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CONTRATO DE ADESÃO N 2 069/ 2015 - ANTAQ

CONTRATO DE ADESÃO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
AQUAVIÁRIOS - ANTAQ, E A EMPRESA
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO,
COM O ESCOPO DE ADEQUAR O TERMO DE
AUTORIZAÇÃO N° 049ANTAQ12003 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 o 10.233, de 5 de junho de 2001, com
sede no SEPN Quadra 514 - Conjunto E, CEP 70765-545, Brasília/DF, inscrita no
CNPJ/MF sob o n°. 04.903.587/0001-08, no uso da competência que lhe é
conferida pelo parágrafo único; do art. 58, da Lei 12.815, de 5 de junho de 2013 e
pela Portaria n° 182, de 5 de junho de 2014,° do Ministro de Estado Chefe, Interino,
da Secretaria de Portos da Presidência da República, neste ato representada pelo
Diretor-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° 15.589.015 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 052.473.918-88,
doravante denominada ANTAQ, e PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRQ,
pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Presidente Vargas 328, do
2 0 ao 110 andar, Centro, município do Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.091-060, inscrita
no CNPJ/MF sob o n.° 02.709.449/0001-59, neste ato representada por seu Diretor
de Terminais e Oleodutos, Senhor Paulo Penchiná Cortines Pereira, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade n° 3.565.940, emitida pelo
IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n° 609.680.107-25, 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 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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CLAUSULA PRIMEIRA - DO REGIME JUR IDICcL____

O presente contrato constitui espécie do gênero contrato administrativo
e se regula pelas Leis n o 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.
Subcjáusula 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 qualquér 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.
Subcláusuja 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 qualque\r
relação jurídica com o poder público.
-
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Subcjáusula Sexta
Aplica-se o disposto na subcláusula anterior à contratação de mão de
obra, seja ela em regime avulso ou com vínculo empregatício.

Subc j áusula 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.

Subcláusuja 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 exploração da Instalação Portuária, na
modalidade de Terminal de Uso Privado, denominada Terminal Aquaviário de
Guamaré, localizada na Rodovia RN-221, Km 2, Guamaré-RN, CEP 59.598-000,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.709.449/0063-51, 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 líquido, 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
153,411,28m 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. 396 do Processo n o 50300.000060/2003.

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.

SubcIáusua 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.
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Incumbe à AUTORIZADA executar as obras de construção, ampliação,
expansão e modernização relativas à Instalação Portuária, podendo fazê-lo direta
ou indiretamente, assegurando o cumprimento das normas legais, regulamentares
e técnicas aplicáveis, especialmente as relativas à segurança das pessoas, bens e
instalações, à preservação do meio ambiente, à administração aduaneira, à
infraestrutura de acesso aquaviário e ao tráfego marítimo.

CLÁUSULA QUINTA - QUALIDADE DO SERVIÇO
A AUTORIZADA submeter-se-á aos critérios, indicadores, fórmulas e
parâmetros definidores da qualidade da atividade prestada, assim como às metas e
prazos para o alcance de determinados níveis de serviço, a serem fixados em ato
normativo a ser expedido pela ANTAQ.

CLÁUSULA SEXTA - INÍCIO DA OPERAÇÃO
O início da operação da Instalação Portuária construída, ampliada,
expandida ou modernizada estará condicionado à emissão, pela ANTAQ, do Termo
de Liberação de Operação - TLO, após atendimento das exigências contidas em
regulamento específico.

Subcláusula Primeira
O início da operação da instalação portuária deverá ocorrer no prazo
previsto no cronograma constante do Processo n° 50300.000060/2003, 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.

80,

§ 3 1 , da Lei n° 12.815, de 2013, edo art. 26, § 1 0 e 2 0 , do Decreto n° 8.033, de
2013.
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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. 80, 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.
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É vedada a subautorização, sendo permitida, media nteaprovação 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 no
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 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
prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da efetiva utilização, independente d
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

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 Convocatória, 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 Contrata 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
originálmente 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
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Cláusula Décima será restituída de forma proporcional à entrada em opção 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° 50300.000060/2003
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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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 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

C^3

•

lio

Ml'.
FI.

