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CONTRATO DE ADESÃO N2 04312014 - ANTAQ

CONTRATO DE ADESÃO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
AQUAVIÁRIOS - ANTAQ, E A EMPRESA BRASKEM
S.A., COM O ESCOPO DE ADEQUAR O CONTRATO
DE ADESÃO MT/DPH N° 28194 À LEI N°
1281512013.

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 SEASEWPN Quadra 514 - Conjunto E, CEP 70765-545, Brasília/DF, inscrita
no CNPJ/MF sob o n o . 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-Geral da ANTAQ , Senhor Mário Povia, designado por Decreto Presidencial de
2 de maio de 2014, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de
Identidade n o 15.589.015 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 052.473.918-88,
doravante denominada ANTAQ, e BRASKEM S.A., pessoa jurídica de direito privado,
com sede na Rua Eteno, n o 1561, Complexo Petroquímico de Camaçari, CEP 42810000, Camaçari-BA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 42.150.391/0001-70, neste ato
representada por seu Diretor, Senhor Gustavo Sampaio Valverde, brasileiro, casado,
advogado, portador da Cédula de Identidade n° 6.907.037-75 SSP/BA, inscrito no
CPF/MF sob o n o 881.343.775-72, e por seu Diretor, Senhor Marcelo de Oliveira
Cerqueira, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade
n o 471.232-SSP/AL, inscrito no CPF/MF sob o n o 777.235.544-00, 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 o 10.233, de
5 de junho de 2001; no Decreto n° 8.033, de 27 de junho de 2013 e demais
dispositivos legais e normativos aplicáveis à espécie, e ainda, mediante as seguintes,,/j,
condições:
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME JURÍDICO

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 cornà. 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, reger-se-ão, exclusivamente, pelas normas de
direito privado, sem participação, responsabilidade ou estabelecimento de qualquer,,'
relação jurídica com o poder público.
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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 Terminal Santa Clara, localizada na BR 386,
Rodovia Tabai/Canoas, Km 419, n° 850, Pólo Petroquímico, CEP 95853-000, inscrita
no CNPJ/MF sob o n° 42.150.391/0038-62, 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
granel liquido e gasoso, de granéis sólidos e de carga conteinerizada, conforme
declarado pela AUTORIZADA, destinados ou provenientes de transporte aquaviário.
Subcláusula Segunda
A alteração da carga movimentada na Instalação Portuária dependerá de
avaliação e aprovação do PODER CONCEDENTE, nos termos da legislação em vigor.
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A área autorizada para exploração da Instalação Portuária corresponde a
201.800 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 fis. 704 a 707-v e 711 do Processo n°
50000.009540/1993.
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 armazenagem de
cargas, entendendo-se como serviço adequado aquele que satisfaz as condições de
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua execução e
modicidade dos preços praticados.

po

ANTAQ/GAB
FLn2J
Proc.
Data

42J

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° 50000.009540/1993, 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 1 , §
30, da Lei 12.815, de 2013, e do art. 26, § 1 0 e 20 , do Decreto 8.033, de 2013.
CLÁUSULA SÉTIMA - HABILITAÇÃO AO TRÁFEGO INTERNACIONAL
Quando requerido, caberá à ANTAQ a emissão de Habilitação ao Tráfego
Internacional - HTI da Instalação Portuária, após o cumprimento das etapas/7
estabelecidas em regulamento específico.
co
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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 rnanifstar 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 aprovação pelo
PODER CONCEDENTE, a transferência da titularidade da autorização a terceiros.
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 pertinente
)
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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.
U

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
de30 (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 eventual
modificação no conteúdo da carta de fiança ou do seguro-garantia, bem como
eventual substituição da Garantia de Execução Contratual por qualquer das/L
modalidades admitidas.
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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 Operação - TLO" da instalação portuária.

