portuária, no âmbito do objeto da presente autorização:
a) estabelecer, manter e operar o balizamento do canal de acesso e da
bacia de evolução da Instalação Portuária;
b) delimitar as áreas de fundeadouro e de fundeio para carga e descarga,
de inspeção sanitária e de polícia marítima, quando couber;
c) estabelecer e divulgar o calado máximo de operação das embarcações,
em função dos levantamentos batimétricos efetuados sob sua responsabilidade; e
d) estabelecer e divulgar o porte bruto máximo e as dimensões máximas
das embarcações que irão trafegar, em função das limitações e características físicas
das instalações de acostagem da Instalação Portuária;
XIII - realizar as seguintes atividades, sob coordenação da autoridade
aduaneira, no âmbito do objeto da presente autorização, sempre que a Instalação
Portuária for alfandegada:
a) delimitar a área de alfandegamento; e
b) organizar e sinalizar os fluxos de cargas, de veículos e de pessoas;
XIV - atender à intimação para regularizar a execução de obra ou a
operação da Instalação Portuária;
) ) XV - acatar as intervenções da autoridade marítima nas operações
portuárias e movimentações de embarcações consideradas prioritárias em situações
de assistência e salvamento;
XVI - armazenar e movimentar cargas perigosas em consonância com as
normas técnicas que regulam o trânsito de produtos sujeitos a restrições;
XVII - abster-se de práticas que possam configurar restrição à competição
ou à livre concorrência, ou ainda, infração à ordem econômica;
XVIII - assegurar a execução da atividade portuária, satisfazendo as
condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atuali a e,
generalidade e modicidade de preços, durante todo o prazo de vigência contratua
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XIX - cumprir com o cronograma de construção e investimentos relativos à
Instalação Portuária objeto da presente autorização, conforme previsto no Processo no
50300.001212/2005-11; e
XX - cumprir os parâmetros e as metas de qualidade dos serviços
prestados, conforme regulamento a ser editado pela ANTAQ.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS
USUÁRIOS
São direitos e obrigações dos usuários:
)

1 - receber do PODER CONCEDENTE e da AUTORIZADA informações
relativas à defesa de interesses individuais ou coletivos;
II - obter a prestação de serviços com liberdade de escolha, observada a
legislação em vigor;
III - comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos ou
irregularidades praticados pela AUTORIZADA no desenvolvimento da atividade
portuária; e
IV - representar perante a ANTAQ para que esta solucione
administrativamente conflitos de interesse e controvérsias relacionadas à prestação
dos serviços pela AUTORIZADA.

)

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
O descumprimento a qualquer disposição legal, regulamentar ou dos
termos e condições expressas ou,-decorrentes do presente contrato, sujeitará a
AUTORIZADA a penalidades, observado o disposto nas normas editadas pela ANTAQ,
que disciplinam os procedimentos de fiscalização e o processo administrativo para
apuração de infrações e aplicação de penalidades, respeitado o devido processo legal,
o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA EXTINÇÃO DA AUTORIZAÇÃO
A presente autorização poderá ser extinta por renúncia, falêniaodd
extinção da AUTORIZADA, ou por iniciativa do PODER CONCEDENTE, por nei
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anulação ou cassação, em sede de processo administrativo, observado o devido
processo legal, o contraditório e a ampla defesa, ouvida a ANTAQ.

Subcláusula Primeira
A anulação ocorrerá quando a autorização estiver eivada de vícios que a
tornem ilegal, a exemplo da apresentação de documentação falsa ou com uso de
comprovada má-fé pela AUTORIZADA, independentemente da aplicação das
penalidades cabíveis.

