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CONTRATO DE ADESÃO N 2 65 / 2015 — ANTAQ

CONTRATO DE ADESÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA AGENCIA
NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS —
ANTAQ, E A EMPRESA CATTALINI TERMINAIS
MARÍTIMOS S.A., COM O ESCOPO DE ADEQUAR O
CONTRATO DE ADESÃO MT/DP N° 49197 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 n° 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 n0
15.589.015 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 052.473.918-88, doravante
denominada ANTAQ, e CATTALINI TERMINAIS MARÍTIMOS S.A., pessoa jurídica de
direito privado, com sede na Avenida Coronel Santa Rita, n° 2677, CEP 83221-675,
Paranaguá/PR, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 75.633.560/0001-82, neste ato
representada por seu Diretor Presidente, Senhor José Paulo Fernandes, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade n° 12.239.834 SSP/SP, inscrito
no CPF/MF sob o n° 048.555.768-16, e por seu Diretor Administrativo-Financeiro,
Senhor José Edson Rodrigues, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da
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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 legais e normativos aplicáveis à espécie, e ainda, mediante as
seguintes 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 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 o 12.815, de 2013.
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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..
Subcfáusula 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 CATTALINI TERMINAIS MARÍTIMOS S.A.,
localizada na Avenida Coronel Santa Rita, n° 2677, CEP 83221-675, Paranaguá/PR,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 75.633.560/0001-82, 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
granéis líquidos 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
52.668,60 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. 670 a 674 do Processo n° 50000.002738/1996.
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
Õ 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 exeição e
modicidade dos preços praticados.
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CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DAS OB
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 0 50000.002738/1996, 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 n° 12.815, de 2013, e do art. 26, § 1 0 e 2 11 , do Decreto n° 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 epas
estabelecidas em regulamento específico.
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CLÁUSULA OITAVA - DA UTILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA P0
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 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.
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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 n0
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 eventual
modificação no conteúdo da carta de fiança ou do seguro-garantia, bem como
eventual substituição da Garantia de Execução Contratual por qualqer das
modalidades admitidas.
fi
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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° 50000.002738/1996.

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 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 Desempeo
Portuário - SDP), disponível na página eletrônica da ANTAQ na internet, bem d'0moc
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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 autorizaç:
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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 Proceso n°

50000.002738/1996; e
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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 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, 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 exercício da fiscalização pela ANTAQ;
• , III - forem descumpridos os prazos fixados para o fornecimento de
documentosou 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 CONCEDËNTE:
a) transferência de titularidade da presente autorização;
b) alteração do tipo de carga movimentada; ou
c) ampliação da área da Instalação Portuária.
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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. 78-3, 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
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.
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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,

de 2015.

de

MÁRIO POVIA
Diretor-Gera

JOSE PAULO FERNAN1JES
Diretor Presidente
AUTORIZADA

Testemunhas:

Diretor Administrativo-Financeiro
AUTORIZADA

N.6

CPF/MF:

aedo '