U/

ANTÂQ

Proc. rQ_2L2
Datajp
Rubrica

empreendimento, observada a legislação aplicável, de
licença ambiental atualizada;

a

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 fundeadouroe 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;

ANTAQ/GAB

L,
ANTAQ

EI.
Proc.

Dat

J5J(

Rubrica
XVI - armazenar e movimentar cargas perigosas em cononancia-cn------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 0 50300.000060/2003; 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\
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ANTAQ, que disciplinam os procedimentos de fiscalização
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.

Subcláusu(a 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;

ANTAQ/,j
FI.

ÁNTÂQ

Pra c.
DatJj

VI - houver prática das seguintes condutas sem

ubrica

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 seu
d escu mp ri me n to.

Subcláusufa 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 o 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 e
de seus respectivos aditamentos no Diário Oficial da União - DOU, sendo. esta
condição indispensável para sua eficácia.
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CLAUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

OataJJJç

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 abaixo
indicadas e norninadas.

Brasília/DF,

de

de 2015.

cJD'
MARIO POVIA
Diretor-Geral - ANTAQ

PAULO PENCHINA CORTINES PEREIRA
Diretor de Terminais e Oleodutos - AUTORIZADA

Testemunhas:
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N" 89, 111,IrL,. ciii, 1 3 (tc maio de 20 15
COORDENAÇÃO-GERAL DE SERVIÇOS
CORI'011,VrI VOS 3 APOIO À PESQUISA.
:wi;,,. 1)1: c:II,)SIAIL\ I'ÕIll.ICA IiI:Afl'Nl'i) N" 37/21115
»: C,)NI1Il),iI'1IS 0111 CO5'CI'S5,Il oi:
11111,12,15

O INSTITUTO DC 112501.111212 ECONÓMICA APLICADA
- II'CA C(IN','Ii)A ,5 ,iicr,'ss:I,I,,l :, :(ll''clil5r,'lII pl1 l ( l l %Ia$, lOS
11111515 o$lal,1l11,d,s5 au (,ou,I:, '1251i10 Il'CAII'NI'Ll a" 113712a15.
.S,,l,i,roalu,,ia dc I'c$qLrlss 1,0,:,,, I)cs,'r,vol ,'i,,Ic,,In N,',c' muni. 1)11'
Jlj'O; Sck'cn,n:,r i,,It0oç:,,I,,,. 'ar:, cn,ccsa5,, 1, bois:, x'sq:,k:: lua
ah:c,r,i,l I'roain: 'C:snsin,çA:u
12 ,'slfl,It,:'., e11 Ics,'iuipc,ilin do 121,1cm.',
dc ),,al iç:, la lSraoml 1 ll'LA.IIJS)". i'I1.'\70S: LANÇAMI.NTI) DA
CHAMADA I'OI,il,iCA: 1313121115: DATA 1:11/AL PARA(12HViu:
22/5/2110 l)l\'Ul_1:)('ÀI) ((OS III1SIjI,IAI)OS'.A 1,:,rlil,Ie
3115121115. A prcschlhc Cisuiridn raranira-ac'1ipniiivc( ,,o silc ,in
101112 1 lrlcu. .i(,o:,.po,'.I,rl e ao c,,1Icrel, 5(25. 0. 01 lImo,, J. 121),
1351)125 5" a,,dar, saia 5(2, 13,'aOlia - DE
111:1(N1) 1201) 01( 011111111)1) SILVA

