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Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas, 
na Sede da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, sito a Avenida 
Iguaçu, 420, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, reuniu-se o Conselho de 
Administração da ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA -
APPA (doravante APPA), nas pessoas dos seus Conselheiros José Richa Filho 
(presidente), João Vicente Bresolin Araújo (vice-presidente), Maria Antonieta Bertinato 
(membro titular), Orlei de Souza Miranda (membro suplente), Nilson Hanke Camargo 
(membro titular), e como convidado o senhor Luiz Henrique Tessutti Dividino - Diretor 
Presidente da APPA. A presente reunião tem a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Aprovar 
a contratação dos serviços de monitoramento para a dragagem de aprofundamento; 2) 
Autorizar a licitação para contratação dos serviços de consultoria para avaliação dos 
impactos técnicos, mercadológicos e financeiros para a APPA, a curto, médio e longo 
prazo, com o processo de revisão da Poligonal do Porto Organizado de Paranaguá e 
Antonina, conforme premissas estabelecidas pela APPA; 3) Autorizar a licitação para 
contratação dos serviços de auditoria externa, necessários para a Administração dos 
Portos de Paranaguá e Antonina, referentes aos exercícios sociais de 2015 e 2016; 4) 
Autorizar a renovação do Contrato n0 059/2012-APPA, por 12 meses, referente aos 
serviços de gerenciamento, implementação de auxilio alimentação e refeição, através 
de cartão magnético, para os servidores da APPA; 5) Aprovar a implantação do 
reajuste tarifário da APPA, conforme Resolução ANTAQ n0 4.093/2015; 6) Apresentar 
a situação do Acordo referente Vila Becker - ACP 2008.70.08.001643-2/PR; 7) 
Apresentar a situação da negociação do P.U.C.S; 8) Apresentar relatório da execução 
do PDI, e aprovar a segunda etapa do programa; 9) Assuntos Gerais. 
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: No item "1 " da Ordem do Dia: 
o Diretor Presidente da APPA, Sr. Luiz Henrique T. Dividino, explanou sobre a 
necessidade de contratação dos serviços de monitoramento ambiental para a 
dragagem de aprofundamento, que será executada pela SEP/PR. Tendo em vista que 
a Diretoria de Meio Ambiente da APPA está levantando os custos para execução dos 
referidos serviços, o presente tema será novamente analisado pelo CONSAD na 
próxima reunião ordinária; No item "2" da Ordem do Dia: Fica autorizada a licitação 
para contratação dos serviços de consultoria para avaliação dos impactos técnicos, 
mercadológicos e financeiros para a APPA, a curto, médio e longo prazo, com o 
processo de revisão da Poligonal do Porto Organizado de Paranaguá e Antonina, 
conforme premissas estabelecidas pela APPA, no valor máximo de R$ 445.496,05 
(quatrocentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e noventa e seis reais e cinco 
centavos); No item "3 " da Ordem do Dia; Fica autorizada a licitação para contratação 
dos serviços de auditoria externa necessários para a Administração dos Portos de 
Paranaguá e Antonina, referentes aos exercícios sociais de 2015 e 2016, no valor 
máximo de R$ 279.582,00 (duzentos e setenta e nove mil quinhentos e oitenta e dois 
reais) ; No item "4 " da .Ordem do Dia: Fica autorizada a renovação do Contrato n0 

059/2012-APPA, por 12 (doze) meses, referente aos serviços de gerenciamento, 
implementação de auxilio alimentação e refeição, através de cartão magnético, para 
os servidores da APPA, no valor total de R$ 4.721.484,04 (quatro milhões setecentos 
e vinte e um mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos); No item "5 " 
da Ordem do Dia: O Diretor Presidente da APPA, Sr. Luiz Henrique T. Dividino 
apresentou o relatório referente a "Nova Tabela Tarifária", e explanou sobre os 
procedimentos adotados pela ANTAQ para edição da Resolução n0 4.093/2015, bem 






