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Aos vinte e nove dias do mCs de oulubro do ano de dois mil e dezoito, as quatoze horas, na Sede da
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

-

SEIL, sito a Avenida lguaqu, 420, na cidade de Curitiba,

Estado do Parane, reuniu-se o Conselho de AdministraEeo da ADMINISTRAQAO DOS PORTOS DE
PARANAGUA E ANToNINA

-

APPA (doravante APPA), nas pessoas dos seus Conselheiros Nilson Hanke

Camargo (Presidente), Roberto Ferreira Dias (Vice-Presidente), Joao Pedro Fruet Bettini Ribas Lupion
(membro titulao, Maria do Perpetuo Socono de Oliveira (membro titular), Alessandro Affomali (membro

titular), Paulo Tadeu Dziedricki (membro titular), Adriano Gustavo vidal (membro titular), Louren9o
Fregonese

-

Diretor Presidente da APPA, e como convidados os senhores, JoSo Arthur Mohr (membro

suplente convidado), Julio verner Nadolny (membro suplente convidado), Alex sandro de Avila

-

Diretor

Administrativo e Financeiro da APPA, Guilherme Costa de Toledo (Diretor de Engenharia e Manutengao da
Aooa e Jackson Luis vicente - Diretor Juridico da APPA. A presente reunieo tem a seguinte oRDEM DO

DIA: 1) Autorizar a abertura de licitageo para contratagao de empresa especializada na "Execugao do
servigo de lmplantagao de sistema de oceanogralla operacional, controle de Qualidade de Dados
Ambientais e l\4eteoceanogr6ficos e Monitoramento AIS do Trafego e Dispositivos de Auxilio a Navegaqao
(AtoN - Aids to Navigation) do complexo Portu6rio de Paranague e Antonina, conforme protocolo no

2) Autorizar a abertura de licitagao para contratagao de empresa especializada em
fornecimento, implantagao e manutenqao continua de sinalizagao neutica, sob a responsabilidade da
14.70.1.638-7;

Administragao dos Portos de Paranagu6 e Antonina, conforme protocolo no 15.469.565-6; 3) Autorizar a
abertura de licitagSo para contratageo de empresa especializada para a elaboraqAo do Projeto Executivo,
bem como a Execuqao das obras de denocamento submarino emergencial e remoqao do material de um
maciQo rochoso at6 a cota de -'14,60m, localizado no canal principal de acesso a Bacia de Evolugao do

Porto de Paranagu6, conforme protocolo no 14.800.521-4 4) Autorizar a abertura de licitagao para
contratagao de empresa especializada para ExecugSo de servigos de Engenharia de Trafego para a
Manutengao da Sinalizageo Horizontal, Vertical e dispositivos auxiliares, nas dreas sob responsabilidade
da Administragao dos Portos de Paranagua e Antonina, com fornecimento de materiais e meo de obra,
conforme orotocolo no 15.471.563-0; 5) Autorizar aditivo de acrescimo de servigos ao Contrato

no

076/2015'

cujo objeto 6 a contrataqao de empresa especializada para a execuqao dos servigos de dragagem de
manutenEeo do canal de acesso, bacia de evolugao e bergos do cais comercial do Porto de Paranagua
(6reas alfa, bravo e charlie), canal de acesso ao Porto de Antonina (drea delta), conforme protocolo

no

.15.360.331-6; 6) Autorizar reajuste anual ao contrato no 076/2015, cujo objeto 6 a contrataqao de empresa

de
especializada para a execugao dos servigos de dragagem de manutenqao do canal de acesso' bacia
de acesso
evolugao e bergos do cais comercial do Porto de Paranagu6 (6reas alfa, bravo e charlie), canal
Anual de
Plano
ao Porto de Antonina (erea delta), conforme protocolo no 15 360 109-7; 7) Aprovaqao do
Atividades da Auditoria Intema (PAINT), conforme protocolo n' 15.078.505-7; 8) Apresentar o Acordo
coletivo de Trabalh o 2o$l2o1g, conforme protocolo n' 15.307.412-7:91Apresentar e aprovar, solicitaqao

daDiretoriaJuridicadaAPPAparapagamentodeValoresreferentesaoprocessoemqueesta
AdministraQaocontendecomaempresacTo_CoNSTRUToRATEcN|cADEoBRASc|V|SLTDA,
processo judicial

no

conforme protocolo no 15.468.562-2; 10) Assuntos gerais.
UNANIM|DADE: No item "1" da ordem do Dia: Foi sugerido pelo