SECRETA RIA 01 ; ' POLÍTICAS
'ARA AS P.IULIIIOIES
DE ACORDO DE E' )(1l'IIIIA 'ÇÀ() 'l'ECNICA
('III ICIISSO 5" 11111135.1ll111255(21115.112, :2(11(1011 DIZ ('1 11)11112 EÇÃO'1 lCNh(A. c,,,,r :, Seorainri:, d,l',,li:i,'as p:hr: aS M,,Il,er,'s la
I'115l4,,5j:, d., I1cIu:':iIira ('Si') a" ((5,5) ll.'ISSjlnllI 1 -'II, a a ('SiSo
ik',l,lH,lui,'a Pc:krni, (:5)') ,," Iili.351.3115011i11 -III; 1)13)1:01: (:,,an,nlli.s,I,'col,s,ç.l'. uar,:a,i,'sc,,o,,mv,,,,c:,::,s,,c;,,cr,,,,ó,,,i,',,111,,.
1111(30 ,ia cai,d.,,,,, :1:1', jsopul::çS,'s rihcirj,,Iias Ia ((a, SnhIi,,A,'s. ',,r
tia A,,4,,jn FI,:vjaI l,:,,:'ra,,,r lImito bl:Irnj,', dri CÁ ISA: Vi.
DESCIA: lh/lII/20I5 li ih/11I12017.
h1x'IhA'E0 DE 'ri:iisio .11)111 ('ii :5" 4121115 - 11,15(1 2111,1,21
Nú,,,cr,, do Co:,a'o,o: 4/21111.
5" I'ro'coasu: l)01135)0lI12 13211)155,
I'ilHi,:U) 51511' 5" 1121111. ( 'o,lauI,,oic: 12 i:ci: D'APIA DE ouPAR,)
LITICAS
AS -MIII,) 112)025. CNP) Ctso,a:o,Io:
004.1120111100
MACHADO (11215 - 1211'
Ohjc,,,: I'mn,s',:,ç5 tIo ,rnoo 4, vi/,,cj::,(,, cual,'::ho 11:112(11 1.
i.cual:
Ui
5,064513, u. 57, i,,ci.a II, \'icA,c,,: I6/I(51211 IS
a 10)15/20 II'. Dala dc Aaoia:,,,on: 1250/21115.
(SICON - I21II5120I5I
III: I'IIOIII(o(;,)ç, ')li III: (II'j('l(I
iZspdc,c: l'l51fl'/il lo (OitoS, 5" llIllliiI/211I5
Co o,,
i,, N.
5ll1,352/2111 : l. ('o:,v,',,oul,'): (',o,ocIo,,Ic:SCCIICi'AiI IA (OH 'O.
L(ÍICAS PARA AS ML'I,llIOhliS, II)l1,l,sIO (SIsmo: 2011(E), 1k-sISo:
)il),ll)I. ('o,,,'c,,,'a,o : 'IUNII.'II'11,l 13C SANTOANI,.ELI), (041.1 4'
57.121 7.)l7l,liIlIll ..I5. 11.127/MM
,a,'I. . 311, VI,, Valo, 'r,o,i: 1112
250.I53,1S, Valor), Co,n,op::ni,la: 1$ 2.501,53, \'io4aci:,:
111111712/94 a 151113/21i10, D:,l:,,I,'Assiaan,s,,: 12417 121115. 12,1100:
POlo l'lil:SiDIINCIA 1)12 RliI'IJIILICA - I'IIIISII),l)A IlEI'I5lil_I('A
/ O1ZOSI,INDA MAlI(s) 'I',II\"i') (3 (il>III,Al('l' . MINISTI(,11 IS.
'112 li (NA.
ISICONVOOI(T:\ LI - 12105/20151
Pro,onr,, dc O(ic,'o 04" I1000I12013'ia (.'oa,',mía 04"
I'Io55/2014, C,,,,oc,,a,,,c,: C000,'llc,,lc:S(ClhIj'I'AIhl,) ) ('II.
LrrICAS PARA AS M1,1I.III,IhI:5, U,,i,Indo Gc,l),ra: 211111121, Ih,oSn:
11)0011, Co,,,'cl,c,ac : MUNI IMO 1)1) XANIM. CNI'J o'
52.554.0711/0IlllI . 3(1. ('.1,127/2)1,0, arl. 311, \'I.. Vai:,, 'l'o,:,I: lIS
2711.11lIll.)lll. \'ol:,r lo (':,olr:,i'arli,Io: (12 5.4)111(1)),
'21 12 p01 ,1 a 15l112121115, 1)::,:, d. ASs',,,:,l,,r-o: 1210/2/115, 1201,11
P,'I, PliIi5lOI:N('I,) IhA Ii HI'IJl.II_l('A - ('01151 ('IDA I1l!PUIILICA
/ OIIQS)_IN'I):) MARIA 'I'AI(AN'I)) 0111.0.12121. MINISTRA 1H.
TC1IINA.
(SIC13NVI)'OIITALI . 12/11512015)

