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AU

CONTRATO DE ADESÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA AGENCIA
NACIONAL DE T
RANSPORTES AQUAVIÁRIOS ANTAQ, E A EMPRESA VARA BRASIL
FERTILIZANTES S.A., COM O ESCOPO DE
ADEQUAR O CONTRATO DE ADESÃO MT/D p H NO
019/94 À LEI NO 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°. 04.9 03.587/000108,
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 Presidência da República, neste ato r
epresentada pelo Di retor-Geral da
ANTAQ , Senhor Mário Povia, nomeado 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°
05 2.473.918-88, doravante
denominada ANTAQ, e YARA BRASIL F
ERTILIZANTES S. A., p essoa-jurídica de direito
privado, com sede no , Avenida Padre Cacique, 320 - Bairro Menino Deus - Porto
Alegre, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 92.66
0.604/000182, neste ato r e p resentada por
seu Diretor, Senhor Ademar Fronchetti, brasileiro, casado, advogado, portador da
Cédula de Identidade n° 501.0607.223 - SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o n°
2
95.397.220-04, doravante denominada AUTORIZADA, celebram o presente Contrato
de Adesão, o qual sujeita as partes ao disposto na Lei n° 12.815, de 5 de junho de
2013; na Lei n o
10.233, de 5 de junho de 2001; no Decreto n° 8.033, de 27 de junho
de 2013 e demais dispositivos legais e normativos aplicáveis à espécie, e ainda,
mediante as seguintes condições:

ANTAQ
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME
O presente contrato Constitui espécie do gênero contrato administrativo e
se regula pelas Leis n° 12.815, de 2013 e 10.7
d
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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

bem como o abuso do poder econômico, bem como adotar as providências previstas
no artigo 31, da Lei n° 10.233, de 2001.

Subcfáusula 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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Subcláusuta Sexta
Aplica-se o disposto na subcláusula anterior à contratação de mão de obra,
seja ela em regime avulso ou com vínculo empregatício.
Subcláusula Sétima
A AUTORIZADA deverá observar as normas estabelecidas pelas autoridades
marítima, ambiental, aduaneira, sanitária, de saúde, de polícia marítima, dentre
outras que atuem no setor portuário.
Subcjáusula 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 exploração, pela AUTORIZADA, de Instalação
Portuária, na modalidade de Terminal de Uso Privado, denominada Yara Brasil
Fertilizantes S.A., localizada na Avenida Almirante Maximiliano Fonseca, 2.001,
Distrito Industrial, Rio Grande/RS, inscrita no CNPJ/MF sob o no 92.660.604/0013.16,
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 sólido e granel líquido, conforme declarado pela AUTORIZADA, destinados ou
provenientes de transporte aquaviário.
Subc g áusula 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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Subclausula Terceira
A área autorizada para exploração da Instalação Portuária
37.344,88m 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 (fls. 475) e Planta de Situação (fls. 477) e Planta de Locação (fls.
478) do Processo n° 50.000.013671/1993.
Subcláusula Quarta
A ampliação da área autorizada para exploração da Instalação Portuária
estará condicionada à prévia aprovação pelo PODER CONCEDENTE, nos termos da
legislação em vigor.
Subcláusula Quinta
O aumento da capacidade de movimentação ou de armazenagem da
Instalação Portuária dependerá de prévia aprovação por parte do PODER
CON CEDENTE, 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
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eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na s'xecução... 15
irk'
i2modicidade 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.
Subcláusuia Primeira
O início da operação da instalação portuária deverá ocorrer no prazo
previsto no cronograma constante do Processo n° 50000.013671/1993, sob pena de
aplicação de penalidade pela ANTAQ.
Subcláusula Segunda
A prorrogação dos prazos previstos no cronograma retro citado poderá
ocorrer mediante requerimento justificado da AUTORIZADA, nos termos do art. 8 0 ,
30, da Lei 12.815, de 2013, e do art. 26, § 1 0 e 2 0 , do Decreto 8.033, de 2013.
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CLAUSULA SÉTIMA - HABILITAÇAO AO TRAFEGO INTENAroN::::.
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 § 20, 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.
Subcláusula Segunda
É vedada a subautorização, sendo permitida, mediante aprovação pelo