0006918-25.2008.8.16.0129,

DELIBERAC6ES TOMADAS poR

ap6s,
colegiado que a APPA convalide os parametros e especificagoes com a comunidade Portuaria e
retorne o tema para Apreciagao do conselho; No item "2" da ordem do Dia: Fica autorizada a abertura

de|icitaqaoparacontratageodeempresaespecia|izadaemfornecimento,imp|anta9aoe
continuadesina|izagaonautica,sobaresponsabi|idadedaAdministragaodosPortosde
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oPpo

Antonina, conforme protocolo no '15.469.565-6, no valor meximo de R$ 8.790.019,77 (oito milh6es,
setecentos e noventa mil, dezenove reais e selenta e sete centavos); No item "3" da Ordem do Dia:
Restou deliberado que este tema ser6 discutido na pr6xima reuniao: No item "4" da Ordem do Dia: Fica

autorizada a abertura de licitageo para contratagao de empresa especializada para Execugao de Serviqos
de Engenharia de Trafego para a Manutengao da Sinalizaqeo Horizontal, Vertical e dispositivos auxiliares,
nas ereas sob responsabilidade da Administragao dos Portos de Paranague e Antonina, com fornecimento

de materiais e mAo de obra, conforme protocolo no 15.471.563-0, no valor meximo de 858.402,16
(oitocentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e dois reais e dezesseis centavos); No item "5" da Ordem
do Dia: Fica autorizado o aditivo de acr6scimo de servigos ao Contrato no 07612015, cujo objeto 6 a
contrabgeo de empresa especializada para a execuqeo dos servigos de dragagem de manutengeo do canal

de acesso, bacia de evolugeo e bergos do cais comercial do Porto de Paranagud (6reas alfa, bravo e
charlie), canal de acesso ao Porto de Antonina (6rea delta), conforme protocolo no 15.360.331-6, no valor

de R$ 1.044.383,68 (um milhao quarenla e quatro mil trezentos e oitenta e tr6s reais e sessenta e oito
centavos); No item "6" daOrdemdo Dia: Fica aulorizado o reajuste anual ao Contrato
objeto

6a

contratageo de empresa especializada para

a

no

076/2015, cujo

execugSo dos servigos de dragagem de

manutengeo do canal de acesso, bacia de evolugao e bergos do cais comercial do Porto de Paranague
(6reas alfu, bravo e charlie), canal de acesso ao Porto de Antonina (6rea delta), conforme protocolo no
15.360.109-7, no valor de R$ 5.21 1.505,57 (cinco milh6es, duzentos e onze mil, quinhentos e cinco reais e
cinquenta e sete centavos; No item "7" da Ordem do Dia: Foiaprovado pelo colegiado, o Plano Anualde

Atividades da Auditoria Interna (PAINT) para o ano de 2019, conforme protocolo no 15 078.505-7; No item
"8" da Ordem do Dia: Foi dado conhecimento aos conselheiros dos termos do ACT 2018/2019' bem como'
foi dado ciencia de que a APPA ire providenciar os regulamentos necessdrios para os itens do AcT que
assim necessitarem. Porfim, foi dado conhecimento que os itens a serem regulamentados terao efetividade
somente apos a edig6o das respectivas ordens de servigo (Regulamentos), que serao elaboradas pela
Diretoria Adm e Financeira da APPA, e aprovada em Reunieo da Diretoria Executiva; No item "9" da

Ordem do Dia: O Diretor Juridico apresentou todos os elementos referentes ao tema, bem como,
esclareceu d0vidas dos conselheiros. O colegiado deliberou que o tema ser6 apreciado na prdxima reuniao

ordinaria, momento no qual devere ser apresentado mais subsidios. Assuntos Gerais: Nada foi
apresentado como pauta aos assuntos gerais. ENCERRAMENTO: Nao havendo mais nada a tratar, foi
lavrada a presente ata, que lida conferida e aprovada, vai por todos assinada.

ROBERTO FERREIRA DIAS
Vice-Presidente

NILSON

MARIA DO

( ('(i-)\' u"

n." "
so}oHRO DE

^/w
JO'AO-PEDRO FRUET BETTINI
Membro Titular

\,)

vE}1--..
/

)

,
/ //

,/ vl

ALFssANDBo

)

rrronlrCi

Membro Titular

dg.t

AOIIIINSTRAgAO Tx)S PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA. APPA
CNPJ/MF No 79.621.,1ii9/0001-91
NrRE 41207943005

ATA DA 51I REUMAO ORDINARIA OO COM}ELHO T'E AD TNSTRAEAO
Realizada em 29 de novembro d€ 20i8
a sulnariamente, na ioma do art. '130, S lo. da Lei 6.404/76)

TTADEU.DZIEI
'liil-em56
Titular

JACKSON LUIS VICENTE
Diretor Jurtdico da APPA

A DE TOLEDO