—Notde:
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SUPCR1NTENDÉNCI,\ DL ADMINISTRAÇÃO
NO RIO GRANDE DO SUL
EXTI1ATI! DE TEUS 10 ADITIVO '4' 4121119 - CASEI 11111197
Núo,cro do (312011.
soa
'4' 1', cesor Oh500lOiliii (42011(13.
((OlE 001(01! '4 1/11(1 ( ',11IIOI'siIN!I1N((\DF
A DO IN1.S'lil,\ÇÀi) '41)RIO GIlA '41)1' DO) SUL. ('NO.! Cooiss,oda:
0sio00551100134. Coln,,t;eIo AOS soovicos LIDA - i:oi' -01,.
jolo: i'i, rr,s,:iç-3,, da visd,,eia v,,ssiral,,ai poc,,,:,is 1 2ids,e) neles,
4,113,113,21)19100/1(0010. Fcodoo,ecls, Les,aI: Lol 0.000013
\'isOovia: 110003121113 o I(0/03,'iIIO. Vai,,, To(aI: 0525217,00. F,,,,Ie:
100000001) - 21115N1351(01001 i)s;, de s\,.si As,: 10/0312(1(5
(SICON - 7010312015) I10I(61 -(((((Ili (-DII 5NE1O1IIOO5
!IESL'CIADO SE .IULCASICN'IO
l'IIE(;ÃO '4' 3/2(115
50 l'recoc'ira 4;, 5,50 do i(ei3o l,,n,:, ,,,hUeo. o rol,, ((slo do
;,vi ,,,o vilosO,. dMmm,do cei,ecd,,,o .'tciiijae,a iNIEI(SiO'T
i_TDA, LUIS ((3..16li.5S l/Iil5!(-54, e,,,00va (,,,,io ni,,i,aI (e 0$
1I0.09O,OII( ce,noe,ie y. n,iL oi!Oeeclose flovC;,!;l re;,is). LI (IrocessIo
eI,400,ro-sc a ,i,p,oiçio paia vEios o,,, i,,tc,ossados.
ELIIN ((11 Ii 1' (.1! 1.Ni(
(0100(1 - 300312015) 1 (0007.0i50li-20)5N150001'19

CONTROI OORIA-C.ERAL DO UNIÃO
SECRE'l'ARI.'\ EXILCI.fl'i\'A
DIRETORIA 0)3 GESTÃO INTERNA
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS
LOGISTICOS
EXTRAIO DE l!ii(9!0 AlIlil S'O '4' 212015 - UASL 11(1170
Nds,cro,i,, C00000: ((((71113.
'4' P,oce,so-. (011500050227(1(2(0.
I'IOXIÃo 0(5(1' '4' 20(2(112. L'o,,,,ala,,Io: CON1'OOLADORiA-GEOAL
DA UNI/lI) -CN('i (;,v,haI,,do: 4049254410)1)47. Cosnco;ada CLARO
(IA. -00 (O: AIs'ra, ,, i,e3,ni,ci,, da C.mi-nio ,ni0i,,ai,,r-5o soei;,).
(''41'! e o eade,eço. possar,d,,aei,,pnss
CLARO 0/A si ser 5l rcsiioos5voi
pciaee'oç.',;do (00,040. C1I!O (''4(3 N'41(432,54 .4/!I00i -'li, e,',o,,-de
o, Roo I'idrida. 1V70, 8-1,1m. LEI': II.!. OS-'0(7, as ci,iode lv 5)0 i'o,,ioSi'. )'cod.,a,o,(o Legal: Lei N' 0.000/03, Do!;, o, Assioa,o,o:3)003120i5.
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SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A
EX'EIlATOS DII (NS'EI1U070N'FOS C1I51FIlXFUAIS