PODER CONCEDENTE, a transferência da titularidade da autorização a t,peeiros.
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Na hipótese acima, deverá ser observada a preservação doobjetoedemais
condições originalmente estabelecidas, bem como o atendimento,
titular, aos requisitos técnicos, econômicos e jurídicos pertinentes.
CLÁUSULA DÉCI

MA-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 dispehsadaS 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.
Subcjáusula Primeira
Na hipótese de exigência de prestação de garantia, a AUTORIZADA estará
obrigada, ind e p
endentemente 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 p
eriodicamente, conforme
previsto no Instrumento Convocatório, complementando o valor resúltante 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, i
ndependente 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 seg
uro-garantia, bem como
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eventual , substituição da Garantia de Execução Contratual
modalidades admitidas.

por quaIcl4erdas:

r. ...

Subcláusffla 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 in
adimplemento, 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.

Subctáusuja Quarta
Para e m p

reendimentos 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 PRE RROGATIVAS DA ANTAQ
O regime jurídico estabelecido para exploração da Instalação Portuária
confr'r

.,.'

,,-, em i e ação

o presente contrato, a prerrogativa d
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ANTAQ
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° 50000.013671/1993
III - cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares
pertinentes à autorização, bem como as cláusulas do presente contrato;
IV - fiscalizar a operação da Instalação Portuária, atentando para o
cumprimento das disposições legais e normativas;
V - fiscalizar a prestação dos serviços, com observância aos padrões de
eficiência, segurança, conforto, regularidade, pontualidade e modicidade dos preços
praticados;
VI - aplicar sanções motivadas pelo descumprimento de qualquer das
cláusulas deste contrato, bem como às disposições legais e regulamentares que regem
a presente autorização; e
VII - estimular o aumento da qualidade 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;

í :
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V - integrar-se ao Sistema Permanente para o Acompanhamento dos
Preços e Desempenho Operacional dos Serviços Portuários (Sistema dDé5ëmehho ...........
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 moviméntados 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;

C^3
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XII - realizar as seguintes atividades, sob a coordenação da,ÀutQridade
marítima e/ou autoridade portuária, no âmbito do objeto da presente aut6rÏaço:
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,,Li
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XIX - cumprir com o cronograma de construção e investimentos relativos à
Instalação Portuária objeto da presente autorização, conforme previsto no
50.000.013671/1993; 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
1V - 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 AUTÔRIZAçÃO
A presente autorização poderá ser extinta por renúncia, falência ou
extinção da AUTORIZADA, ou por iniciativa do PODER CONCEDENTE, por meio de
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anulação ou cassação, em sede de processo administrativo, observâdõ0eÇ,T0,ç
processo legal, o contraditorio e a ampla defesa, ouvida a ANTAQ

-

Subcjáusula 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, ind e p
endentemente 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 f
ornecimento de
documentos ou informações exigidas no presente contrato ou em normativo editado
pela ANTAQ, ou quando solicitados pela Agência;
IV - houver descumprimento injustificado ao cronogrania 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 é expressa
aprovação do PODER CONCEDENTE:
a) transferência de titularidade da presente autorização;
b) alteração do tipo de carga movimentada; ou
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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.
Subcláusuja 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 IRR EVERSIBILIDADE 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.
CLAÚSULA VIGÉSIMA - DO FORO
Para dirimir controvérsias jurídicas decorrentes do presente contrato, as
partes elegem o foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Distrito Federal, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes firmam este contrato
em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo indicadas e
nominadas.

/
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ÁNTÁQ

J
Brasília/DF,

de

d ok.._J2x_ede 2015.

cL9j
MÁRIO POKIIA
Diretor-Geral - ANTAQ

ADE1AR
Diretor da Yar. 6

Testemunhas:

Nome:
CPF/MF:

CPF/MF:

lizante S.A.

2L(4

.