Subcláusula Segunda
)

A penalidade de cassação da autorização poderá ser aplicada pelo PODER

CONCEDENTE, mediante proposta da ANTAQ, considerando a gravidade da infração,
quando:
1 - não for atendida a intimação para regularizar a execução de obras ou a
operação da Instalação Portuária, no prazo de 60 (sessenta) dias;
II - for impedido ou dificultado o exercício da fiscalização pela ANTAQ;
III - forem descumpridos os prazos fixados para o fornecimento de
documentos ou informações exigidas no presente contrato ou em normativo editado
pela ANTAQ, ou quando solicitados pela Agência;
IV - houver descumprimento injustificado ao cronograma relativo à

)

construção, operação e realização de investimentos na Instalação Portuária objeto da
presente autorização;
V - houver perda das condições indispensáveis ao cumprimento do objeto
desta autorização ou sua transferência irregular;
VI - houver prática das seguintes condutas sem prévia e expressa
aprovação do PODER CONCEDENTE:
a) transferência de titutaridade da presente autorização;
b) alteração do tipo de carga movimentada; u
c) ampliação da área da Instalação Portuárif

(L7'
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VII - houver infração de qualquer outra norma que vier a ser instituída pela
ANTAQ e que preveja a penalidade de cassação em razão do seu descumprimento.
Subcláusula Terceira
A declaração de inidoneidade poderá ser aplicada a quem tenha praticado
atos ilícitos visando frustrar a execução do presente contrato.
Subcláusula Quarta
A aplicação da penalidade de cassação ou de declaração de inidoneidade
sujeitará a AUTORIZADA às disposições do art. 78-J, da Lei n° 10.233, de 2001.
)

CLAÚSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS RECURSOS
Das decisões proferidas e das penalidades aplicadas em procedimentos
relativos ao presente contrato, a AUTORIZADA poderá interpor recurso ou pedido de
reconsideração, observado o regulamento específico da ANTAQ.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA IRREVERSIBILIDADE DOS BENS
Extinto o contrato, os bens móveis e imóveis que integram a Instalação
Portuária não serão objeto de reversão à UNIÃO.
CLAÚSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO

)

)

A ANTAQ providenciará a publicação de extrato do presente contrato no
Diário Oficial da União - DOU, sendo esta condição indispensável para sua eficácia.
CLAÚSULA VIGÉSIMA - DO FORO
Para dirimir controvérsias jurídicas decorrentes do presente contrato, as
partes elegem o foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Distrito Federal, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

it

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes firmam este contrato
teor e forma, perante as testemunhas abaixo indicadas e
em 4 (quatr4) vis e
nominadas.
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EMMA RUSSO
Diretora Presidente

!IL SEVERO
Diretor Execu

)