EX'l'IIAII) DE I'!OIIlll1I!LOÇÃ(I 1)11 (II'ICIO

Esi,slcic: Cs!i!IrssI,s de !'reiassç (o de Ser'iços de I'reve;sçOo e
o IaeO,,di,, EijC/COOiiIl-1:M1 N' 0012012013, C,,sIvsla,Ie: Empresa
lSra,/ (e (ois!ssrcica0sr 5/A - 011(1. (Io,,Ir;,!,,(,,: 'LI' Co;iserv:içSs,
L.i,,,pcoa LEOA ML. CINE): 03.073.65 , 110001 -33. Olsjclo:,creiços de
prc'vençf;o o co,s,(sas, a,;,e/s,d,o, o,!,,, osco,Ii,,scm. eI!!el'gelse 101 ,ie
! ! rl5!! Cl!OS 50401105 005 Cl!!(5l'COadoS, srvsL,lores de serviços e vi55(5/les, fl! l!!CiO (e Briços/a de !J,v,,Oei,a Civil, t'i,ioi Isilda sar 00,
seis) isios- etc,, 1! Iosi,evis,,er,I,, cio, !espevli,'Os eq,Iipslll!es!ioS (a
pro(cç'Va ii,d,,'is(aal. eqss ;pasc!cs;osde pi',iicçOo coie!ioa C 1/e !!ca(e!i1!(
,ie pris(!e,!s1.s S,,es,soo,, p.',rss oissoç0a oas,(epen,kr,eios Ia 00(1. ,,o
is, Sssper (Valer Ve,,ii,,vlo 2,1000. es,, 0,'ssili:dDF, iviada!idode
de Cv,sIr;s,aç5o: Dispenso de lJCiIslçOO. íiis,i,',i,,eisL,i;, l!0 11145,0 XI,
asl i0a 24, da Lei N' 0.600/1 1/03. Do v;sI,,r,,,e,,sai: 0$ 76,6511.00. Dos
i!cc,,rss,s Orçai,sci,r;ini,,s: ila,i,c,,hode !Jesiseso: i':'Og!a!!!;I de
l,o0,o: 2412221(1! 2111000((ii (Ado,i,,is,,',çoo ci;, U,,ids,ds,). E(,,,,,e,,;a
de I.)esi,esa: 339037 ILc!eaç:os, de MOi, de Oi,,a(. '4,,!;, de Essspesio:
2111 5NEIIilIi927. !7,,,issO,,: ('(/03/2012. Valor: 0$ 70,650,01(. VigAscio: 20/031201 5 o 261G312016.
(c. Assis,;,csra: 26/03/2(1 IS. 1',s,ccss,, N'
205012012.

Ilspde,e: l'so'aga de OIieio '4' 0000117015 lo Cs,,,a/oio N'
51031212014. Cc,,sees,e,,ies: Cos,eo,ie,sos : SI(I.'I(E'I'AOIA IDE P0LITICAS i'AR,\ AS 010(1 ('IIIiIES, I(oi,l,de ((es!,,,,: 20I1071. GesSO,:
(SOIS. Co,see,,e,,cc : Ml!N0'Ii'IO DII CAMI'INAS. C1,11 1 ) N'
51.003.2421I15IIII-40, i'.l.12712IIIIS, 111. 30, VI.. Vota,, 'l\,!aI: 10$
10.954A0, 0,0,, cIo Cssse';pas,ida: (1.9 5.576,37, \Lod cc e io:
1S106/2014 a 02101120 17, I),',i;,,IeAssi,,;,l,,r;,: i /Ii!3/2!llS. Assas,
Pelo i'0(ISII)IINCIA IDA IlRi'UI'LICA - 'ii ESID,DA i(E000LIL'A
/ ELEON1III,\ MI(NICOCC1 DE (iL!VEI1IA- M1NIS'l'RA DE ES'FADO).