(C((.
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Diário Oficial da União -

N" 243, scgoada-fcira, 21 de dczcmbro de 2015
Eoepeaho: 201 5N000203 1. En,issRe: 14107/2015. Valor: 0$
514.595.75. VigOocio: 00/12/2010 a 001)2/20(6. Assi,rvlsro:
09/12/21115. Provcsvo o 01)5/2(115.
RETIFICAÇÃO
No eslvsw do l'er,nO A/Neo n' 02 ao Cov rolo de Firnceirovnlo
de Enecgia El/Ir/Co EB0C0000-CMJN" Il(1511121)13, CoirtvoaeIr: coo
Dis)rilsoiçJo 5/A, publicado ao DiSdes O/Cio) da Uoi7o. SeçOo 3, s5girm
021 elo dia (5/12/2(115, onde se (0: 'Assisoleso: 30110/2)) IS', (cio-se: "AscicIaRes: 27/1212015. ('remesso o" (142512)113.

SECRETÁRIA DE I'ORI'OS
EXTRATO 1310 INEXIGIIIILII)Al)Ii DE LICI1'AÇÃO
9' 32/2015 - IIASG 11116110
N" Processo: 00045004047201 511 . Objelo: ProMaÇSO de scn'oiços
paro el/spain iI,iliaaçScl de 00 (oito) santos de oecssosvocfornroçôes
ceescrl5nsrieas lii,a,reeiras cal leio/Ir real por are/a do íerrac,,ento deooioioada VALOR ('RO, poro período cio 12 oneres. Tonal de Itens
Lieitodr,s: 00001. Pordacrrcolo Lcgai: Aol. 25", Co(rvl da Lei n' 9,960
de 219)6/1993.. Jostilíeocivo: A ferranlevlo do Valor Ecocrõarico /11logro os reccirsos Iccoológicos coroando/co sollware. Dcclaiaç5o de
Irccsi0ibilidade CIII 1011212015. I0EVNALDD ASEN ATHAR DE
S005A. Coordenador-geral ele AdIII/Inislroção Inlerna. RanirccçSo
cor 1011212015. DIOGO /01005 NETO. Direlor do Oe)sonanccllto de
GcsISo Corporal/co Ialcrcca, Valor Global: 5$ 76.W0.00.CNPJ CONTRATADA : 03.687.59210001-50 VALOR ECONOMICO SÃ..
(SIDEC - 11111212015) 1 1060t1-0101)t 1-21)1 SNEOIIO1IIIO

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
AQU AVIÁRIOS

e/dado 26.122.21)11.2000.1(159 - Adirsin/slsiç5s da Unidade - Nadoera), Natureza dc Desposa 33911.39 - Oclrros Serviços do 't'creciros l'essoa Orcei//co, UNIDADE GESTORA: 052011). GESTÃO: 60201.
PIOOCESSO:
16,12.2t1(5.
ASSINATURA:
DA
DATA
50300.(IO2 150/21112-66.
SAP-ANTAQ/N' (10712)115
INSTRUMENTO: 2" TADI-CONT-SAF-ANTAQ/N' 2712193. CONTRATANTES: AgOrcio Nac ion a l de 'I'raosporlcs Aqosvi/sios - AN'lEU. CN1'J/MP o' ((4,903.507/tOIitI.I(8, e DIGITAL SEGURANÇA
ELETRONICA LIDA-ME. CNI'J ir" (IS,877.074/ltltítl-12. I381E1O:
Ir
por 12 (d,rze) rIrdes, 110 penado dc
I'rarlvrgar 1, e/gEre/o der ea,slt,s
26.12.211)5 a 20.12.21116. VALOR TOTAL: OS 17.5101,40 (dezessele
aol, enite)ecnl,rs e 0/10 reais e qccoeesla e silo ecalovonl. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA: Aliei/alie 26.12 101 ,2IlIltLl/I(lt AelrrmiolislraçSlr lia Uirielade - Nacional. Noteinezo de Dos resil 3300.39
- O,itros Serviços de Torpe/1-` - Pesslrlu 2cm/el/co. UNI )ADE GESTORA: 00211111. GESTAO: 65201. DATA DA ASSINATURA:
15.12.2015, PROCESSO: 50300.0023 1212013-74.

