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CONTRATO DE TRANSV‘O DIPRE-
DINEG/10.2020 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A UNI;8■0, POR 
INTERME' DIO DA AUTORIDADE 
PORTWkRIA DE SANTOS S.A. - 
SANTOS PORT AUTHORITY - SPA, 
E A SET PORT LOGISTICS LTDA., 
NA FORMA ABAIXO: 

A AUTORIDADE PORTI.ARIA DE SANTOS S.A. - SANTOS PORT AUTHORITY — 
SPA, doravante "SPA", Autoridade Porturia do Porto Organizado de SANTOS, com 
sede na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/n°, bairro do Macuco, Santos, no 
Estado de S'(o Paulo, inscrita no CNPJ sob o n° 44.837.524/0001-07, neste ato 
representada por seus representantes; o Diretor Presidente, Sr. Fernando Henrique 
Passos Biral, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade RG 
n° 19.888.653-6, inscrito perante o CPF sob o n° 172.693.158-76, e o Diretor de 
Desenvolvimento de Negcios e Regulaco, Sr. Bruno Stupello, brasileiro, solteiro, 
engenheiro naval, portador da carteira de identidade RG n° 32.137.078-8, inscrito 
perante o CPF sob o n° 292.133.148-92, e a SET PORT LOGISTICS LTDA., pessoa 
juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.966.082/0001-82, empresa 
com sede na Rua Frei Gaspar, n° 22, Sala 93, Centro, na cidade de Santos, no Estado 
de Sao Paulo, doravante denominada ARRENDATARIA TRANSIT O RIA, neste ato 
representada por seu Diretor, Sr. Alexandre Soares dos Santos, brasileiro, casado, 
empreso, Diretora de Operaes, portador da cdula de identidade RG n° 
22.544.072, inscrito no CPF sob o n° 197.533.688-79, resolvem celebrar o presente 
Contrato de Transi0o DIPRE-DINEG/10.2020, com fundamento no art. 46, da 
Resoluo n° 07-ANTAQ, de 30 de maio de 2016, retificada pela Resoluo n° 4.843- 
ANTAQ, o qual sujeita as Partes as suas cusulas, as normas disciplinares contidas 
na Lei n° 12.815, de 05 de junho de 2013, na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, na 
Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e nos demais atos normativos de reOncia, 
mediante as seguintes condies: 

I. Considerando a delega0o dada pelo Poder Concedente, in casu a Secretaria 
Nacional dos Portos e Transportes Aquavrios vinculada ao Minist&io da 
Infraestrutura, a SPA para a celebrao do presente contrato; 

II. Considerando a extino do Contrato de Arrendamento PRES 12/91, celebrado 
entre a RODRIMAR S.A. — TERMINAIS PORTUi\RIOS E ARMAZ E NS GERAIS, e a 
SPA, pelo decurso de seu prazo de viOncia; 

III. Considerando o disposto no artigo 46, da Resoluo Normativa n° 07-ANTAQ, 
de 30 de maio de 2016, retificada pela Resoluo n° 4.843-ANTAQ; 

IV. Considerando a necessidade de se evitar prejuizo econmico, financeiro e social 
em raz'o da descontinuidade da presta0o dos servios portuthlos, enquanto nao 
ultimado o procedimento licitat6rio da area em questho; 
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V. Considerando o contido no artigo 1° da Resoluck n° 7715 — ANTAQ, deliberado 
na 476a Reunik Ordin,ria, que autoriza a celebrack de Contrato de Transick; 

VI. Considerando a deliberack da Diretoria-Executiva da SPA, em sua 2033a 
Reunik Ordinria, atravs da Decisk DIREXE n° 207.2020 e o que mais consta dos 
autos do Processo Administrativo SPA n° 13227/2020, 

Resolvem as Partes celebrar o presente Contrato de Transick, que se regera pelas 
seguintes cusulas e condic:5es: 

CLi\USULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO 

Constitui objeto do presente Instrumento o arrendamento, pela SPA 
ARRENDATRIA TRANSITORIA, da instalack porturia indicada no Par4rafo 
Primeiro desta ClkIsula Primeira do Objeto do Contrato, para sua explorack, em 
car&er transikirio, em face de sua inclusk nas licitacoes porturias a ser levada a 
efeito pela ANTAQ, nos termos previstos neste Contrato. 