£scdcie: Co,,srsao cIo i'resi;sç)o de Serviços 00(1/COE 103CM! '4'
107121115. Cs,,sI,ala,ve: ((sopres;, Brasil de Coo,,aie;ç/,s 5/A- E9C.
Co,,,r;,,o,l,;: 0(4,40 do Sra,li loiporloçlo, F_sporlaç9o. C;,i,,drcio e Assessaria (IcE. CN ('3: 61.939.12010001-43. OLsjeii,: Serviços de siegrac'oç)o ptsr 55/lia civ 50(0,00 dc Os/es101ipia cO,l!(!ll!Od,,540da poro
Atilho e video (Fr;,csc,iç0o A,si,li,Io por Coirps;io!IorI. i,s(iicIas(o OleVoiee, ,r,, ,'ia srqoic's X!cIL, lcl,,,l;,!id::de de Coa!ral;sçOsr:
xigdcisL,,ie de LicilaçA,,. Fanda,,,c,,Iasia 510 vopsil do ori. 07 do DccIclo 1')' 6,51012055, dc roi s ,0 Ia ari. 25 ci:, (ci N' 0.500/93. (30
10(01 000I e,li,,,ai!,,: 11$ 560.000,00, Do, i!ee,,rs,,, O çalool,sri,,,: l'roera,,,a de Trohall,,,: 247222 IlI(26730100 (Coalsslie;lç)ie
'Iroi,s,,,iss)o (tc Aio, o 05,105 cio L(o,'erc,o Pedem!). E/e,,,c,,io de
I)cspcsa: 33003 1 ! (Ossirs,s Serriç,rs de Terceiros - I'essm, Je,,',Iic;,).
N,,e, de Ln,j,e,,h,,: 201 5NEOIII)707, Es is,),,'. 0510M015. VAor: 0$
56,IRI0,00, Vir0ovio: 24103/21115 a 2410L121!iO, Ar,i,,sS,,a:
2 , 1103120 15, I's'oees,o '4' 3457/2014.
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.\(' si/lI 1111,4 '2; Dai ( 'sIlVO
OFi(rOV'J ('O'') 1(Na',"413,:'roo(,ssvoIo•s
li-Co,
1)IÁID0 0r-!CIAI. DA UNIÃO
SEÇÃO 1
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SEÇÃO 2
Ad,aiai.v oç2o P/('(O:a fs'd,-ss(
SEÇÃO 3
('oI,lisor2o,lo oonIraIoS,
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sOl IX 5 !'.! (0! (.liIl',Nl '.0 51.',' 1 (SI 1(5
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III i!11s,0A'-JI. ll,',l'I1Il2l;FS 1(1(1.

SECRETARIA DE ASSUNTOS I3STRsvI';C!COS
1'UNDAÇÃO INsTrru'i'o DE PESQUISA
I3CONÓ1eI1CA APLICADA
I(X'I'UA'FO DE CON'ílI/c'l'( 31' 11112015 - ((ANO 113001
01' 1 1 ,s,ves,,r: 031119100546211.153.
!Ni:x)COOILIDADO li' 2121113. Coo,,ov,,,ie: INSTITUTO (20 PESQUISA (CI 1NI)M ICA APLICADA, CN ('2 Co,,Irolad,,:
34(1253 (510111707, Co,,I,aI;,da : EM!'iILO;\ BRASILEIRA DE (100100(110 II TEL000A000. I)6)eiO: I'resIaçSo. pois I(CT, aio serviço, o
oe,,da cio sso!aisss. cp, o a (e,li lo,,, ;s, leve osi,I;s,les do lOA, ,,,e,Iio
oo Ançs,, do a,slro,,,eor;, de Coalr;,5,. I'uicloi,,e,,so Lcg:sl: 1_vi N'
0.005193 . Vi1/,,eio: 2010212015 1910212016. V:,I,,r Ts,l;,!:
R1275.200,II0. )',,,,!e: 100000110II - 2015N(50I)l10, I3aIa dc Assio;,!,,r;,: 20102/2015.

(0(CONV( ('00120(3 - 31I(1131211I3)
ElIII'AI_ 01' 1/21119
I'Il.II.!I('I'II; 000I(2914L1'5I/)INU 5lLLIlE!l(iS SliI,IICI(IN7c
COI4SLII2(IIl),5( - (511)13,SLII)AI)E I'II)1I)UTU
A Seerelaria 111 Poli( —1 1 lar;, os M,,Ii,eves - 0I'lvl/!'R coe,l,;la,I:,,,,i,, CailsIl lird'.,), si;, ,ssod;,iidodo "prir,I,o,r''_
poro r g ;;i ;c,ar pe'nqllisa s,,I,re ,, 5rs'.'l!lço (,i i,rsi,Ie,tteocaç)a ,i,,
ve,,ç30 tIo Sal,),,, 410 I';,rA .0v i(e:ieio 2,, l,,eval,iss,,o, dc regssialos,lo;
s,ilr,Idios (la,,! prclr,Sl'açIIo Is,, ,iebales l0,,,;isieo, do 1" I',',r,,,a liv,,,,, (Aliecr ''20 nis,,s aio vs,i,,I,;s,c A,,'is, idi,c ia ro,vra ,,s o,,,il,vrv,: n,'"a
av;,haçl;a,i, (Xcsev,,çSsc elo Ileldi,, elo
e
ir os resil lio,(o,
da I'dr,co,. e) Edis;,l_ isso dispOe n,,hre v,i,,liçAes corais di, voolraco.
c,,, Sili,,,
201 5/eshe,i,-2II1 3.
01(00(1 N (27, MAMA 1_A i(,SNTO (iOIJi_,\R1'
Oea,eISs i;, Esov,,/iea