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXTRATO 1)10 CONTRAIO
p rocesso: 51426115-711 - Dispensa do Licilo'0,s. Es1rêeie: 1
DP/05,20l5, drl, ,1,s de 17/12/21)15, celclrrarlo eolre o Cai
Discas do 05101111 ele 520 P011111 - CODESP e OLUAP ,E

MENTOS, MA'I'ERIAIS ELÉTRICOS E ISEI'RESENTAÇOS
Objeto: Prcs)açSaele sorviços do sisleicras do rallioeorrrceus/voi
os elieorsas ,irtas da CDDESP, Ilda mmz de olá 1011 (ceerlls
,lias corridos, amo solar ,crelrsri do OS 40.623,31 (qsloreala O SI
se[ centos e 0/Inc e três reais o Irarla e 11111 Centavos), Feris
Legal: aia. 24, semI, IV da Lei 0.066/93, e aii)onizaç5o ela 10
Exce tdiva nos leremos do deliberado Oulc Silo 1730 RCIII5/7
ri/rio), de 25/11/21(15. Rubrica Corrl/b/l: P013 cio CODESP.
CealObil: PDG da CODESP. S/enrai/sios: Srs. José Aleo B.
Oliva o Clevelairal 0niniraio Lofrairo rcspeelivornneslO 0/relI
s/dcirle e 0/reter ele D1reroçôes Log)slievs ela CUDESP.
Carvalho Rvdrigrccs. Slscio-Direlor OU Coabitada,
EXTIOA1'OS DE '[ERMOS ADITIVOS

EXTRATO DE ADESÃO 9" I00-ANTAQ
PROCESSO N' 5IIISSI.001367111993.
Objela: Adequar a Carlrvlo de Adesab MT/DI'H cs" 019/94 Lei o"
12.015/2013. Fclsdalociclaç5o Legal : Lei o" 12.1(15. ele 5 de jrnislro de
2013, Decrelo o" 5.053, dc27 jrliiiro de 2013. Lei o' 1)1.233,/c5 dejoolro
de 2001 e PorIas/tI SEI' ir" 102, de dc joslro ele 2014. Vigdercia: 25 Orresr.
Sigoan/nios: M5rio Poeir, Direlor-Geral da ANTAO. Ademar Frssrclselli,
Direlor da ecsrpresc Vara Brasil Fcohliocneiles S.A. Srrcrri7o Os/lo/rio: 35)'
de 19/3/2015. Data ele osseIlalcIra: 17/)2/2(115.

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇOES E CONTRATOS

Proecaso: 1)094/12-90 - Coireorn5crcia o" 1(5/21112. Es 1/ele: OrnarIa Adicoruremlto, dolselel de (7/12/21(15,00 Colrlviler DI'/57.21113, clv /5/0s/2013,
ecicl,srdcs,cinbre a Crsr,npanrleia Demos rIm Estveius ele SRI Pveulcs - CODESI r o
o CONSORCIO ENG1OEST/DI0ATEC. Ulsjeba do Tcn,ro: l'rcsrresgar relI
1)100.0 nor riais (14 (c1rirmivr) lIcores, bem colho incluir ao reFerido contrato
eteirs ele serviço 0111)1 restseclivos es/léu-/do de Irrediçla e velvqrraricla os
e1tinllt/lolinvs evistevle's, alterando preço rio calor glalsal cio R$
44.555.099,27 lqaonenluu e qliatro rnn/lli&s, qeu/olrentess o eersqeienln e alto
Imnil, se/secirloS e noventa e nove reais e a/rito e vele ceatuml'vs) tara 0$
47.540)144,0 (qsrareurtn e sete irrdlrc'ies, qne/urlrclltos e qlrareista e 11110 mmii e
qlrarerria O cEratra reais o vilcrrlv e lrds eernt000n). Fiuirdairrcnlaç7o: no, 57,
61", inciso (1 (Ia Lei ir" 8.(rO(nl93, e on, 65, 1 aI. a e 1" do lnrvs,IrO eluploinro
legal, de ecs,e)/anrl/(lade 001)11,010ev) jlln/eliea de 11411t/21(IS ,e nmnlonuzaçSo
clv Dirvtoria-Eseeerliva ela CODESP, ecos terlrIOs do mlelilsemallo CIII soa
rmi/mnistsaç90 eis COO/SI' co, seio vau' a
11/2(1)5. $rgrat/rios: Os. Josuê Ales Botélho
credo CDDLSIF e de nele 0/relas/e Ersçvudrvn/
Dc,,s Andrade cSr. Obirne/al lSnnevs ele JcsI,s.

