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CONTRATO DE ADESÃO N2 60 / 2015 - ANTAQ

CONTRATO DE ADESÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA AGÊNCIA
NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS ANTAQ, E A EMPRESA PORTONAVE S.A. TERMINAIS PORTUÁRIOS DE NAVEGANTES, COM
O ESCOPO DE ADEQUAR O TERMO DE
AUTORIZAÇÃO N° 09612004-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°. 04.903.587/000Ï-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 no
182, de 5 de junho de 2014, do Ministro de Estado Chefe, Interino, da Secretaria de
Portos da Presidênclá 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 n0
15.589.015 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 052.473.918-88, doravante
denominada ANTAQ, e PORTONAVE S.A. - TERMINAIS PORTUÁRIOS DE NAVEGANTES,
pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Portuária Vicente Coelho, 01,
São Domingos - Navegantes/SC inscrita no CNPJ/MF sob o n° 01.335.341/0001-80,
neste ato representada por seu Diretor Superintendente Administrativo Osmari de
Castilho Ribas, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade n°
3.257.325-8, SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n° 360.090.759-04, e por seu Diretor
Superintendente Operacional, Senhor Renê Duarte e Silva Júnior, brasileiro, casado,
aquaviário, portador da Cédula de Identidade n° 28.534.336-1, SSP/SP inscrito no
CPF/MF sob o n 0 260.397.548-00, doravante denominada AUTORIZADA, celebram o
presente Contrato de Adesão, o qual sujeita as partes ao disposto na Lei n 0 12.815,
de 5 de junho de 2013; na Lei n 0 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 condições:
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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, 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 Portonave S.A. - Terminais Portuários de
Navegantes, localizada na Avenida Portuária Vicente Coelho, 01, São Domingos Navegantes/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 01.335.341/0001/80, 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 e carga contei neirizada, conforme declarado pela AUTORIZADA,
destinados ou provenientes de transporte aquaviário.
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Subcláusula Segunda

A alteração da carga movimentada na Instalação Portuária dependerá de
avaliação e aprovação do PODER CONCEDENTE, nos termos da legislação em vigor.

Subcláusula Terceira
A área autorizada para exploração da Instalação Portuária corresponde a

2

597.565,00m , 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. 2.461 do Processo n° 50.000.006540/1999.

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.
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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.

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° 50.000.006540/1999, sob pena de
aplicação de penalidade pela ANTAQ.
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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 1 e 2 1 , 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
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
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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 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;
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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
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
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
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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;
II - acompanhar e exigir o cumprimento dos cronogramas de execução,
operação e realização de investimentos previstos pela AUTORIZADA e discriminados
no Processo n° 50.000.006540/1999;
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;
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Rubrica_ /(,t) 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
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
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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:
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;

c,^ 3
11

aL

AN AQ/GAB

L

j
brica
!U)
L
Ru

ÁNTÁQ

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°
50.000.006540/1999; 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
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o contraditório e a ampla defesa.

z^D

9jJ

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.
-

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: .-
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a) transferência de titularidade da presente autorização;

Data ,_J_2LJ
Ru

b cak)
ri

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 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. 78-3, 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 e imóveis que integram a Instalação
Portuária não serão objeto de reversão à UNIÃO.

CLAÚSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO
O PODER CONCEDENTE providenciará a publicação de extrato do presente
contrato e de seus respectivos aditamentos 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.
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E, por assim estarem justas e contratadas, as partes firmam este contrato
em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo indicadas e
nominadas.

Brasília/DF, 26 de janeiro de 2015.

MÁRIO P0 VIA
Diretor-Geral - ANTAQ

0M/
Direto Su

n nte Administrativo
ffl
AUTORIZADA

Testemunhas:

"STIL-'0
de

RIBAS

RENÊ DLJRTE E SILVA JÚNIOR
Diretor Superintendente Operacional
AUTORIZADA

Nome: ?-i)A--4Jo
CPF/MF:4.