Subcláusula 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 Instalação Portuária
confere à ANTAQ, em relação ao presente contrato, a prerrogativa de:
1 - fiscalizar a realização de obras de construção, ampliação, expansão e
modernização da Instalação Portuária;
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II - acompanhar e exigir o cumprimento dos cronogramas de execução,
operação e realização de investimentos previstos pela AUTORIZADA e discriminados
no Processo n° 50000.009540/1993.
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 é 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 prestação de serviços da atividade portuária, bem como
o seu reinício;
IV - informar à ANTAQ, no prazo de 30 (trinta) dias da ocorrência do fato,
alterações de controle societário, substituição de administradores e mudança de
endereço;
V - integrar-se ao Sistema Permanente para o Acompanhamento dos

k

Preços e Desempenho Operacional dos Serviços Portuários (Sistema de Desempenho,,f
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Portuário - SDP), disponível na página eletrônica da ANTAQ na internet, bem como
encaminhar, por meio desse sistema, até o 10 0 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 setor portuário,
encarregados da fiscalização, garantindo-lhes acesso às obras, aos equipamentos, às
instalações e aos registros de dados vinculados à presente autorização;
XII - realizar as seguintes atividades, sob a coordenação da autoridade
marítima e/ou autoridade portuária, no âmbito do objeto da presente autorização:
cblo
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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, atualidade,
generalidade e modicidade de preços, durante todo o prazo de vigência contratual;
XIX - cumprir com o cronograma de construção e investimentos relativos
à Instalação Portuária objeto da presente autorização, conforme previsto no Processo
n° 50000.009540/1993; e
11
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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 ã
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, falência ou
extinção da AUTORIZADA, ou por iniciativa do PODER CONCEDENTE, por meio de
anulação ou cassação, em sede de processo administrativo, observado o devido
processo legal, o contraditório e a ampla defesa, ouvida a ANTAQ.
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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 exercfcio 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 titularidade da presente autorização;
b) alteração do tipo de carga movimentada; ou
c) ampliação da área da Instalação Portuária.
VII - houver infração de qualquer outra norma que vier a ser instituída
pela ANTAQ e que preveja a penalidade de cassação em razão do
descumprimento.
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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. 78-3, 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 eimóveis 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.
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes firmam este
contrato em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abai o
indicadas e nominadas.
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MÁRIO POVIA

Diretor-Geral - ANTAQ

GUSTAVO/SAMPAIO VALVERDE
Diretor

Testemunhas:

77/MARCELO7 DE OLIVEIRA CERQU EIRA
Diretor
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pânico, e de elaboração e alualizaçao de Plano de Prevenção Contou
Incêndio e Pânico (PI'Cl), por meio de Brigada de Incêndio l'nrticular, nas edificações da Conirniodoria Gemi da União (CGU-PR).
em Brasilia-DF, sagrando-se vencedoras a empresa COMANDO FORMAÇÃO DE BOMBEIROS PARTICULARES LTOA - ME. cNPJ '
07.675.98410001.50. no valor total de R$ 1.729999,81.
MICIIItLLE JOVCE MOURÃO 131/SERRA LIMA
(SIDEC - 16110/2014) 170940-00001-2014NE800003