EXI'IOATOS 1)10 CONTIIcVI'OS
SAF-ANTAQ/N" 1100/21115
INSTRUMENTO: CONT-SAF-ANTAQ/N' 0(9120)5. CONTRATANTES: Agé,ncin Nocio,sal clv 'l'raiispor(cs Ac1orvi8r(os - ANTAO.
CNPJ/MF 5" 04.903.507/0001-00 e INOVA SERVIÇOS DE MAO
DE OBRA L'FOA-ME, CNPJ/MF a" 06.979.03710001 -90. OBJETO:
Coiilrolaç7o de elrrpreso para prcslaçlo ele serviços de liorlscz s , edIlscrvaçSa e copcirageoc da UtnielaeleRegional de CoruIiIb/ - GRECO,
coioprecodeitdo o l'anrecirs,cnla de tecla o iaoleriol de cos.sosirs elecensOr/o e eqIIaoIenrIO5 adequados 6 exceoçflo das tral,a)Iros. VIIJÊNCIA: 12 (elozc) oscsvs, cmlv iniciona dolo de ass/nallira do
colslrvlo, podendo ser prcsrogodo atO O ( j unte dc 60 (sesseirla) oreses.
VALOR TOTAL: 0$ 54.1149,00 (InirnS.e 9110150 mil e qearellla C Inove
reais e o/coto e es/ter eeiiiavcln). CLASSIFICAÇÃO ORÇAMEN'(ARIA: Atividade: 26,J22.2101.2000.00()]- AciraioivlvnçlO da Unidade Nscio,sal; Noleercza de Despens 3390.39 - O,,Iros Serviços de lereciros - PenseIs Jor/e(ico. UNIDADE GESTORA: 6020111. GESTÃO:
60201. DATA DA ASSINATURA: 2112.2515. PROCESSO:
50300.W2 135120)5-98.
SAF-ANTAQ/N' 08912015
INSTRUMENTO: CON'l'-SAF-ANTAQ/N' (120120)5. CONTRATANTES: Ag/vcir Nreiovol de Trvos1soocs AqIIov//rios' ANTAO, CNPJIMF
o" ti4.903.587/OílOt'(Il e SERVIÇO FEOI/RAL DE PROCESSAMENTO
DE DADOS - Sl/RPRO. cNPJ/MF II" 33.683.11110001-07. OBJETO:
COr,irolaçilo ele elnrpresa sala prcslaç7a clv netviços 5 ANIÃO, relativos Ir
Adnnioislroç7o de Redes de L 91 O/sI/seio - IVAN, etiiiaando o Iceecologia Mol/i-Pn'otvev/ Lalrel Sce/lellirlg - MPLS. cornn Qciolily vI Scrsoiee
-QoS.VIGENCIA: 12(do'ae)Isseses,eoirl inicio eoe3ll.I2.2)lIS,Is011errdO
ser prorrogado alui o1/noite de 60(scsseslv) meses. VALOR TOTAL: 5$
2.292,073,00 (dois nriiliuõcs, clozcotos e Isovesla o civis 111/1, serelsia ,e sete
reais e Oitciito e es/o centavos). CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTARIA:
Atividade: 26,122.2I0I,2000.00lll- Ael,rc/o/streçSer ela Iiv/eladc - NoNocvi: Nolrlrem de Despesa 33011.39 - Oeeiros Serviços ele Terceiros - Pessoa
lar/el/el. UNIDADE GESTORA: 602010. GESTÃO: 0021)). DATA DA
ASSINATURA: 17.122015. PROCESSO: 50300.0015571201 5-46.
I/XTI1,VI'OS DE TERMOS ADITIVOS
SAF.ANTAQ/N" 06012015
INSTRUMENTO: 4" TADI-CONT-SAF-ANTAQ/N' 3212012. CONTRATANTES: AgEncio Noeiosot ele 'I'rvnsportCs Acloavldcelss - ANTAQ. CNPJ/MF o' 04.903,507/000I-08. o 01 SÃ. CNPJ cc"
76,535304100Ol-43. 00710(0: Prorrogar a eig/irecv do 00,10010 por
IS (doze) Isoles. 10 seriado de 17,12.2015 o 17.12.21116. VALOR
TOl'AL: lOS 4.027,35 (qeeatro mii, oitoee,rtcss e viole e Sele reais e
I5iIIIO O seis eecllae'oS). CLASSIPICAÇAO ORÇAMENTARIA: Ali.