PARekGRAFO PRIMEIRO 

Constitui objeto do Contrato, o arrendamento para explorack de INSTALA .A0 
PORTU ■6■ RIA, com utilizack de areas sob administrack da SPA, localizadas no 
SaboC, na Margem Direita do Porto de Santos, conforme indicacC)es e delimitaci5es 
apresentadas no Anexo I Planta de localizack da instalack porturia arrendada 
transitoriamente, abrangendo areas medindo aproximadamente 21.000m 2  (vinte e 
um mil metros quadrados), envolvendo disOndios da ARRENDATRIA 
TRANSITORIA necessrlos a construck e operack nas referidas areas de 
INSTALA .OES PORTUA■ RIAS para movimentack de granis solidos e carga geral. 

PARikGRAFO SEGUNDO 

A instalack porturia indicada no Par4rafo Primeiro desta Cusula Primeira dever 
ser operada, conservada e explorada pela ARRENDATRIA TRANSITC5RIA para a 
movimentack e armazenagem de mercadorias pelo periodo de viOncia deste 
Contrato. 

PAR 'AGRAFO TERCEIRO 

A area contigua do cais, permanecera como INSTALA) 3■0 PORTIARIA DE USO 
PUBLICO GERAL, nas condiOes da definick do Regulamento de Explora0- o do Porto 
de Santos. 

CLikUSULA SEGUNDA — DAS DEFINICDSS 

S'k adotadas as siglas, expresses e termos que ter'o o significado que a seguir 
Ihes e apontado, sem prejuizo de outras inseridas neste Instrumento, seus ANEXOS 
ou, ainda, na legislack 
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a) ANTAQ: a Agricia Nacional de Transportes Aquavrios; 

b) Area do Porto: a area do Porto Organizado de Santos, onde esto localizadas 
as instalaci5es porturias, quais sejam, docas, cais, pontes e pieres de atracaco e 
acostagem, terrenos, armazns, edificaOes e vias de circula0o interna, assim como 
infraestrutura de acesso aquavrio ao Porto, margem do rio e adjac&icias, canais, 
bacias de evoluco e areas de fundeio mantidas pela SPA, conforme Decreto Federal 
n° 4.333, de 12-08-2002; 

c) ARRENDAT)8,RIA TRANS1TR1A: a Entidade que celebra este Instrumento 
com a Administraco do Porto; 

d) Autoridade Porturia ou Administra0o do Porto: a SPA que administra o 
Porto de Santos; 

e) UN1:40: a Uno Federal; 

f) Obras: o conjunto das obras construidas na area arrendada; 

g) OGMO: o Orgao de Gesto de 11/1"o de Obra do Trabalho Porturio do Porto 
Organizado de Santos; 

h) Opera0o Porturia: a movimentaco e armazenagem de mercadorias, 
destinadas ou provenientes de tr&ego aquavirio, realizadas no terminal pela 
ARRENDATARIA TRANSITO RIA, e previstas neste Instrumento 

i) Operadora Portu.ria: a Empresa pr&qualificada para execu0o da Operaco 
Porturia, na area definida neste Instrumento; 

j) Poder Concedente: a UNa0, por inter~io da Secretaria Nacional de 
Portos e Transportes Aquavrios, vinculada ao Minist&io da Infraestrutura; 

k) Poder Regulamentador: o poder inerente a determinadas autoridades de 
expedir os regulamentos do Porto Organizado, na forma e nos limites previstos em 
lei; 

I) 	Projeto: o conjunto de elementos necessrios e suficientes, com nivel de 
precis&si adequado, para caracterizar a instala0o portu&ia e sua conformidade com 
as condici5es e especificaceies estabelecidas neste Instrumento e em seus ANEXOS, 
assim como nas normas tcnicas aplicveis; 

m) Terminal: o conjunto das instalaOes portuthlas implantado na area 
arrendada, na forma prevista neste Instrumento; 

n) Valor do Contrato: o valor das remunerac"6es mensais minimas pela 
ARRENDATARIA TRANSITO RIA multiplicado pelo nUmero de meses do referido 
contrato; 

o) IGP-M: kidice Geral de Preos do Mercado, fornecido pela Fundaco Getulio 
Vargas FGV; 
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p) 	TR: Taxa Referencial, fornecida pelo Banco Central do Brasil. 