Nome: 2-2zr 7A)2S/
C(
((
CPF/MF:
( .-
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SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
NO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE CONVÉNIO - VASO 1101112

Diário Oficial da União - Seção 3
SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
FUNDAÇÃO INSTITUTO 0)3 PESQUISA
ECONÔMICA APLICADA
EDITAlL, DE CI AMADA PÚBLICA 1 IiEA/INISI) W_312015
SE LEÇ Ã O 1)0 CANI)II)AIOS 'ARA CONCESSÃO
DE IIOLSAS

Ntiorcro do Cootrutir: 000012014
N t ttr0005so: 004211.0001(100015-1)5
Contratante: SU000INTI1NDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO
RIO DE JANEIRO - .SAD/RJ - CNI'J Coolratodo: 20.152.000/110111IR. Contratado: JUCEOS (00RENCIA000 DE IMAGENS). Objeto:
O presente cotrocnio tem por objeto a liberação cio acosso de dados
cadastrais e nistiaRuoção dos rios digitalizadon cio cadastro das ciopresas registradas tio JUCEES (Gcrenuiadar de Itoageos), piar Cttitsulco dos sevitiores da 91°/ES dcoidonicnte cotianirailas através de
login c scuho intiiuiduai tara siso exclusivo de acesso, ostal,eteçido os
limites de segurança/privacidade quanto Os itt lortouçOes o sereia clispoimii,ilizittlon, betri coisa reduzir o denrandla tio sotieiiaçôus de atos
mercantis c:tdostrtiios par parte tia Pr/ES. Faott,trocnto Legal; Lei e
0.000193 e nicos atieraçóun. Vigência: 30112(2014 a 29/12121119. Doto
da assinatura: 30112/2014.

O INSTITUTO DE lESQUtSA ECONÓMICA APLICADA
• I p EA CONVIDA os irrturesstrdtrs o aprcnutrlarettt l'"P'°. 005
tcrttios esIobeleeitltrs na Cittotada Inicinlica 1 PEA/PNPD o' 0312015.
Sttlrprogutmtso de 'esquina paro ti Dcsemrvolvirrrento Noei000i. OBJETO: Seleciotiar interessados, para eomtccssão de bolsa pestitrisa sara
 Projeto:" Avoittjsoittiainicrito e Amrálise tias Pinartços Públicas
anua,
cio Alta Frequência". PRAZOS: LANÇAMENTO DA CHAMADA
PUBLICA: 271111/2015; DATA FINAL PARA O ENVIO:
05/0212015
DIVULGAÇÀ0 DOS RESULTADOS: A partir de 16/0212015. A
presente Cliamrratla cmreomrtra-se tlistroniuel no sue do IPEA
icte'es,itrer.goe.br ) erro endereço 8138.0.01 Bloco J. Ed. IJNDES 5
oirdor, saio 519, Orositio - DF.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A

SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA
AS MULHERES

EXTISeVTO DE INIIXICIIIILI DAISE DE LICITAÇÃO
de I_ieitoç5o. Objeto: Contratação do
1951,/ele: Ato de tocsigilnilidotic
prestação de serviços de pcodtrçlo da tczm1sorada 204121115 da série
arttliocisoai eicttottniaadu"Expedições" (1 I 1cts1,orada). eotrrposle de
32 (trinta e tiais) episódios imtéditos tiO 26' (vinte e seis tiriotitan) de
duração coda. o ser Iãrotatla cmttre o Ercrt,ruso Brasil tia Ccrnrttmtienç5tr
S.A. - CISC e o ttobcoo \Vcrncck i'roaltiç9cs Cimreirratogrllivas LIda.
Fondotounto Legal: Lei o" 0.666/93, art. 23, eopttt, e o Decreto a'
6.505/00, alt. 64, inciso 1. Ctntrrttmtivaçào tio litesigibilitisdu uns
3911212014. Myriotim torto. Dirertaro de Protimiçãtr alusiva. Rotitiunção
de iocnigii,iiicladc em 3011212014. José Eduardo Castro Macedo. Diretor-Geral, com razão de ticirgoção de coiimtmetltteio renlizotla por
creio da Porrario-Prcsidcole o' 434121113. Valor Global: RIS
2.362.359,53 (dois rrriltidcr, trezentos e sessenta e (leis mil, trezentos
e eitreltmemtto e oito reais e ciotltteolo e Inés eu,rtacosi. Processo a'
3.59012014.