SECRETARIA DE DIREITOS I'IU,\'IANOS
KX'l'II,VI'II o,: 15115111 AI)l'FlVII 5', 112019
lorcas,,, n°, 0 000$002321/2013 . 3I . ISsp$oic: l'on,,,, A:Iilir,a O III o,,
Tcr,l,,,,lo ('t'o1,o,a,;'k, 1" 111)9/2/113. i'cIoI,a,,lo calo' a I),42,l, 50 il,,'i,a
,la Sccm,,,rio O Dircil:,, I1,:a,sao, da l',tsid,Z,,c'i:, 1:,
/251') o" 05.4711,1,2511l1111I .57, e a llni,'or,id:,,ic PcdcOl( do ('aol
Ul')'A, CNI'.l o'. 34.021 7 :12/111511 . 2.1. 110,10: l'r,,.•,'o'''.çau do 1010,
dt'",ocnO,a c,l:Islau,Ic li',, ('IAo'aila Q,:i:ino .1., (co,,,, lo Chl.l(lcr.:Ç:1:1
0110)011, aO 2/1114)2)112:. U:,In 1:: Amiaa,,,rn: 2/414121)15. ('orlas Ao.
p0510 A11i1':,Ill, (31' O'. 0J7. 2 1 1.067 . 04. ScarcuSoia . E,cc,ulioo li:, 50crcl,,r,n li, I),r,'ila, I-1,,,,oa,o 1 1,, I'rcsi,lC',,ci:, ti:, IIc j ,,il,iiça: CrIo
IZ,i:l,00,I, Al,oci,i:, 5laai's'lp. (30,,". (5),, I(,li.91)2.53, l(ail,,r 11::
00)',\

Diário Oficial da Uniio -
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I;x'rIlxI'os ((E '(121(5105 ,,DI'ru'us
.'1,'r,,,:, Adule,, 04" 0001)112() 15 ,,,, (',,,rE,i,r
7SliS'19i21)12. Cn,,,'c,,o,,,r,,: Co,,rodc,,lr:SI1I,'IiE'I'ARiA DE 1)111111TOS 1 IIJMANI(5 DA ('11115100501,) DA Ill1I'CIIILI(',\, 1J,,i,l:,,Io
201016. Ilr,i),,: ilIlilIlI . (',,,lrc,,cl,lc : SPCI(C'l'AIIIA 1711
I'll(I'l'l('AS 1/IRA AS S'lULl'IIIIIIIS- SI'M, CRi')
13,7531321000I.I7, I'fl10a,:,ç'15,,Ia,'k'4,0j,',,l,, C,,,u,O,,io p011110
prz,, lo loa,, 119 ll,000llh,cs,'s (brinda o,,'o,,r p:e o oolicil:,,Io. 1,0,10
a,,, 00):: :1 (7 ,I'131 1 r,,I,',,,icr,, s,:Iicicn,c 1:100 COntla,/.l,i:),hj,'i,,..
15:10, 'lobo): 11$ 1232,l)lll),llll, V2,I:ur do Colllrall:lr(ida: liS 32.010.0l1,
Vip$,,ci:,: 21111212012 o 115112/71115 I),',l:,,IcA,si,unl,,o:' 115105,'2015,
Sip,lal:ioio,: Caa,cdcu,,c : C,\Il).OS A111,i(j1I'1'II 12(t1/2121.11., ('01',,"
1,97,211(11,7.1,1 I;,,,,,'rl,c,lIc: MARIA OUVIA SANTANA. CIO
'II 2.II)'(..IllS.O'a
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I(I•:SLI:I'AII)I(O. JULGAMENTO
1(11313,1 N 3/0115
C:,,,,hlh,,cO O lVSlIililhilI ' In Iioil(af,,bO,l, Opipro (o 9110 lela .15
50/llilhll''ohIljlrcs,s p,llll,odor:,s: 1') 012/1. ('1101, (1 O1IIIVI(_'I IS I.'I'l)A.
MII C NI'.l 1114,57,liI550ll(I -05 ao,,, ,, ,'aI:,rda 115 '1,21 'bOI) 190:1(10
,,'a ia i ou DI)',) III1ASII, /2110. ON-I,llNIZ
131)12-ME UNI') I19,5 55.3720I15 ('73 co,,, san),,, ,lc (IS 53.l(I((11t1
)lri:lho e rol 01,1 ,'oo,,h ro2sl.
IS a,:I,,s çh,ohl:,Ira,,,-)o o di,pasiç7o das
'
illlora,so,i:,s CO3,Ii,fl,,c (Ir000ihilo O Lol S,(,(,5P(
MÂIIII) I'IOREIII,-) AI,)'IIS
(511311('- 12 105/21115( 1 10000.IOhOIlI.21115N1'SOIRIIIS