CLAUSULA TERCEIRA — DOS ANEXOS DO CONTRATO 

Integram este Instrumento os seguintes ANEXOS: 

ANEXO I: Planta de localizacao n°1-VII-12179 da area arrendada 
transitoriamente; 

ANEXO II: Relacao dos Bens Integrantes da Instalacao Portuaria 
Arrendada; 

ANEXO III: Termo de Arrolamento de Bens. 

CLAUSULA QUARTA — DOS INVESTIMENTOS 

A ARRENDATARIA TRANSITCRIA nao tera direito a indenizacao pelos recursos 
necessarios a manutencao da instalacao portuaria ou de bens integrantes alocados 
durante o prazo de vigancia do Contrato de Transicao, excetuados os investimentos 
emergenciais necessarios para atender a exigancias de sade, seguranca ou 
ambientais impostas por determinacao regulatbria, hip6tese em que a ANTAQ indicara 
os parametros para o calculo de eventual indenizacao em face da nao depreciacao do 
investimento no prazo de vigancia contratual. 

CLAUSULA QUINTA — DOS OBJETIVOS DO ARRENDAMENTO 

Os objetivos do arrendamento s'ao os previstos neste Instrumento e devem ser 
alcancados, sem prejuizo das disposic'bes especificas mediante o cumprimento do 
estabelecido. 

CLAUSULA SEXTA - DA MOVIMENTACA. 0 

A ARRENDATARIA TRANSITRIA tomara as proviMncias necessarias para a 
efetivacao da Movimentacao Minima Contratual (MMC), mensal, de 30.000 (trinta mil) 
toneladas, durante a vigancia deste Contrato. 

PARAGRAFO PRIMEIRO 

A apuracao da movimentacao, para verificacao do cumprimento da MMC, sera feita 
mensalmente. 

PARAGRAFO SEGUNDO 

A ARRENDATARIA TRANSITRIA declara que tem conhecimento da area 
arrendada e dos equipamentos nela instalados, bem como que sao eles suficientes 
para o cumprimento da obrigacao de Movimentacao Minima Contratual (MMC) 
prevista no caput. 
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CLAUSULA STIMA - DO TRABALHO PORTUARIO 

0 trabalho portuario, necessario a consecuceo do objeto deste Instrumento, devera 
ser realizado por trabalhadores portuarios, nos termos da Lei n° 12.815/13, sempre 
que a Lei o exigir. 

PARAGRAFO PRIMEIRO 

A meo de obra complementar, tambem necessaria a consecuceo do objeto do 
presente Instrumento, devera ser requisitada pela ARRENDATARIA TRANSITORIA 
junto ao OGMO Orgeo de Gesteo de Meo de Obra do Porto Organizado de Santos, 
sempre que for o caso. 

PARAGRAFO SEGUNDO 

A ARRENDATARIA TRANSITORIA se obriga a manter durante o prazo de vigencia 
do presente contrato o quadro de pessoal suficiente e necessario para a continuidade 
da prestaceo dos servicos nos mesmos padres atuais de movimentaceo. 

CLAUSULA OITAVA - DOS PREOS 

Por forca do presente Instrumento, a ARRENDATARIA TRANSITRIA pagara 
SPA, a partir da data de assinatura deste Instrumento Contratual, os precos a seguir 
estipulados, com data base em mamo de 2020: 

I - Pelo arrendamento da instalaceo portuaria, parcelas mensais de: 

I.a - O valor de R$ 11,15 (onze reais e quinze centavos) por metro quadrado, 
equivalente a parcelas mensais de R$ 234.150,00 (duzentos e trinta e quatro mil, cento 
e cinquenta reais); 

I.b - O valor de R$ 1,05 (um real e cinco centavos) por tonelada movimentada, a titulo 
de arrendamento varivel (movimentao). 

II - Pela utilizaceo dos demais servicos colocados pela SPA a disposiceo da 
ARRENDATRIA TRANSITDRIA: 

Os valores tarifarios cabiveis e previstos na Tarifa do Porto de Santos vigente a epoca 
de sua incidencia, acrescidos dos respectivos adicionais, em especial os valores 
previstos na TABELA I — 0 DA INFRAESTRUTURA PORTUARIA (quando 
de responsabilidade da ARRENDATARIA TRANSITORIA), TABELA II — UTILIZAC AO 
DA INFRAESTRUTURA TERRESTRE (quando de responsabilidade da 
ARRENDATARIA TRANSITORIA), que devereo ser pagos ao tempo, modo e conforme 
as condiceies previstas na Tarifa Portuaria vigente. 