SECRETARIA 1)13 DIREITOS HUMANOS
EX'FII,S'I'O 1)11 '1 I.AtNIO Al5!'I'I5'O 31' 912514
i'l,oevs,,,,s". iIIlIi(14,I013'131/2i010-53, Espdcie: T--AcIici,'o '4'. 115
ao Co,,s'Oi,i,, 711/IS (5/71(00, cviehmdo 01,10v ;, Uno,,. (,lr l,,Oill aio
See,oI;lnia de i)ireil,,s II ,a,,o,,ss, cl;, Icasi,i,,j0 sI:, República, CNPJ
*05.470.62510001-87 e, Sec,e)a,i;, da ' ( ' rol,aO,o
, e Dese,,,',,Ivi,,,es,Io
S;,eial da Ceari,. (101(1 N' . ((0.575.1 (c'(/iISili -53, deoo,,,i,,oda Co,,co,,c,,,e. Dl,ieio: icrorrogaç0o do I,raoo i/o vivãoc(a e,,,o,;s,s,c co CL irs,ila Dúei,,,;, dis Conc'Asoo ,rriosaa( par;l oIld c, di, 17 lo ,Io,ror,,brs, cio
21(13. Dal;, da Assi,,;,ls,,;,'. 17112/2014. I,IeF Saicvl(i, ('01' N'
2227i(lI27'/45, I,'Ii,,isIe, Ú, Eso,l,c L'i,e (A,);, Seerecori;, (o Dm010,,
ci;,
da l(eisA!rliese A,scl,c'ai,, i S'irgí,,i,c CIe,,,e,,lis,,!. (1)0 N' )73,/,54,5 13-72, Sce,e,0,io de Enl,cl,, 4,, l'ossIoIi!cl
De,ei,,',,ieisc,e,,(ss S,,eiO( si,r CcarO.

SECRI3'I'ÁRIA DE PORTOS
AGENCIA NACIONAL DE 1'RANSi'ORTES
AO OA VIÁ lO OS
I(N'IIl,VI'lI 1)11 ,\I)IS,i,lI 01' 09-API'IAQ

DIRETORiA DE DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL
COORDENAÇÃO-GERAL 013 SERVIÇOS
CORPORAT1 VOS E APOIO Ã i'ESQUiSA

PROCESSO '4' 3111100.01 2 730/I 9515,
Objelo: Asieqaor a Co'',,ss,,Ie As(eo)o M1YDI' N'dOAI el/O is Lei '4'
12,5)9/2i(!3. Easaia,r,en,.-sçocc Lc'nI: Lei 00 (2.615. dioS do ju,,Iss,de
2513. l2oe,Ao N'8,033. do 27 issal,s, de 2(113, Lei N' 10.23.9, de 5 dc
,j, li. (e 211111 e l',,,,ar,;, SEI' N' 152, ,/e 3 tia jssrchc cio 2014.
Via/s,vis: 25s,s,n. h'ies,;s,A,'ias: O'iAri,, I'o,'i;,. D';sc';c,e-Ge,s( do AN.
'F,SO, Ao,,) I';,,ilo i'vr,,:,ndos. DIrc'csr l'rc',i,Ie,,,o IL ecssplcsa Cal (5,Iil,i
la(;,ríti,s,as S.A. II cs,,,iSo Lhdi,cúria: 354' ele 3/612II14. Doto
do assis,:,i,,r;,'. 1713121115.