BERNARDO PIGUEI01900 SILVA
Ctnootlett odtrr.Gerol

EX'rIl,vIO DE TERMO ADITIVO
Estrécie: 'I'crtrro Adilivtr N" 00004121115 rtr Com,v/t,ioN'
755991121111. Crisme ares: Cooucdcnte : SECRETARIA DE P0.
LITICAS ['ARA AS MULHERES, Iirridndu Gestora: 2/111021, Gestão:
0111101. Cttmrnuitente : SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CNPJ Ot 01.742.41410001-%9. 50iieiioinros prorrogação de nigêsuin cio Coseêtrio 755991121111 que
etrccrro cor 191111121114 IOsitiois 12 nicses.. Valor Total: RIS
297.079.00, Valor riu Comrlrrporlido: OS 37.1I91,00, Viglmrcie:
2(91212)111 u 1919512015. O:ttn de Assirrartiro: 19/0112015, Signa.
1/rios: Cooecdettte : ELEONORA MENICUCCI DE OLIVEIRA.
CPF n" 174,442.096-34, Ctroacnremmtc : REGINA FERNANDES DO
NASCIMENTO, CPP a' 145.397.592.03.
(SICQNV(t'ORTAL) • 2610112015)

SECRETARIA DE PORTOS
AGÈNCIA NACIONAL 013 TRANSPORTES
AQUAVIARIOS
EXTRATO DE ADESÃO N' 11610-ANTAQ

'RESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL
IMPRENSA NACIONAL
Olt.ltilt MANA 110119511FF
Pri'.l,im;tmLi tia t1.'(ttittii.o
-01)1)17.10 Mt:liCAl)ANIT 1:11 iV
,i.Oiril,irt i mio Iixt;tmimm (Ir,0' ti:r (*;tt,r
rI:RNANI:It:o 5 flfl
, iNt'l 1)F 01.21 1/A vit;tieA
Dirtmntn-Cm,r,tl rir lmrttrn't..:;,o N,ts:ittmt,ti

PROCESSO N" 50000.00654011999 - Objelo: Adequar o Teroro de
Atmiorizoção mi' 096/2004.ANTAQ 9 Lei rn" 12.1115/21113. Po,tdaamcrrlaçAr Legal: Lei ii' 12.015. tioS dcjrrrmho de 2013. Decreto ir" 0.033,
do 27 jriirlio de 21)13, Lei n 111.233, de dujimolro de 2001 o Portaria
SEr o" 102, de 5 de jrtitlro de 2014. \oigãtteio: 25 anos. Signatários:
Mário Ptrvia, Dircltlr.Geral da ANTAQ, Osmrmori de Cosiiitro
Iliiron,
Diretor Su1rerintendcnte Adioioislroliro e RcoJ Duarte e Si ,a 2/olor,
Diretor Stt1rcriiatcircicirre Opetociorral, nnrbon da vtrr1rrcso Portonouc
S.A. - Turrdlinois i'orlrmSrios de Nanegaimtes. Reunião Orctir/ria: 37(1°
de 19112/2014.
14. 001v de assinatura: 261112015.
EDITAI, 5' 211 - AN'IAQ, 1)0 26 DEIANEII1O 1)0 21)15
CONCURSO I'CIIII.,ICO 1,011,6 lIOOVISI P510 1)11 VAGAS
EM CARGOS DE Ni0'EL SUPERIOR E 1)0 NÍVEL 5101)1(3
O DIRETOR-GERAI. DA AGÊNCIA NACIONAL 05
TRANSPOIG'ES AQUAVIARIOS, erlm razia de erro orotcrioi, lavro
pública o retificação do rcsmrltrtlo firal ira avaliação do SIulos cIo
catididalo çc'icrrdonno Azeecdmn Casto Mortimms, inscrição a' 1)11i246113,
constante do Etlitnl O' IS - ANTAQ. riu 22 de diezcr,rlrmo de 2014.
cotriorrrrc o sugmor esirceiScodo.
idato
eitodo occ c'tlir,ml e o
Tenro público, ainda, que
o cannem,
camrdidoto citamla tio Etiital o" 16 - Airioq, de 23 de dczctnmlrro de 2h 14.
poderão interpor rcct,rno rios dias 27 e 29 de janeiro de 2015, comi.
formnc procudiomenlo doscrilo oiraiso.