Sem prejuizo do disposto nesta Clausula Oitava, caso, ao final da vigencia do contrato, 
neo seja atingida a media mensal de movimentaceo igual ou superior a MMC prevista 
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na Clausula Sexta deste Contrato, a ARRENDATIkRIA TRANSITORIA devera pagar o 
valor correspondente a diferenca entre a movimentacao minima contratual e a 
movimentacao efetivamente contabilizada, multiplicado pelos valores constantes do 
item "1.b". 

PARikGRAFO UNICO 

A agua e a energia eltrica consumidas na area arrendada poderao ser fornecidas 
pela SPA, pagando a ARRENDATA" RIA TRANSITORIA o que for devido, de 
conformidade com os precos vigentes na data do respectivo faturamento. Caso a 
SPA nao possa efetuar esse fornecimento, devera autorizar a Instalacao, pela 
ARRENDATikRIA TRANSITORIA, de ramais prdprios de fornecimento de agua, 
energia eletrica e forca, a serem utilizados dentro da area arrendada, 
independentemente das redes utilizadas pela SPA, ficando o pagamento desta 
instalacao e do respectivo consumo por conta unica e exclusiva da ARRENDAT.08■ RIA 
TRANSITORIA, que n'ao tera direito a qualquer indenizacao ou reembolso ao t&mino 
do prazo de viOncia deste Contrato. 

CljkUSULA NONA - DAS CONDIOES DE PAGAMENTO 

Os valores estipulados no "caput" da Clausula Oitava anterior serao cobrados da 
seguinte forma: 

a) o constante do inciso "1", mensalmente, atravs de fatura apresentada pela SPA 
ARRENDAL&RIA TRANSITORIA, para liquidacao no prazo de 5 (cinco) dias 
contados a partir da data de sua apresentacao; 

b) o constante do inciso "11" e do Paragrafo Unico , de acordo com as normas da SPA. 

PARjkGRAFO PRIMEIRO 

Ocorrendo atraso na liquidacao de qualquer obrigacao pecuniaria estabelecida neste 
Instrumento, o debito apurado, corrigido pela Taxa Referencial - TR, sera acrescido 
do valor correspondente a 2 % (dois por cento) de multa, mais juros de 0,0333°/0 
(trezentos e trinta e tr'as decimos de milesimos por cento) ao dia, nos termos da 
legislacao vigente, sem prejufzo das demais penalidades previstas neste 
instrumento. 

PARi8■GRAFO SEGUNDO 

A cobranca de qualquer importancia devida e nao liquidada pela ARRENDATikRIA 
TRANSITORIA far-se-a atravs de processo judicial, sempre que as vias 
administrativas comuns nao surtirem efeito. 

PARikGRAFO TERCEIRO 

Para todos os fins de direito, ficara a ARRENDATi&RIA TRANSITORIA responsavel 
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pelo pagamento dos valores estabelecidos neste Instrumento, respeitados os limites 
para reajuste e os prazos estabelecidos para liquida0o de debitos. 

PARAGRAFO QUARTO 

Eventuais contestac6es ou devoluc'6es de faturas devero ser detalhadamente 
fundamentadas e somente ser() aceitas no protocolo da SPA, para serem 
analisadas, acompanhadas de comprovantes de pagamentos, dos valores faturados, 
nos prazos de seus vencimentos. 

CLAUSULA 12, CIMA - DO PRAZO DO CONTRATO DE TRANSICA-  0 

O prazo do presente Instrumento e de ate 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 
assinatura deste instrumento ou ate que se encerre o processo licitatOrio da area em 
questo, o que ocorrer primeiro, cabendo a ARRENDATARIA TRANSITORIA adotar 
todas as provid "encias necessrias a desocupaco da instala0o porturia ao fim do 
prazo contratual, sob pena de incid'encia das comina0es previstas neste Contrato. 

PARAGRAFO tJNICO 

O Contrato sera rescindido, sem 6nus, com a concluso do certame licitat6rio do 
objeto arrendado, caso em que a ARRENDATARIA TRANSITORIA sera notificada 
para devolver o objeto do arrendamento no prazo de 30 (trinta) dias. 

CLAUSULA 113CIMA PRIMEIRA — DA PRORROGACit0 

O prazo do presente Contrato nao admite prorroga0o. 