Seçã o 3 -

p

rocesso: 32879111-511 - Irreal 'ilsil/riade de Lieilaç7o. Espécie: Qllarlo
Arli/nunecurlo. daloilo 110 17/12/211(5, ao Covlralo DP/53.201 1, de
3(l/12/21)I1, eciclsrnelo entre o Cour9rorllmir Docas doEslado de SOo
Pamula - CODESI e e a IMPRI/NSA NACIONAL. Olrjcio do Tcrmnrin:
florrogor sela prazo courlralllal por 011/5 12 (doze) releres. rio valor
gialsol de 0$ 2011.)i0I),01t Irtereurlos ensil rvuuis2. Fomndomnneraaç5us: art.
57, inciso II da Lei mr" 5.060/03, e olelnrizaÇ)v elo Dirctosiv.t/secvlivo,
0115 terirros eles delilserado cal soa 1734' Rç',iniOO (ord/ur/r/o). de
29/10/21115. S/9meOr/Irs: Os. Jos/ AIos Bnt011ro do Oliva, 0/meiosI'resieleuac do CUDESI' e Sr. Jnu'ee Lo/e Alesvrr G,,enma, Coomelcisodor
Geral de I'eIIrI/cOçRO e DieulgaçSo dv Ce,vlralcdo.
01VIi$O 1)10 LICITAÇÃO
PREGÃO N' 60/2015 - uASC 399559
14' Proeerso: 46322/I5-liS .(Shjelo: ('tre/Io EletrSi,/eo - AquI/IlESO de
SlXllqi,io)lerldo) ,u,adacler de Bobina 57s31/ll para ,utmlizarçao eles Idelõgios
de Pornln elos (Ia
ErasCODESI'. mdv pra- [c 12 (cloro) nIcIel. vuntre'o
eviel'onilre rlv,m,alrcla, lIdo cor evurl'vnnrieladr voude o Edital e Tenta,lv
Rct'er/mrv/o. TolnI de (temms I_/e/lae(Os: 16(111(1. Edibol: 21112121115 cIo 11811011
Os 121,1111 ode 141m Ira 17h30. E,mc(ewco: Au. Colnsellseirv Rvrlmlglees A/ver,
S/us' Mrdmeeo - SANTOS - (00 vIl necew.eolem1sinr0000rvraleilIa/s.gov.hr/ed/oIl3900iIS')iS'(lli-2SIS . Entrega das I're)plrslos: a paroir de
IS Os (151,01) rIO silo nnmvmv.vorsrpnosret.gve.br . Ahe0oen dr.s Pio2111212015
postas: 071111/2016 Os (lIlrIlIl o sito cvrvw.00rnuprnsnel.gov .lmr.
MERSIA DOS SANTOS LERA
1' regoo ira

Prorrogar, paro ,te os 16 lllsros do ri/a 20 de janeiro de 2016.
das eom,lmilmme/ç5eS ciano 1/nor/no do prazo rara eveaumcicnlm,'n,,moaiv
prop.11. ele ediçSn dl RogIulai,Ierntrn Bmanile/ro da AvioçSo
Civil rI"
para
SI (RBAC Ir" 91), irrlibalaelrs 'Reepeirillis gerais mIo enperaçao
,aeronaves civis", e proposta de euriermda oa RBAC c" til, /Ol/mmladls
"Delimm/çôes, negros 110 )ellaçav e eroidaddv de inedida p m csmm nos
RBAC", srrl,I,rclidas o umeral/Areia pCul,I/ca 1155 lerrmrvs dum Aviso ele
AmelI/OrIvia PébI/ca o" 17121115, publicado ors 0//rio 0110/aI da Um/ao
de 22 de oint,,Innn de 2015, Seção A página 3.
Ar eamslr/lsoiç/c.S rleverao ser vureoumrunllomlas 5 (ler/se/a Tdcclieo de Normas Operacionais da GerOu/eia de Nvnu,mas O1,cnae/om,a/v e
Seipnrl/ da Srepen/oevmmilánreia ele Padrões Operacionais - GTNU/GNDS/SI'I) - erndcoço elelni(r,ieo gtno.spo,onac.gos.Inr - por
- disponível no endereço
l'on,oml/e/rr
noj o depróprio
cecvsv.virae.gov.Ilr/mrallsinaneavieaolurlicrne/rsPlulnlieasEnnAOrInanvmsro.a5P.
MARCELO