AGÊNCIA NACIONAl., DE TRANSPORTES
A QU ,-\ V IA II lOS

(SICON VI l'OlI'l'AL) - 1210512015)
'lo,,,,,, 12,111100 5" M3001120 15 :,o Co,,v/o',IlN"
793041/2013. C, ,l,rch,eao.'s:Cl,:lro,Ic,,:r:SIZCI1 lIA 11)12 0111)111111.
TOS H1)MANI)9 DA I'IIIZSIDI3N('IA (IA l(I1l'l)lll,ICA, I),,i,l:::),'
(551,1,0: 211111115, IlesoS,: 0)1)1111, ('ohl,'m,c,llo:Sl':l2/Ii'AIIIA ES'12/DUAL 1)12 I'UIj'(ICAS I'AIIA AS MULIIHIIES, CN('J
IS, l)I(,.2 11/1111111.75. A11—0.do rnhlrrdc,,lo O (li'Olrop:l(1l0 Ia (2
I,Ic,C, 110 prao.n de rhg/,hcIa do 01iu,'4,a,,.. Valor '1i,,::(: lIS 315.759,77,
Vldi,r ,lc Ca,,Il,11,aoi,la: 1$ 6 11,751,77, Vi3Onria: 27112/2013 o
05105(211 IS. I):,l::,k Amito,,,,m: lIS/lIS/AlI S.
(IIL)ICII'I'O JOSE 5111211 )1,\5I1/,S C('P o" 271),1157,91511_34, Coa-'
ra,,c,ao : AII1ANIZ (:IIM.1As LCl'l'AIi, COO II" 995.91 1,I10.53,
(SIC(1N\')l'(II('A13 - 1210.512015)
11s1,A',e: 'I'r,,,,o Adili,'t, 04" llIII(11021( IS a:, Conr,2,l'loN"
7i1i1:I'l312 111 3, Cou,,'c,,ctoa: CO,hCi',icl,Ic : Sl1('I(ID'AI)IA 01113111121'l0S I'iUZ,IANI)S DA ISI:sIl)I::NcIA DA hhli('( 'I(ILICA, 1Il,iii:,dc
OesIla,a', 2010115.1,10,12/1:1113(111, C,l,,h'e,l,'lllo : MI)NI('iI'IlI 1311 SAI)
JOAI2 1)1.1 51151111, CN'I'J W, 2h).) 31/,334/IIIIR(.1I5, I'III)IhIhi(l AÇÂI)
DC VII 1050112 III) CONVÉNIO 5 799193/2013 '011 MAIS
I2i1)oZIlI 0115)39. Vaiar '1111:11: 55 N70,000,01I, Valo, do (',,aIl'_lpa,sido: IS 70.000. 1 111. Vi,:2ocin: 31/1212013 a 12/05/21114,, '(aIo do
A,sillaI,ao: ()7/Il5/21( IS, SiO,,:,ISr',,rs'. CARLOS Ali(1135(I) AIIICALII,, CIO n" 697.211.1111,7.114, Co,me,lc,,la : SAN.
1)1(11 MATOS I'IiI(IIiIlA, CII' ,," (1110.') 15.5(17-23.
IS(C0N'Vll'(Il('('AL( - 12/115/21)151
lZX'I'IIATOS 1)11 )s'S'roLlshI:o/'I'(Is CI,N'I'IlA'r(lAIs