Testemunhas:
Nome:
CPF/MF:
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23.4 A Mesa Diretora fará a conferência entre os votes
declarados e as cédulas eleitorais.
23.5. As 3 (três) entidades mais votadas ao inciso 1 de irem
6 serão consideradas titulares e as 3 (três) entidades seguistes, por
ardem decrescente de quantidades de votos, suplentes;
23.6 As 3 (três) entidades mais vetadas ao inciso ti do item
6 serão consideradas titulares e as 3 (três) entidades seguintes, por
ordem decrescente de quantidades de vetos, suplentes;
23.7 As 8 (alto) entidades mais votadas no inciso III do irem
serão consideradas titulares e as 8 (oito) entidades seguintes, por
ordem decrescente de quantidades de varas, suplentes;
24. Ocorrendo empate nos casos de titalaridade e sapiência,
a critério de desempate d a dota mais mitiga de criação da entidade.
25. A Mesa Diretora, ao final da Assembleia de Eleição,
divulgará o Ata de Eleição lavrada pela Comissão Eleitoral cose a
resultado do certame.
DA APURAÇÃO E DOS RECURSOS
26. Deverão Constar na Ata os pedidos de encarna e devidas
rozães referentes ao processe eleitoral e nutras eventuais ocorrências.
27. Os pedidos de recursos deverão ser consignados no ata
até o final da leitura das cédulas eleitorais.
27.t Os pedidos de recamas que não tenham sido consignadas na ata até o final da leitura das cédulas eleitorais não serão
considerados.
28. As razões referentes aos recursos deverão ser encaminhadas à Mesa Diretora até a prazo de 30 minutos após o final da
tritura das cédulas eleitorais, o que não abata a ennlinançõa da Assembleia de Eleição e aparação dos resultados.
29. O resultado dos encarnes será divulgado na final da
Assembleia de Eleição, antes da pronunciamento da resultado da
eleição.
30. Preenchida o mapa final da apuração dos votos, bem
ennse lavrada e aprovada a Ata, considcrar-sr-á encerrada o Assentbleiu de Eleição.
30.1. A Menu Diretora entregará as documentos previstos no
eaput á Comissão Eleitoral, não cabendo recursos das suas dccisOro.
DA 1-IOMOLOOAÇÀO DO RESULTADO FINAL DA
ELEIÇÃO
31. O resultado final da votação será homologado pelo CONANDA e posteriormente divulgada e publicado nu silo
srsvw.sdls.gav.br, até tia 23 horas e 59 minutos do dia 81 de dezembro
de 2014.
32. As entidades eleitas para a gestão do CONANDA biênio
2015-2016 terão o prazo de lã (dez) dias úteis pura indicara nome de
seu eoperxretantc, contados a partir da publicação oficial da resultado.
32.1 A indicação da representante deverá ser efetuada medicara envia de oficio para o Secretario Executiva do Coitando, puro
o endereço constante no item 39 deste Edital, constando o nome da
representante, RG, CPF, telefone institucional, telefone celular, endereço residencial e/au institucional e e-mail.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
33. Se, na final do portado de inscrições, prevista nos ileso 6
10 deste Edital, a quantidade de inscrições e/ou de habilitações for
inferior ao na/mera de vagas previstas neste Edital, o perioda de
inscrição poderá ore prorrogado pela Comissão Eleitoral.
33.1 Os resultados, avises sabre pnssivris prorrogações e
demais informações referentes à Assembleia de Eleição e ao processo
de eleição de entidades da sociedade civil para compor a CONANDA
- biênio 2015-2016, serão divulgadas na sitio eletrônico da
SDI-t/PR.
34. Exaurida a prorrogação prevista na ilesa 30, a eleição
seguirá cem e número de inscritas habilitados.
35. O Ministério Pública Federal nnrà comunicado e poderá
acompanhar e processo eleitoral das entidades da saciedade civil
organizada para compor a CONANDA na biênio 2015-2016.
36. A Advocacia-Geral da União será camanicada acerca da
eleição e convidada para realizar seu controle de legalidade.
37. Os casas omissos referentes a este Edital serão resolvidas
pelo Cnorínsãa Eleitoral.
38. Para fins deste Edita], as documentos mencionados nos
itens 7, 8, 11 e 33 quando postados par Sedeo nu carregues presencialmente, deverão ser encaminhadas à Secretaria Executiva do
Casando, cujo endereço á Selar Comercial Sul - B, Quadra 9, Lote C,
Ediôcio Parque Cidade Corporate, Torre A, 8' andar, Brasilia, Distrito
Federal, Brasil - CEP: 70300-200.
DOS PRAZOS
39. O presente Edital obedecerá ao seguinte cr000gramo:
02110/2014
Laneemnato dn Edital da Canvoenvão
06110f2014 a 3111012014
Panada de in,c,içãea
Rosattuda da rtusu te habiljlucãa
07/110014
Prelado da intrepasição do snaussn sabra e resu- 0/11/2014 o 14/110014
lado da etnao da hab,lituçOo
Resultado dos recursos da aturo de habiliuçtn
1711112014
Asser,bleiu de Elrisãa 2511112014
Publisaçlo da relação das entidades da sociedade 0111212014
civil aleites para campos a CONANDA es biênio
2015-2010

tat1 2 de aitlul,rt, de 2014.
MIRIAM MARIA JOSÉ DOS SANTOS
Presidente do Conselho
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ANEXO 1
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO

SECRETARIA DE PORTOS
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
AQUAVIARIOS