DIÁRIO (Ir 1CIAL Do (INIÁI)
SECAr') 1
l't/ tiiç.oç;itm rir ,n"' tttitiri,rtlt,tS
SEÇÃO 2
.Siiimmioii r s,si/, m ti/clima i'taIt'ral

orçiko:I

i5tltlit.cç5rx ii,. t irott;mltc-.
00(31 1017. AI1/i:,s.il G1.tEilttA
Imtt,mri,rr.CIi..rimitit' lnm,t,l.m,I:mto t.. Otiruig.mçãa
Ai.t'XANI)tit ,\ltii-bNFã,\ ,er.',t,'ItAt)O
C,m,.t,oln:O,r:It is di:
I.'Itt'cit;.tr,/o lll,,tFné, ;,ttmr.. )m,sri,iis
FRANCISCO 3.09 (:iIAGAS PINTO
v.:rm,rrtlt'ti:tmit,t tit: l'mrolttçãet
xo,t,,ral a.tmt pit.u.t
tua asia ac.ri.ttt..iaO,ii Ir orrt,,,ttu,.,, t ,,ili,eot ir
al,,,1000t.,

- mui

1 DO RESULTADO FINAL NA AVALIAÇÃO DE 1'1TU.
LOS, SOMENTE PARA OS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR
II Rescrlmndmr rural ima oeolioção rIr titulas. on scgmmirriuar,
detrm: corgo//rcoilocoiittadc de vaga. trimrrrero de inscrição. no ate tIo
comrclidalo cmrr ortlumrm oirabétieo . nota iimral ira ovatiiuçào de titules.
CARGO 2: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA:
Ti - ANALISTA DE INFRAESTRUTURA/BRASILIADF
10024603. (iiordoomro Azuectlo Costa Manias, 11.011
DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO FINAL NA
AVALIAÇÃO DE TITULOS
2.1 O catidicinio eitatto nunie cditnl e o coirilidoin o epre se
rcferc'r, Edital mm' 5/ - Ammtoq. cie 23 tio duzuiimirro de 21114, poiierãmt ler
de IititlOs e immucepor re,,,c.,,. 00 espeflmo da planilha da nuoliação
ctmraos contra o renrrllada tirai rui, uvoliação de mutilas, dos 9 horas do
dia 27 de jnneiro de 2015 ás IS birros do dia 29 cio jarrulon de 21(15
(Imor/do oficial de Brosihimt/DF), no urdereço cictrúnico
tmtip:i/tcrcts.respe.imirb.imr/cerrcorsos/airtuiq_14, por mmcm do .Sintemmro
ElctrSmtiutr de Irilerlrosição de Recurso, observado, o bar/rio trliciat tIo
Brasilio/DF. Após esse teclado, trio serão nceilos pedidos de re-

Estc clocmmmnrcmrro pode ver a'rniReado no etrderzçta cietrõmnieua htt1r://ceevro.in.gov .I,*utioitieklmluimtmoI,
relo rdrliço 11111132)1151)12711111192

