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sErtvo rERMo ADtlvo Ao coNTRATo DE

PASSAGEM N' 013/2010 QUE ENTRE SI

CELEBRAM, A ADM|N|STRA9AO DOS
PoRTos DE PARANAGuA e nruroHtna -
APPA E, DE OUTRO LADO, COMPANHIA
BRASTLETRA oe tocisncA - cBL. NA

FORMAABAIXO:

Aos 06 dias do m6s de agosto de 2019, a
ADMTNISTRAQAO OOS PORTOS OO pnnlnA E ANTONTNA - APPA, consrituida
sob a forma de CONTRATADA p0blica, vinculada A SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGiSTICA do Estado do Parand, estabelecida em
Paranagu6 - PR, na Avenida Ayrton Senna da Silva no 161 , inscrita no CNPJ sob n'.
79.621.439/0001-91 , representada pelo seu Diretor-Presidente, Sr. LU)Z
FERNANOO GARCIA DA SILVA, RG n'443323318/SP e CPF n' 329.602.648-78 e
por seus diretores, Diretor de Desenvolvimento Empresarial, Sr. ANDRE LUIZ PlOLl,
RG no 7.340.584-0 SESP/PR e CPF sob no 039.053.929-50, Diretor Juridico
MARCUS VINiCIUS FREITAS DOS SANTOS, iNSCritO NA OAB/PR SOb O NO

53.595/PR, neste ato denominada APPA e, de outro lado, COMPANHIA
BRASILEIRA DE LOGiSTICA - CBL, pessoa juridica de direito privado, inscrita
CNPJ/MF sob no 03.649.445/0001-95, estabelecida em Paranagud, no Estado
Paran6, na Avenida Manoel Ribas, no 966, 1o andar, Mercds, CEP 80.810-000, na
cidade de Curitiba, Estado do Paran6, doravante denomina CONTRATADA, neste
ato representada por seu Diretor Administrativo Financeiro, SR. FABRICIO
SLAVIERO FUMAGALLI, brasileiro, casado, empresdrio, portador do RG n'
4.751 .222-0 SSP/PR e inscrito no CPF sob n'004.380.039-42, e pelo Diretor Sr.

FELIPE SLAVIERO FUMAGALLI, brasileiro, casado, empresdrio, portador do RG no

4.751 .214-0 SSP/PR e inscrito no CPF n' 04,702.629-40, conforme
protocolado sob o no 14.768.422-3, celebram o presente instrumento, conforme
previsto na Resolugdo Normativa n" 07-ANTAQ, de 30 de maio de 2016, doravante
denominado SET|MO TERMO ADITIVO, para a utilizagSo de dreas projetadas
localizadas dentro do Porto Organizado de Paranagud, mediante investimentos a

serem autorizados
inf lamdveis/liquidos, para a instalagdo de infraestrutura adequada a promover
transporte de GRANEIS LIQUIDOS, observadas as cldusulas t\ccseguintes: \ \\\lv
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r. cr-Ausut-l pRtMEtRA- Do oBJETo

1.1. Este s6timo termo aditivo, fundamentado na Resolug6o Normativa ANTAe n.
07, de 30 de maio de 2016, tem por objeto a permiss6o para a utilizaq6o de novas
projeg6es de 6reas localizadas dentro do porto Organizado, para a instalagdo de
infraestrutura adequada a promover o transpode de gran6is liquidos desde as
instalag6es do TERMINAL ExlsrENTE DA CONTRATADA, caracterizado pela drea
descrita no memorial descritivo, at6 as instalag6es do pier p0blico de inflamdveis
(bergos 1421143), caracterizada como drea de gran6is liquidos.

1 .2' A presente permissdo 6 concedida para a instalagdo de 04 (quatro) dutos de 12"
polegadas de diametro, em ago inox, interligando o terminal retroportudrio da
OONTRATADA com o pier ptblico, adicionalmente, aos outros dois dutos tamb6m oe
12" polegadas, que s6o objeto do contrato de passagem n. 13/2010, perfazendo ao
final, 06 (seis) dutos de 12" polegadas em ago inox.

2. CLAUSULA SEGUNDA- DO PRAZO

2.1 . Permanecem inalteradas todas as demais cldusulas e condiq6es estabelecidas
no Contrato n" 013/2010 e seus termos aditivos em viqor,

3. CLAUSULATERCETRA- DOS VALORES, REAJUSTES E CORREQoES

3'1. Pelo termo aditivo ao contrato de passagem n" 013/2010, a OONTRATADA
pagard a Appa o valor de R$ 8.384,29 (oito mil, trezentos e oitenta e quatro reais e
vinte e nove centavos).
3.2. Fica estabelecido o valor da metragem quadrada em Rg 4,41 (quatro reais e
quarenta e um centavos).
3.3. Ap6s as obras de reforgo do Pler de inf lamdveis/liquidos, o valor acima descrito,
sofrera revis6o por pane da Autoridade portudria, referente aos novos dutos objeto
deste aditivo.
3.4' Fica a Appa reservada ao direito de rever os valores, ap6s a apresentagao do
projeto integrado, momento no qual se verif icarii se houve ou
aumento/acr6scimo de 6reas projetadas, reservada ainda ao direito de
cobrangas retroativas que se fizerem justas e necessdrras.
3.5, Fica mantida a data base de ianeiro de 2010
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3.6. Os reajustes ocorrerdo anualmente com base no fndice IGPM-FGV no perfodo

dos riltimos 12 meses, a contar da data de assinatura do presente contrato.
3.7. A CONTRATADA pagard tamb6m a Appa a totalidade das tarifas que couberem,
conforme estabelecido na estrutura tarif6ria da Appa, ou a que vier a lhe substituir.