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO SIA
EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo o' 074012014. Objeto: Contratação da Universidade Federal
de Roraima - UFRR para prestação de serviços de pruduçtlo oudiosisual para o EBC, por meio da Universidade Federal de Roraima
- EFRR. Fundamento Legal: inciso III. ao . 8°. da Leio' 11.65212008,
com upticaçtto subsidiária do Lei o' . 8.66611993 e regras constantes
da Norma Rcgolamcntudorn da Rede Nacional de Comunicaçflo Pública - RNCIVrV aprovada pela deliberaçiSo CONSAD-EBC a' 27 de
3010412013. Ato Administrativo de Decluraçflo de Licitação Dispensada em 1611012014. Doei Motinari. Assessor de Rede. Ratificação
em 16/1012014. José Eduardo Castro Diretor Geral. Valor
Total: R$ 540.000,00. Contratada: Universidade Federal de Roraima.
CNI'J o' 34.792.07710001-63.
Processo o' 079012014. Objeto: Consrasaçoo da Fuadaçoo Rádio e
Televisão do Piauí - TV Antama para prestação de serviços de produção audiovisual pura a EBC, por meio da Fundação Rádio e Televis)o do Piaui - TV Amares. Fundamento Legal: inciso III, ora. 8°.
da Leia' 11.6521 com oplicaçilo subsidiária da Leio' .8.666/1993 e
regras constantes da Norma Rcgulamentadora da Rede Nacional de
Comunicação Pública - RNCP/TV, aprovada pela deliberação CONSAD-EI3C o' 27 de 3010412013. Asa Administrativo de Declaração de
Licitação Dispensada cm 1611012014. Davi Mulinari. Assessor de
Rede. Rntiflcnçilo em 1611012014. José Eduardo Castra Diretor Geral. Valor Total: R$ 540.000.00. Contratada: Fundação Rádio
e Televisiu do Piaui - TV Amares. CNPJ n' 05.787.26810001-39.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL
IMPRENSA NACIONAL
Olt.MJs VANA ROussEFr
Presidenta da República
ALOIZIO MERCADANTE OLIVA
Ministro de Estado Cheio da Casa Civil
FERNANDO TOLEI.ITINO DE SOUSA VIEIRA
Di,elor-Geo,aI cIa [,,,prensa Nacional
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SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA
ECONÔMICA APLICADA
EXTRATO 1)0 ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N' 10/2014
ESPÉCIE: Acordo de Cooperação Técnico IPEA/ Estudo do Espirito
Santo, por meio da Secretaria de Segurança Público e Defeso Social
e da Secretaria de Estado Extraordinária de Ações Estratégicas SEAE o' 1012014 - PROCESSO: 03019.00034312014-77. PARTICIPES: Instituto de Pesquisa Económica Aplicada - IPEA, CNPJ a'
3.992.17510001-00, e o SEAE, CNPJ o' 27.142.02510001.86 GBJETG:
"cuja objeto visa açôra conjuntas que assegurem o realizaçflu
de ora de iofornançoo. estudos e pesquisas de interesse mútuo,
principalmente a respeito de temas coaceracates o assessora cm sistema de iaformaç3o e politiea de seguranças". VIGÊNCIA: 02 (dois)
anus. ASSINATURA: 1311012014. SIGNATÁRIOS: Pela IPEA, Sergei Snarez Dillon Soares, Presidente, CPP a' 000.396.867-24, e pela
SEAE - André de Atbuqacrqae Gareia, Secretário de Estada de Segurança Pública -ES, CPF o' 705.477.184 e Alvaro Rogério Dabue
Fajardo. Secretário de Estado Extraordinário de Açfacs Estratégicas ES, CPI° o' 820.600.297-91.

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL
EXTRATO DE CONTRATO N' 2512014
PROGRAMA IPEA PESQUISA - Processo o' 03011l.000037/201441: Contratante: INSTITUTO DE PESQUISA ECONÓMICA APLICADA - Il'EA, CNPJ: 33.892.I7510001-00. Contratado: LEONOR
MARIA GONÇALVES PACHECO PAIS. PASSAPORTE: M572305.
OBJETO: Cuatrutaçtlo de consultor para elaborarão de capitulo do
livro Experiências Internacionais de Implementaçéo da Gestão do
Conhecimento ao Administração Pública e participação cm seminário
o ser realizado nas dependências do lpea em Brasilia. Projeto de
Coeperaçan e Intercâmbio Nacional e Internacional: Gestão do Co.
ohecimrnto na Admiaislraçilo Pública. Fundamento Legal: Lei o'
8.666 de 21 de junho de 1993, e Contrato de Empréstimo de Cooperaçilo Técnica o' 1841-OC-BR, Ornando entre a República Fedemtis'o do Brasil e o t3naco Interamericano de Desenvolvimento 010. Vigência: 1511012014 u 1510312015. Valor do contrato: USS
16.428,46. Valor do empenho: ES 44.636,13. Nota de Empenho:
2014NE000070 e 2014NE000071 de 0911012014: UG/ Gestflo:
113605111302: Data de Assinatura: 1511012014.