N" IS, terço-Eira, 27 dejuociro de 2015
3 DAS olsI r osIÇõEs FINAIS

3.1 O enrolo clv rcnmrltvdo himial mio avaliação de Ilitmlon dos
rel'eridurs eorrditioros, anuls rcctrrsas. será dirulgotio no 01/rio Oficial
da Unia, e o renircemiso edilai será divulgado no ialcrttet, 00 cmi.
dereçtr elctránico htl1r://toti'cu.cenpe.rmnir.irr/coircmirsos/anlaq 14, na doto provOvel dlv 311 riu joaeiro ele 21115.
MÁRIO POVIA

SUI'ERINTENDINCIA DE FISCALIZAÇÃO
E COORDENAÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS
UNIDADE REGIONAL DE BELÉM-PA
EDITAl. DE CITAÇÃO DE 20 DE JANEIRO DE 2015
A CImefu da Unidade Regional tio Belétri, cossieleroirdo
inntrmição processualrealizada pelo cqaipe de EscoIizoç1ir ticsigmmatlo
pulo Ordem tio Serviço n' 1491211I4.UAR131—. de 02107121114; cor000966.0;
sitieromrdo O Atito cio Iniboção
mi" NOTIFICA o EMPRESA
DE NAVEGAÇÃO TRIÂNGULO LTDA., CNPJ o' tSh.325.462/OlitIl.
(is. acerco tia decisão prolbritium sua DESPACHO DE JULGAMENTO
N' 032120I4-LIARBL, elaborado iran atitos do Proccsso ir'
de
50305.)1111431)12014.12, rulaliutr à liseolizaçio
realizado rmo trcriotlo
1171117 a 211(811,1
Tenmlo cmrr sinta o irrr1riassihilidndc dc mroiilieoçào pessoal e
postal dos representantes legais (],a
coirnitierondo cmre,
coirforirme iim(orrrtoção tios Currreios.acmrmpruna rrrrttlorr.sc de endereço.
e cimmnrprindo o di9rmnslo rio 9 4", do ocr. 26 da Lei s' 9784, de
2911111999, e o disposto na 92 0. do nO. 79 da norirro aprovaria nela
Resolmiçin o' 3259.ANTAQ. de 30101/2014, pelo lcacscstc ediral, NO.
'I'IFICA o referiu), errr)rrcs. poro crre. mio prazo de IS (QUINZE) dias.
eoorodns s partir do ptrhlicoçãtr leste. oprcscnuu RECURSO ADMI N ISTRA'FIVO. refererrme im aplicação de mrtull,mpecuniário cm nabo
de RIS 433,13 (quatrocentos e nitro e três reais e reze centavos),
orinemrmc no eamrreiinimcnro da infração prevista ido rol. 211. inciso XXX.
do Normrro oprrrratla pula rustrlmição mm" SI 2.ANTAQ, de 2311112007.
Umrtro.ssirrr, é fucimlrudo u essa cirrprcm.n Ice cmlv tios rcni,eulisos atttOs, tios dias (ticis, das RIr Os 12 (rocas e das 14h Os 1$
Iro nts. no sede do UIOEBL. mio Travessa Doar Rommrcirltlmr de Sumos,
1561). & andar, Urrmorizoi. Oelcirr-PA. Iremrm vIndo rtirler cópias de peças
do processo que jtilçor imecessánios paro orla defeso.
lmmfortmro o Vosso Semrlroria cine, 5,5-mirro não h.inerrclo mrloirifeslação ao prazoestolmelecielo, será dada continuidade no l'rocesso
Admlrirrislraliarr, nos termos (Ia legislação e durmais oorirrmn de ruANA PAULA PA2A500 ALVES