4. cLAusuLA QUARTA- DA TMPLANTAQAo E uflLlzAQAo Do slsrEMA

4.1 A CONTRATADA, As suas expensas e sem o direito a qualquer esp6cie de

indenizagdo, com base no projeto protocolado perante a Administragdo Portudria,

far6 os investimentos necess6rios para a instalagAo e interligag6o dos 04 (quatro)

dutos de 1 2" polegadas de diAmetro em ago inox, interligando o terminal

retroportudrio da CONTRATADA com o pier priblico, adicionalmente, aos outros dois

dutos tamb6m de 12" polegadas, que sdo objeto do contrato de passagem no

1312010, e demais equipamentos necess6rios ao seu pleno funcionamento.

4.2 A CONTRATADA 6 obrigada a cumprir todas as leis, decretos, portarias e

demais normas em vigor, sendo tamb6m responsdvel por obter todas licenqas e

autorizag6es necessdrias e obrigat6rias para realizagSo da execuqdo das obras de

instalagdo, interligagSo e inicio das operag6es, perante todos os 6rgdos e inst6ncias

administrativas envolvidas.

4.3 A APPA n6o se responsabilizard por quaisquer embargos, multas, danos p

qualquer esp6cie de prejuizo decorrente do descumprimento por parte

CONTRATAOA a quaisquer normas a ela aplic6veis, cabendo-lhe o ressarcimento

de qualquer dano que venha a provocar a APPA.

4.4 Diante das condiq6es estabelecidas no presente ADITIVO, fica estabelecido que

ao final do periodo contratual ou em caso de sua eldinqao' as linhas transpo

e demais equipamentos, ser6o revertidas e incorporadas ao patrim6nio da APPA,

sem direito a quaisquer indenizag6es, podendo, a crit6rio exclusivo da APPA' ser

autorizada a remogdo de tais equipamentos, As expensas da CONTRATADA, sem

quaisquer direitos indenizat6rios ou compensat6rios.

LrvRo N" 038
FL. N.387
coNT. N" 013-10-07

t(Il{Dll!t tltrt.t

4.5. Fica vedado a CONTRATADA, praticar qualquer investimento,
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4.6. E obrigat6rio a apresentagdo do Projeto original integrado e unificado, com os
demais interessados, bem como a apresentagSo de laudo t6cnico, que comprove a
viabilidade t6cnica./estrutural do pier com as cargas existentes e as novas cargas
pretendidas.

4.7. Qualquer alteragSo/modificagdo do proleto original que foi protocolado perante a
Appa, bem como novo compromisso de investimento assumido, deverd ser
submetido A pr6via autorizageo da APPA, sendo objeto de novo termo aditivo,

4.8. O investimento constante neste termo aditivo deverd ser previamente aprovado
oela APPA.

4.9. Fica vedado a CONTRATADA, iniciar qualquer tipo de obra, dentro da drea do
Porto Organizado, salvo autorizagdo expressa da APPA, sob pena de rescisdo e
penalizagdo, que correrdo em processo administrativo em autos apartados.

PARAGRAFO PRIME|RO - OBTENQAO DE L|CEN9AS

A CONTRATADA 6
faqa necessdria.

respons6vel pela obtengdo de toda e qualquer licenga que se

PARAGRAFO SEGUNDO - OUTROS REQUISITOS

As instalag6es deverdo ser proletadas obedecendo As normas de seguranga

equipamentos da APPA, que porventura esteiam interferindo na drea projetada,

DO ESTADO DO PARANA

ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA C IITOHIT.II
DIRETORIA JURIDICA

SEcAo DE CoNTRATOS

ag6es ficarAo por conta da CONTRATADA, arcando a mesma
despesas de sua efetivagAo, desde que previamente autorizadas.

5 - Permanecem inalteradas as demais cfausufas. 
$

todas
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5.1 Este Aditivo 6 firmado pela APPA e a CONTRATADA, em duas vias que foi lido e
achado conforme pelas partes e as testemunhas.

DIRETOR PRESIDENTE DA APPA
LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA

DIRETOR EMPRESARIAL DA APPA
ANDRE LUIZ PIOLI

DIRETOR JURfDICO DA APPA
MARCUS VINICIUS F. DOS SANTOS

DIRETOR CBL
FABRICIO SLAVIERO FUMAGALLI

DIRETOR CBL
FELIPE SLAVIERO FUMAGALLI

TESTEMUNHA C'n-.Ls Co.^-)LL-
RG: Q, 3ClQ ..Jec -a Ss ! / s-,p

TESTEMUNHA
RG:7 55 q 1e9 - t??

u/-''-

R, 06 de agosto de 2019.
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