PACHECO 0(5 (OIJARANYS

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
EXTRAIO DE TERMO ADITIVO 9" 912015 - UASC 113214
Nirmmmeno do

Tenaio ele Acordo: (11/2(111 Processo o"
10011191,1117153)20141-85. 'I'eru,eo de Crerione/aumrdmmlO o" 111/7(111. Cocu'
Iralaumle: AGENCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL-ANAC,
CNPJ: 07.947.821/0001 . 99. Colllraiallo: ALIANÇA ADMINIS1'RA'
DORA DE BENEFICIO DE SAUDE. CNPJ: 05.4)17.55110)IIII-92
Objeto: psonrogoç7o 1)0 prazo de vi('êr,eia, por umdais doze nIcle,.
evrrlalios rIo 311 dlv lrvvcrlrhrc, dc 21115 a 30 cio m,oseemllmno de 211)0, cio
Tvrrr,o mie Acordo rv 01/ANAC/201 1. FmrrciurrnenlO Legal: Art. 57,
inciso II da Lei n 6.66611093, Dolo de Assisal050: 3)1111/21)0.
EX'I'IOeOTO DO 1' TERMO DE ADITAMENTO AO TERNO
1310 COOI"ERAÇÃO TÉCNICA N" 412515
Es1ldcie: Tc de Anlilanrenlo tio Tcérnmo cIo CovporoçSo l'dern/cv o"
(1412)115. Prmscersv: )111965.05 16701201575. Pareieipvr: Agência NaObjeto:
dormI do Aviação Civil - ANAC e o Bumneo do ljrosul S.A;
v
RETIFICAR o CNPJ da A0Oeseio Nacional ele Av/a00 Ci il - ANAC,
,el/ncmmlv 5 Rrpresenlaçan R eO /Orlai elo Rio de 2/inciso. onde eomnsmvmm
irmdenidars,enle o n" 07.947.821/0001 . 8 4), domavonle leia-Se O CNPJ cc"
07.947.82110002-60; Sigcral/nios: Ldlio Tnida Semne, Seu1scn/r,Ierndleole
de Adnniurislraç7a e I'/rarmç,ms rIa ANAC, e Aiecdes P19-1c1 Jmuirior,
Geueote do Agêncio Setc,r P/blivo Rio ele Jarmelvo - RJ; Dolo do
ArsivnIlmrc: 1)5(12121115,

EMPRESA BRASILEIRA DE INI°RAESTRUTURA
AEROPORTUARIA
DIRETORIA EXECUTIVA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SÃO PAULO
AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO
PAULO/GUARULI'IOS/GOVERNADOR ANDRÉ
FRANCO MONTORO - DES ESTATIZADO
EXTRATO DE 'I'EIlMO ADITIVO
TA s". 0071-SM/2015101)2 11 '(q,uarlo odieol,sonlo) os Tenrnun ele Coo(ralo rr", 1617t1.SM/211(2/11t124; Corrlscl,,,nle: INFIOAERD; Depdrmd/ne/a: Aenmslnoslln de S.N. Polda/Coogoillmar; Ilrpreserlocrle Legal: Sulper/nlendêaciim 110 SBSI': Ces,rinolaclo: ELEVADORES ATLAS
SCI-IINDI.RR SA.: Re1sncseunlumrcic Legal: MOreia R.M. de Reserole:
Objolo: (500jrrsle dossf10505 dvmlçnllrnms de aelmndlm v,,nc o IPCA,
relaricos aos periodos j,,ishn1201 3 o aroiv120 14 a (morlir elo 110/99/2014
o jnoluo12I1 (4 a cnraio120 IS oranlis de 09105/2015: Valor do Adieaullermmo: 0$ 74.165.57: Valos Global: 0$ 560.937,29: Código orçaimienlõn/ir: 1124.311.115,039-3 211.132-1: Respaldo legal: nlr Ali. 40,
Ie,O XI cosi. 95, ine. III da Lei 5.095193 esegccl. Nos aos. 37, ire. X
e 110 inc. 111110 RLCI, crnanb/craclims elsuil o arl.5" dirI Ore. N"
2.271/97.: Dado da eiss/rralmrro 1012121115.
AVISO 1)10 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAl, 51' I22/LCSI"18II8I"12019
LOTE III . l-Iol,mologoçêo: DESERTA. Autoridade: Sopenmnlerelermle
de ScrpOae Adrcc/mlistrOIivO de SOn Pammlo.
lirl'osm,maçOds: memncc./i,íroeno.goa.bs 110 bCdlOd Leo/laç/dS. (leiIasln.enrsp//5irlírlero.gsv.br e (II) 5)133-0001),
São ('aido cml, 1 7 ele dezrmolerv de 2013.
PAULO CÉSAR MATI1EUS RIBEIRO.