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
EXTRATO DE. CONTRATO
ESPÉCIE: ContraIo rr" 55120I5. CONTRATANTE: Ccrmrqranririo Docas
do Ceara - CDC. CONTRATADO: Rádio Táai Ca1niniil Fortaleza
Ltda . E1t P. RESUMO DO OBJETO: Comrlrolaçãir, por derrramrtio.
de
tronmsporce Cai 1/si riu umnprcgadrrs da CDC tme entejomrm cmrl serriço
ror Porlaiuz.q. Cauuoio, Moraeotraá, Errsébio e Aquirnz. FUNDAMENTO: No prtneessa a' 201411111. ira Resoltição do Direae o
05012515, datada tIo 09512015 e no Lei dl" 0.666193. VALOR: RIS
41.693,00. PRAZO DE EXECUÇÃO: IS oreses, eorlodtrs da ecrnidnão
cIa 05. DATA DE ASSINATURA: 21111.25/5. Proecoso Artiriinmis.
lrahiutr tu" 201411111.
EXII(A'IOS DE 'l ERMOS ADITIVOS
ESPÉCIE: Segmiimdo Atlilim'a no Comrtsrto ir" 76121112. CONTRATANTE:
Comrrpocmiuio Direoes thtr Ceon) - CDC, CONTRATADO: Pmrrmo Scganr Conm.
patritia ttc Scgmoos Genmi, RESUMO DO OBJETO: Prorrsaga-sc o prazo de
12 irresor, Iiimtintrdocmrm 111.01.2111 6c alIem-neo
enccaç)o do eimimrsrro pra in.iís
vohiarglrtirnl riu RE 3.0911.46 para 3,791.44. FUNDAMENTO: No Paocuso
mr" 2111210115. no IlesolaçOo da Dirune md 351921114. dc 17.12.21114 coo Lei
9fu6(d93. DATA DE ASSINATURA: 119/5l/2)115. Prazesno u" 211121095.
ESPÉCIE: Priurreiro Aditivo trtr Contraio ir" 03121114. CONTRATANTE: Ctumnpottltio Docas do Ceará - CDC. CONTRATADO: Errgcrnorr
- Eruçuirtrorio Industrial o Consimaçoes Lida-ME. RESUMO DO 013.
JETO: Prorrogação do pr000 de execução rltn contrato mor inais 90
dias. End,,mmuhir cmii 13.114.2015 e alteração dc mrmnrrru ctrqrrusoriol. PUN.
DAMINTIJ: No ) t roeesntr o' 2111411947. na Resoltição da Dircoc o'
00112t115, de 00.111.2515 e no Lei 86611197. DATA DE ASSINATURA: 119101121115. Processo o" 2111411947.
AVISO
CONCOI(I1ENCIA P1' 1412814
A Conrpnnrhir Docas dtr Ceará - CDC, arvietiatbe de economia
tmislo niurreulatln á Svenclaria de P000s da I'resid/nrcio tIo República, voirc
sede 6 Puaço Amrtigos cIo Marimnlra, Mmi". Mircuni1re. ciulatie mie Prrrlurhezo, rro
Estado do Ceará. bola )r(irheo, paro cottlrecitmtctmto das inlerestios.
se
que
ptthhicoa allumnçáen no EdiI,rI do Comreorréneia n'01 4/2014, cujo objebo ria
Countrotoção de Cotmstnhlonio emtr l'lmmrejamrremnbo e Secii1rcomçàn de Cssgo Tnibttnánio da Ctnimrpomrlrio Ooea.s da Ceomti, elite poderão ser aeessatlos tio endereça eletrônico tvrciu.dtaeasuimrccono.ctrntrhr, nr;motidu a dimba de neali,açSn
dir ccnamnre povoo dia 311 dejaneim de 21115,6v 119:I8lluenas, bovino loenl,
ira sala de rcturtiôus da CPI- uro sede da CDC. no crdemvço rciotro citado.
Maiores inrl'omnnroçács pelos lulcl'ooun (ti)) 3266.99211c (95) 3266.5921.
CARLOS ALISERTCI CÂMARA DE VASCONCELOS
l'reniuberttc dhir CPL

Docanrrerlo onnittado dbiçiloltrncndc confornrrv Mi` s' 2.2011-2 clv 241119120111, qrrc imrstititi a
hitfraenlnrlr,rã de Clrovcn Itúbhivan Brasileira - ICP-Brasil.
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