EI)I1IIL III: Cl IA5IAILS l'úSI_ICA 1 !'EA/I'NI'l1 N'26/2015
SELEÇÃO DE CANDIDATOS lISA CONCESSÃO DE 1101.07,0

50100 IcE LICITAÇ,'cO
11000:30 01' 712015 - L5 ASG 6511(1(1

O INSTiTUTO 00 i'RSQIJISA ECONÔMICA APLICADA
- ('lIA (XlN\IDA os inleresssal,,.sooprescr,t;,reai Proposl;s. aos
cIosos esl',,I,eleei,I,,s ,,;, C),;,,,sa,Ia O/bEca II'EsS/i'Ni'D N' 020(21115S,dcprog,';sissade i'esqoiro cora o Deseovo(oi,,,er,i,, N;,eis,n;,l. 05401')): Seivv',,rn:sr inle,e,,a,!o,, l,wa cos,ees,/,, de IrsoIs,, pesqaisopso;!
a!,,ar 11. I'r,jaic,: "A,,:i(i,v (;,v I'oii!i g as cio L'mi r reeo e B,,le!i,o NI c,clv l'r;,l,;iIIc,,: Coc,jo,,I,,,;,eAs,silise". i'RA000: !.ANÇi\M ENTO
DA (11-/AMADA )'ÚI(I,iCA: 3110312015;DA'l'A FINAL ('AlIA (1
ENVIO: 091002013 DIVULL1AÇi'cL) DOO 11ESIJL'I'ADOS: A p:srcir
16104/2015. A pleseioe Cls,',sic;a):s e,rvo,,,ra-,edi,1,,,,,ioel si, vite cio
II'I7,5 (,v,c',,'.i i,ea.govAr) o 00 e,,slereçs, 090. Q. II! SIs,v,, J. 0,1.
BNDES 5" ,,,si;;r. s;,Io 910. 13,0,01:, - DII

i'a,cos.c,,: 51195111010362211 (SsS . 1)lsje!c: Pre g a,, ElelrS,,ie,o - 1)
objeto dln lr;e000!c Oci,ação é esea(l,sc dl, 050ii , 5I0 5,54,
Isola o eoit,rae,ç7,s de scrs'iço eoirii,c,,a,(sc de IeceIlçSO ;lr;cler,(e ss,,s, on U,,i,los(c Secional cIo Ilio lo Aos,cirn
UIIIIIIA, vo;di,ra,c cnndiçSes. qeasssicia,!es e cairdoci;,s css;sI,elv.
vlsi;,; no Edital e .,ees ;,,, g ,,,s. 1A,Ia( d, lien, Lieilad;,s'. (1(0101. iI,!ilaI:
3 (/1311(3 (e IiOitIlIl Os 12I00v de 141, 1,! 171,110, Lssdereg: Sol,, O.
Sol - L'aaj"e" . (dAtei,, Esis'' liai,,to,Xvs 0,,,:s Asa Ns,rlv - 01(7,011_IA - 01'. E,,aeea ,los i'ssrpooas'.apnri 'sr ele 3 I/Ii9(21I( 5 O, 1156110
lo silo ,s',ace.eos,,i l o,.s,,e,.EOe.l,r.. AIceric,oa das !',op,'rIr,s: 14/1002013
1,5 101,00 si,c,,'cc',c'.coi,,pra,s,vI.poobr

(SICI)N - 3010312015) 1135/i(-Ii 31(2-21115N1101101137

((1IIONAI100 FII3UEI1(I(Dl1 0II,\'A
Coorsie,,;,d,,r-(is rol
Osso d,,v,,,,,ei,ic, pide s,i, , elovAcIlE,, (III1I32OI 5(133! )iI1I1112

W61. (crço . k'ir;i 311 elo março de 201 5
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