À Comissão Eleitoral
Pelo presente ..................................(Razão Social), inscrito
na CNPJ/MF sob o n 2 ............................................(se for e cano),
estabelecida(a) na ...................................................................(endereço
completo), Estuda.. ................... UP. ........... CEP............................... .
Telefone
........................Fax
.................... .E-mail.
requer sua inscrição no chamamento público
para composição do Conselho Nacional das Direitos da Criança e da
Adolescente (CONANDA) no biênio 2015-2016, declarando estar
ciente e de acorda com os normas previstos no Edital de Convocação.
Declara, ainda, sob as penas da lei, a veracidade dos dados e
dos documentos apresentados paro a inscrição.
Local,
de 2014.
de___________________

Contrato de Adesão n 03012014-ANTAQ. Processa e/
50300.001410/ 2004. Objeto: Adequar a Temo de Autorização n5
23112005.ANTAQ, à Lei e/ 12.81512013. Fundamentação Legal: Lei
e/ 12.815 1 de 5 de junho de 2013, Decreto e/ 8.033, de 27 junho de
2013, Lei e/ 30.233, deSde junho de 2003 e Portado SEP n 5 182, de
5 de junho de 2014. Vigência: 25 anos. Signatários: Mário Povia,
Diretor-Geral da ANTAQ, Ana Paula Camaxa M. Barroó, Diretora de
Assuntos Legais e Luiz Carlos Boraari, Diretor de Finanças e Administração, ambas da empresa Pard Motor Campusy Brasil LIda.
Reunião Ordináriu:364' de 51612014. Data de assinatura: 291912014.

Nome da(a) Presidente nu representante legal
RG
CPI,
ANEXO II
Declaro o titular e suplente abaixo discriminados cama indicações da (nome da entidade), para representarem esta entidade eu
Assembleia de Eleição das entidades da saciedade civil para compor
o Conselho Nacional doa Direitos da Criança e da Adolescente (CONANDA) biênin 2015-2016:
CPF:
Titular:
CPF:
Sanle,,te:
de 2014.

Local,_________ de

Nome de(a) Presidetate ou representante legal
RG:
Cl'F:
ANEXO III
Declara que (nome do organização) participará de chamamento público pura a eleição das entidades da sociedade civil de
ebrongénciu nacional para compor o CONANDA no biênio 20152016 no qualidade de:
entidade candidata ii compor e Conselho
entidade eleitora
de 2014.
Local,
de
Nome do(a) Presidente ou representante legal
RO
CPF
ANEXO IV
Declaro que (nome da organização) está se habilitando no
Chamamento público para composição da Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente, ao biénio 2015-2016 para
segmento:
- fóruns, comitês, redes e movimentos de nivel nacional
de composição exclusiva da sociedade civil que otaum em pelos
menos um dos eixos de promoção, proteção, defeso e controle social
dos direitos da criança e do adolescente;
II - etttidudra que atuam em pelo menos ana dos eixos de
promoção, proteção, defeso e controle social dos direitos da criança e
do adolescente representativas da diversidade de gênero, identidade
de gênero, orientação sexual, étnica-racial, de nacionalidade, bem
como, os especificidades das comunidades tradicionais.
ÇlIII - entidades que atuam em pelo mexes um dos eixos da
promoção, proteção, defeso e controle social dos direitos da criança e
do adolescente nas temáticas de saúde, educação, assistência social,
esporte, lazer, trabalho, justiça e segurança pública, bem como, das
especificidades das crianças e adolescentes com deficiência, em acolhimento, em cumprimento e/au egressos de medidas soeioeducativas
e em situação de eia, dentre outros.
Local,
de__________________ de 2014.
Nome do(n) Presidente eu representaste legal RO
CPF
ANEXO V
O(a) (nome da autoridade eu órgão ou Conselho de Direita)
declara, atesto e reconhece a (nome do entidade) como anta nulidade
da sociedade civil organizada que possui relevante atuação na rixa de
(promoção, proteção, defesa ou controle social) dos direitas do criança e do adolescente no Brasil.
de
de 2014.
Lacal,
Nome do autoridade pública ou representaste do Conselho de
Direito
CPF

Este documento, pode ser verificado co endereço eletrônico http://www.in.govbx'ausstúeitãadolaãxl,
pelo código 00032014100200004