SECRETARIA DE POLÍTICAS
PARA AS MULHERES
EXTRATO DE TERMO AI,i'rIVO
Espécie: Termo Aditivo n' 0000212014 no Convênio n' 770915/2012.
Coovenenies: Concedenie: SECRETARIA DE I'OLITICAS PARA
AS MULHERES, Unidade Gestura: 200021, Gestão: 00001. Cotavencate : OLINDA PREFEITURA, cNPJ u' 10.404.18410001-09.
SOLICITA. CONFORME OFICIO N 33212014 - GS/SDSCD1I. A
PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS,
PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONVÉNIO
77891512012 SICONV (3712012 INTERNO.). VaIar Total: ES
150.027,00. Valor de Contrapartida: R$12.000.00, Vigência:
1211212012 a 31112/2014. Dato de Assinatura: 0211012014. Signatérios: Cooccdmtc: ELEONORA MENICUCCI DE OLIVEIRA, CI'F
a' 174.442.096-34, Convenente: RENILOG VASCONCELOS CALItEIROS, CPF o' 209.360.794-07.
(SICONV(PORTAL) - 1611012014)
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n' 04.957.6501000I-00. OBJETO: nstorizoçSo para eoasinsçilo dou
cuptoraçan de Instalação Portuária, na modalidade de Terminal de
Uso Privado, localizada na Rua Rui Barbosa, 1779, Centro, muxicipia
de Puno Velho. Estado de Rondônia, para fins de movimentação e/ou
armazenagem de cargas destinadas ou provenientes de transporte
aquaviário. DATA DA ASSINATURA: 16110/2014.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
AQUAVIÁR
IOS
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
CONTRATO DE ADESÃO N' 4312014-ANTAQ. PROCESSO N'
50000.009540/1 993. Objeto: Adequara Contesto de Adesilo MTIOPII
a' 028194, é Lei o' 12.01512013. Fundamentação Legal: Lei o'
12.015, de 5 de junho de 2013, Decreto o' 8.033, de 27 junho dc
20t3, Leio' 10.233, de 5 de junho de 2001 e Portaria SEP a' 102, de
5 de junho de 2014. Vigênciu: 25 unos. Signatários: Mário Povia,
Diretor-Geral da ANTAQ, Gustavo Sarnpaio Valverde e Marcelo de
Oliveira Cerqueira, Diretores da empresa Braskem S.A. Reunião Ordinária: 369 de 111912014. Data de assinatura: 1511012014.

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
Contrato o' 6712014. CONTRATANTE: Companhia Docas do Cearú
- CDC. CONTRATADA: JC da Silva Nascimento -ME. RESUMO
DO OBJETO: Cuntratoçou dos serviços de manutenção dos veículos
da CDC. FUNDAMENTO: No Processa o' 20140066, na Resolução
do Dircne a' 27012014, datada de 25.09.2014 e ao Lei o' 0666193.
VALOR: ES 60.150,00. PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses, coalados da emissão da OS. DATA DE ASSINATURA: 14110/2014.
Processo Administrativo a' 20140866.
ESPÉCIE: Primeiro Aditivo ao Contrato o' 3512014. CONTRATANTE: Companhia Docas da Cearú - CDC. CONTRATADA: Almeida
Pinheiro Constrações Ltdu.-EPE RESUMO DO OBJETO: Prumogaçilo da prazo de execoçio do contraio por mais 102 dias, findando
em 14.01.2015. FUNDAMENTO: No Processou' 20140305, na ReSolução da Direse a' 27112014. datada de 25.09.2014 e na Lei o'
8666/93. DATA DE ASSINATURA: 0311012014. Processo Adminisirstiva a' 20140305.

COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO
AVISO 1SF. LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N' 27/2014
PC N' 230012014
A Companhia Docas do Espírito Santa-CODESA, pelo Pregoeiro designada pela Resolução N' 04712014. torna , público que
realizará licituçao, na modalidade PREGÃO ELETRONICO para
conlrnlaçilo de empresa para exccuçau dos serviços de descarte
destinaçõn final dos transformadores existentes
isolados com Ascarel,
localizadas no Cais de Cupauba do Porto de Vitória, em Vila VelhaES, aos lermos e candiçôes constantes nu Termo de Referência Anexo V do Edital.
Recebimento das propostas: a partir 10:00h
de 2011012014.
•Ahertura das propostas: 3111012014 à s 10:00 horas.
*Inicio do disputa de preços: 3111012014 às 10:15 horas.
•Famializaçtlo de Esclarecimentos: prcgao@codesa.gov.br
*Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo
será observada o horário de IOmsilia - DF
EDITAL: Estará à disposição pura consulta e/ou aqaisiçoo
das interessados o partir de 2011012014, ao sire do Banco Brasil
w'ww.licitacocs-e.eom.br, na site do CODESA wsvw.codesn.gombr o
au sala do Pregoeiro.
Vitória-ES, 16 de oulabro de 2014.
JOSÉ LUIZ DE REZENDE TINOCO