(SIDEC - 1011212015) 399003_95093/201414E537512

Pregmne/so

SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL
AGÊNCIA NACIONAL 015 AVIAÇÃO CIVIL
AVIzSO 1)10 PRORROGAÇÃO
AUI)IENCIA I"URI,ICA 9' 1712(119
O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA NACIONAL
DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, no esemeleim, da prerroçalivo de qlcC
Iratn o art. 6" elo Rog/urlomitll Irnlererv aprovado pelo Resolciç7aem' 11)1,
do IS de setOmlIhnO do 2111)0, cor,, as alteroçOes postcrlOc.-s. lendo co,
vista o dis1sostri rol 011v. 5", ireis,, XLVI, e II, l,me/co V, ria Lei o'
de 2)1(15, e 32 III Lei mm" 9.754, ele 29 de
11.182. de 27 de seleuldsrl,
joineimln 110 1999, e elo )clslrcrçOo Norinru,tioo mm" IS, de 17 de 1/core/lo
ele 21109, e evnsideraurdm, O qliO elmmrsla elo )rn000sro o"
(mllSllt).)ll 4904/2(11(1-21, resunlne, a ret/relmllu,inn da O/selos/nu

Ocre dove,rnrer,to pode ser s'eni g vad,n mIO eodesvço eleln'srnicer htlp://sewcv.irl.goo.btlllbclmi/eidiChbnsl,
pelo edIl/gIl 0111)32(115122101111113
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EX'I'IlA'I'OS 1)10 IPIEXIGIIIILIDADE DE LICITAÇÃO
Immcnigibilielacle mm.' 062/LCSI'/CSSI'/2515. Dbjcln Rernanrilla: "CreIIe,mciomoermo de Inessoas jrrrid/cos paro pseslaç'Sls de serviços lllédieels
oss/sbcneia/s nosenepnvgodos e sespvelievs depeumllenlen". Consolado:
I,rst/Iemto Brasileiro de Fisiolesa1sia e Enlenmn,o0em,,-CNPJ
115.929.756/tl0lII - 33. Faumdomoerllmm: Copoc elo Arligo 29 da Lei
6.656193. RatiSeaçalm: Bcircdie,n Wilsos da 5/Iva PitIro - Slmpdr/mntendente clv Suporte Admrsiml/slnnrico de São PavIo. em,s esvrvieirn (A.A.

32)9/0/2/20 IS).
lsmesigibil/dnllo o." 1167/I,CSI'/CSSP/26 IS. Oh/elo Re.sl,llnmdm,: "Credeilei,rm,rerin dc peSSOíIs jm,n/rIivOs poro pnesrllçilo de vdrvuços lo/dicos
oSr/rlerrvia/v nos clvpregmellsr o respe ctivos elvpelsrteoldn". Controlada:
CNPJ
LImIa
I(rolnml/tlçSla
e
(loalterapin,
Fisiolenapio

Doeamveolo vssimmadlm digilalrrecumle eomml 'onr,e MF ll 2.21111.2 de 241118/2001, que /u,rI/esi
lnlbocstn,utccmade Clrovcs P/I,lieas Brasileira « ICI'-Bsasml.