ADI'r(v,I 12/2011(51 DE ('ON'I'IIIIIUIÇÂI) 1INTIIH A1.;ONC)AS
DA ONU - Cmpcmçso aol rc,a Cscri,,irio ,Io Alio Ci,,,,iss:it,",d1, Lis
Naçt2os 1 IaI:,s poo a, Dira'iios IlhIlIlrIlhIS (ACNIJDH (, a I'r:,-OrOlIIa
:1:,, Noç'5os llni,l:,, 1 1 : 10,1 O IX'S011h'aih',,l,c,liO (MUI)) e:, Scoo'u:iria lo'
01S11:1, IIl,:a:,l,,,, 11:1 do RoIlall lia:l (SDII/I'(h). I)ltjclt':
I'Il,l:,lccrr Is c:llr:,cal::dcs i,ls,2,,,cin,,ai, .4:: llcpO,l.Iica Fc,i(101ir:i 1(0
1)10,11 1011,1,1 III,, lIa rc,pr,ar, (lb:lIctuL'( O (l,'oll,ol'cr Os li,'cihra
lo laIS'lIO iA',,ic,, oI'cocida paI. AC1/UI)) 1
I3,ro,l,,s ('Iu,,,a,,os lol a000 ,(o hill :,,o,rilaIo, A poltc,'i',I peri,,lIirã o
IiIrI:,ic(',l,l,'n:llIIl,Iíla,'l,,,l'.,l 1,, Ilr,hail 1:, ireI lo dlri'il,l, i,:,,i,aao, 0
',1,i,ar.IçA.,a,, rcI,':I:',r,,1, do 11,1040 a ::colp:aIll.',,lloalll:l:,,
:IIcl,da1'ôc, lo, ,',rpS,,s lo It':ao,Ias II:,, N::ções U,,idaç, fluI, 0:11,11, as
I)c),,liclllIo(ill,', (r,1,','I,l,-,Ilcs tIa Ihcvisi:, I'criõ:iic:, (Illi,'ar,al do Coonoll(ll lo I3i'ilos IiihI,,,,Io,.
0 IflIjOlhI (11100111 lii oo,,lril,,Iir p,.11a,Ib
oslnI.e(cchh,loh,Io 1., Mcao:,isa,,, N::rin,,ol da I'rc'ocu,ç/,ç ('oa,l,ale :1
la,),tr,i i1,1NlC1I e, 0101041 1, allco,lIfllS IC(,iCO.a. lIt'iI,olh,olhIO,
(0155 a ,,IleroS,Iih 'a do eoporiaoios, l'ar,::li'çcroroo$i,,.orio,),, ('m,.
505,0 Nao,00::l dc Dio'iIos 1-1011101105, 110101 11110 II 1110511111 posso se
011,l,lhIhli:Il(l,llllh (,,sIil,hiçl5,
de fiam,, llt,,,ia:u.o. 1/aluo
10,01: USO 142.05900 (Comoe ,1::aro,,lo a dais ,,,i( ,lihOO,009
N,,,'a ,aeA,o::,: 131111/2014 a 12111021115. As,i,,,i::oa,: J.'rpc (l,cdiok,
IIo,rlaselllolflc I(es,,lc:lIo tIO 15h17. Ky(c )V:,ni, c0,lhhl ,tprc,c:Il,' li,,
,0,CNIIOI 1 e l:Icli 5:,Ir:hIIi_ 00i1s0 OOIIOI'.st'll1011bi 4:1 14)1 (/111,