Ptubtic.sçJo dc .sts.rs lIcsrosatis'ças

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

SEÇÃO 2
I'olrlicaç)o rIr asso,
relativas a retsnal da
Aalnrinislr,'sç2o Pública Federal

Contraio de Serviço o' 20141000484 (Modalidade Produto). Signatários: Programo das Nações Unidas para o Deseavalvimcata - Projeto BRA/0710I9 - Direitos Humanos para Todos: Rcestrnturondo a
SEDII para Trabalhar com Novos Temos e Luis Fondcbridce, portador
do passaporte a' 1693839 Ijavascript:documcnt.Fortoal.submrt(). Objeto: Realizar coordeoaçoo cientifica e manitorameoto dos profissionais internacionais em antropologia forense que atuarfin ao âmbito
do Grupo de Trabalho criada au SDII/CEMDP com o finalidade de
proceder 0 análise de restos mortais oriundos da Cemitério de Perus,
Silo Paulo - SP. com vistas o identificação de mortos e desaparecidos
politicas assim reconhecidas polo Lei 9.140/95 - Consultar 1. Valor
total: USS 58.009.04 (Cinquenta e Oito mil, nove dólares e oitenta
quatro ccnts). Vigência: 15/00120140 1210612015 - Assinarmos: Jorge
Chedick. Representante Residente da I'NUD, em resposta II solicitação da Agência Executara, como contratante e LUIS PONDEBRIDER, cama contratada.

A CODESA'Compoahia Docas da Espirito Santo com fulcro
na caput do aO. 49 da Lei a' 8.666193, lama pública a revogação da
licitação Concorrência a' 00212013 - Processa o' 329112012. cujo
objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO REFORMA GERAL DOS BERÇOS 201 E
202 E VIAS DE ACESSO INTERNAS EM CAPUABA, aos termas
da decisão do seu Diretor Presidente inserto no referida processo
administrativo 8 folha 3.142.

SECRETARIA DE PORTOS

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
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editais, avIsos e lovctitori,sls
IORGE LUIZ ALENCAR GUERRA
Coorrinoados-Ceral de t°ublir.aç3o o Oiõislgaç2o
ALEXANDRE MIRANDA MACHADO
Coordenador de Fdlloraç5o e
Ois.algu0o Elntr/miva tIos jornais Oficial,
FRANCISCO DAS CHAGAS PINTO
Coordenador de Produção
A repror,,,
PA

SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS

N°201, sexta-feira. 17 de outubro de 2014
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AVISO DE RI/VOCAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 212013

Vitória-ES, 16 de outubro de 2014.
ANDRÉ FEDERICI MENDES
Presidente da CCL

EXTRATO I)E CONTRATO

EXTRATOS 1SF. CONTRATOS

PROCESSO: 50306.0027601201I-56. INSTRUMENTO: Coalmla de
Adesila a' 02412014. CONCEDENTE: Secretaria de Portos da Presidência da República - SEP/PR. CNPJ/MF a' 08.855.87410001-32.
INTERVENIENTE: Agência Nacional de Transportes Aqanviúrios ANTAQ. CNPJ/MF a 04.903.5871000I-08. AUTORIZADA: Amazongús Distribuidora de Gás Liquefeito de Petróleo
CNPJ/MF

Processo: 32364114-91 - Pregão Eletrêsico a' 1612014. Espécie: Cootrato DP/50.2014, datada de 2610912014, celebrado catre a Companhiu Docas do Estada dç SOa Paulo (CODESP) e a MARIM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA. - ME. Objeto: Prestação do
serviços de identificação, segregação. omostrogcm, acoadicionamearo, calda, movimentação. carregamento, transporte, tratamento e dis-

Este documento pode ser verificado no endereço cletoSnico http'i/ssww.irr.gaváslntiaraiddoie.biaral,
pelo código 00032014101700002

Documenta assinado digitalmente conforme MP a' 2.200-2 de 2410812001, que institui a
lafraestrntura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