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Co,tictto de Adcãa e/ 032/2014-ANTAQ. l'eoeenso e/
503011.001212/2005-11. Objeta: Adequar a Termo de Autorização ts
39012007-ANTAQ, á Lei n 12.81512013. Fundamentação Legal: Lei
e/ 12.815, de de junho de 2013, Decreta 5 8.033, de 27 junho de
2013, Lei n5 10.233, deSde junho de 2001 e Portaria SEP o- 182, de
5 de junho de 2014. Vigência: 25 anos. Signatárias: Mário Pevua,
Diretor-Geral do ANTAQ, Emana Russo, Diretora Presidente e Daniel
Severo Amaral, Diretor Executivo, ambos da empresa Mosx Serviços
Portuários e Transportes Ltda. Reunião Ordinária: 369' de 111912014.
Duro de assinatura: 301912014.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N 5 2012014 UASG 682010
Processo e/ 50300051736201419 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de telefonia fixa comutada STFC local (fixa-fino
e fixo-móvel), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidos no Edital e scan anexos. A licitação será composta de um
grupo, fumado por 4 (quatro) itens, conforme tabela constante do
Temo de Referência, devendo u licitante oferecer proposta para todos
as itens que e compõem. Total do Itens Licitadas: 00004. Edital:
0211012014 de 08h00 às 32h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Sopa Q.
514 - Canj "e" - Edificio Aelaq Asa Norte - BRASILIA - DE Entrega
das Propostas: a partir de 0211012014 às 00h00 na silo wwea,.eamprasnet.gov.br.. Abertura dos Propostas: 14/1012014 às 10h00 silo
www.cemprusaet.gov.hr.
RAFAEL SOARES MOTA
Pregoeiro
(SIDEC - 0111012014) 682010-68201-2013NE000153

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
E COORDENAÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE PORTOS
E INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS
AVISO
Despacho de Julgamento e/ 4612014-OFP. Processo o
50302.001116/2014-43. Empresa penalizada: Cereal Sul Terminal
Muritimo 5/A, CNPJ N 05.405.55510001-44. Objeto e Fundamenta
Legal: Par conhecer o Recurso impetrada pela Cereal Sul Terminal
Marilimo S/A, e na mérito, deferir-lhe provimento parcial, convertendo a penalidade de MULTA em penalidade de ADVERTÊNCIA,
nos termos do Art. 54 da Norma aprovada pelo Resolução ri' 3259pela prática da infração tipificada na inciso IV do artigo 34
da Resolução 3.274-ANTAQ.
fito 29 de sctcnrbtn de 2014.
NE1RIMAR GOMES DE BRITO
Gcretrlr

UNIDADE ADMINISTRATIVA REGIONAL
DE SALVADOR
AVISO
Despacho de Julgamento ne 27/20I4-UARSV. Processo n
50310.001185/2014-58. Empresa penalizada: SAGA REBOCADORES & SERVIÇOS MARITIMOS LTDA, CNPJ W 13.073.366/000132. Objclp e Fundamento Legal: Aplicação de penalidade de MULTA
PECUNIÁRIA na valor de R$ 2.673,00, por cometimento da infração
tipificada no art. 21, inciso IV, da Norma aprovada pela Resolução o
2.510-ANTAQ.
Em lI de setembro de 2014.
ALPEU PEDREIRA LUEDY
Chefe
COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA
EXTRATO TERMO ADITIVO
Espécie: Terceira Temo Aditivo ao Contrato n 02812012. Contratante: CODEBA. Contratado: Samoa Fasx do Brasil Serviços e Comércio S/A. Objeta: Alteração da Cláusula Terceira. Prazo: 12 meses
o partir de 1511012014. Preço: R53.664.172,97. Dota da Assinatura:
15109114. Signatários: José Muniz Rebouças e Ncavtan Ferreiro
Dios.(Diretorrs da CODEBA) e Geraldo França Sebroira. (Diretor
Presidente do Contratada).

Documento assinado digitalmente conforme MP e/ 2.200-2 de 24108/2001, que institui
Ixfraessssaloea de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