SI3CR Ei',) I1I.s DE PORTOS
I'_X'I'Il_VI'II DI: '11111510 ADITIVO 5" 912015 - (1,250 11113119
W.—., do C:b,,l,:,Ill: 1111111,0I:UASD:
1(11211(1 1), SllhrO/_':dll 11113(1 1) SECI1ETAIIIA ESPECIAL 1112 P0lZ'ITIS
1.)' Prdc,',sa: lll(l.l5(l101479211((') (2,
0)5)115912 51/21019. Col,lr:,i:o:lc: SrICI(Fi'A((IA DII l'I>ll'I'OS DA
-I'IIESIDIIlÇIA 1;),) IIEI'UIlI,ICA, /251') L:o,amhado:
1l3033I5'l(ii0I(57, Cl,olrolo,io : I'lhIS','(i'O(('l'(i- 0)50120120 1)11 I'l(HVIDIINCIA (:lLl',,HMIINl'All. Olsjom: l',,,rrni'::r 11 115100 1(0
aLI/lIda lIlIr lflala (lo lsoss,',l)o( 111Cm-,, a piuoirdo,Ii'.I 114 Ia ,,,a't,a,io
214 Sa 0 0101,) tI, 2020. 001do,,loi,ln Lepal: Ali. 62. +3" Inciso1 lIa
(ci o" 4 .666 1 93 o a:, Ao, ,Ç 1,1,, Ui o" 0.245/SI, oSi'o,'i:,: (lI/li, /211 IS
a 03135/211211. )'alor '10101: Il$4,514,(3-1,95, iO,ulo: ((III1IIIII(1III) 201 SNhiO/101iI3S. 1)010 lo A5-i,lli,,ra: 114,1(5/211 IS.
ISICUN - 12(115121)171 1 I(ISOII.I(ill)IS.20ISNESIIIIIIIIS

Oslo dot',,,,,cnio pode sou l't'rhliOn,l,l 00 cll/Icroço ,'Ial:,\llioo I:III,://o',rlo.i,l.ror.l,./ruolhekL',kllu,,I
I10(1 c4sli,o, 10)13201511)17010513

iS:sw ,ó;-,vss

IlX'rll,VI'll 1111 ('1 5'l'll,I'I'D 1m 7 II 105311 N
Pr,,oc,,,, 5" 503110.00016II!2iII13
(121101,1: Alcq:ar o 'lS,o,:, 1)0 A,:lOriooçS,, 5'' 01 1l.ANTAQ12III13 1, 1o1
12.51021113. l't:,tiot.o,00ç5o I,a',aI: lei o" 12.SIS, do 7 dc 1:1,11,0
:021113, l)t'crolt, O 5,1113, do 27 ,i:,:,I,o lo 2013. Leio' 10.233 doS
la i,h:,Ilol(o 211111 r l':,o:,ri., Sul' ," 1112, lo 5 Ia jtaIuo de 21114.
Vi,/,,o,o: 25 a,,,s. Siaoaairi,,,'. 0/1i11 ('alio. Dirolh,r'Iioral (a ASIA)), ':1,11,1 I'c,,oI,,na 00,11,10) Sorrrio,, I)irel,,r dc 'l'oo,li,,i, ,' Oleo,i:, l'aln,I,r:,, 'rolhlo1,,sOa 5.12. - l 'rollsj'clnr_ (lt'hilli,IO (Ird,,,arla:
SItO' tI, 131112515, 13a51 ii' ,',S,il,:,(li si: 1
liN'I'li,)'l'l) 1)11 ÇOI'I'I'llA'I'Il 1112 121>125311 1/2 71.15301)
I',,00assl, 5" SO000.01 '1545/21102
110(0111: At(oqt::r O 'lo,shl,, (o :\I,Iol'ma(/la '4' iliS/02.ANi'AI) 1, Lei o"
12.01 7/7(113. l',.odn,noa:açllh I,00l: 1.01 4' 12.015. daS do 1,111110 ,Io
2013, Doma,,, ," 0.1133. tIo 17 i,,aha tIa 2013. 1.01 ,,'' 111.233, Ais do
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