CLAUSULA DCIMA SEGUNDA — DA QUALIDADE 

A ARRENDATARIA TRANSITORIA, ou sua Operadora Porturia se obriga a manter 
os padres de qualidade implantados no Terminal, bem como as demais normas de 
qualidade que vierem a ser determinadas pelas autoridades competentes e relativas 
ao objeto deste Instrumento Contratual. 

CLAUSULA 13CIMA TERCEIRA - DO MANIFESTO DE MERCADORIA 

A ARRENDATARIA TRANSITORIA se obriga a fornecer a SPA, no prazo de 5 (cinco) 
dias uteis , contados da data da efetiva0o do fechamento de cada navio, informac"(ies 
detalhadas acerca da quantidade de mercadorias movimentadas e/ou estocadas na 

rea arrendada, fornecendo, ainda, fechamentos com periodicidades mensais e 
semestra I. 

PARAGRAFO UNICO 

hipOtese de eventual constatac"(io, pela SPA, de impreciso nas quantidades 
informadas pela ARRENDATARIA TRANSITORIA, o fato sera reportado a ANTAQ, 
para aplica0o das penalidades previstas neste Instrumento, inclusive a resciso do 
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presente Instrumento. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA REALIZAA0 DAS OPERAOES 
PORTUARIAS 

A exploraco da instala0o porturia de que trata este Instrumento obriga a 
realiza0o de operace). es portu&ias por Operador Porturio pr-qualificado, de 
acordo com as normas Iegais, regulamentares e tcnicas 

PARAGRAFO PRIMEIRO 

A ARRENDATARIA TRANSIT(5RIA tera prefer&lcia para atracack) nos bercos 
contiguos a area arrendada, devendo ser observada as regras dispostas na 
Resolu0o DIPRE n°. 59.2020, de 20 de abril de 2020, e o Regulamento de 
Explorack) do Porto REP e/ou normas que vierem a suced&-las. 

PARAGRAFO SEGUNDO 

Sera facultado a ARRENDATARIA TRANSITRIA o funcionamento, das operac"Oes 
durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, durante o periodo 
deste contrato. 

PARAGRAFO TERCEIRO 

A explora0o do servico devera satisfazer as condiOes de regularidade, 
continuidade, eficiencia , atualidade, pontualidade, seguranca, cortesia, modicidade 
dos precos e generalidade. 

PARAGRAFO QUARTO 

Para os fins previstos no Par4rafo Segundo desta Cusula, considera-se: 

a) regularidade: a presta0o dos servicos nas condici5es estabelecidas neste 
Instrumento e nas normas tcnicas aplicveis; 

b) continuidade: a manutenck), em carter permanente, da oferta dos servicos; 

c) a execuco das operaci5es porturias e dos servicos de acordo 
com as normas tcnicas aplicveis e em padr -Oes satisfatOrios, que busquem, em 
carter permanente, a excel&icia, e que assegurem, qualitativa e quantitativamente, 
o cumprimento dos objetivos e das metas do arrendamento; 

d) atualidade: a modernidade das tcnicas, dos equipamentos e das 
instalac -des e a sua conservack) e manutenck), bem como a melhoria e a expansk) 
do servico, na medida das necessidades dos usurios; 

e) generalidade: prestack) do servico, sem qualquer discrimina0o, privMgio, 
ou abusos de qualquer ordem. 
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f) pontualidade: os servios devem ser prestados mediante o rigoroso 
cumprimento dos horrios fixados para a prestao do servigD, estabelecidos em 
contrato ou formalmente agendados entre os agentes envolvidos, salvo nas 
hip6teses previstas na 

g) segurana: caracteristica do servio que se presta de forma segura, 
garantindo a integridade fisica e patrimonial dos usurios e dos bens afetos ao 
servig3; 

h) cortesia: o tratamento adequado com urbanidade aos usrios do servO, 
em atendimento as regras de boa educa0o e de respeito no relacionamento entre os 
cidaos, al&n do facil acesso do usurio na obten0o de meios de informao e ao 
servigo de criticas e sugestes; 

i) modicidade dos preos: presta0o de servios mediante preos e tarifas 
justas, que observem o equilibrio entre os custos da presta0o do servio e os 
beneficios oferecidos aos usurios e permitam o seu melhoramento e expans:). 

CLIkUSULA DECIMA QUINTA - DAS OPERAOES EM SITUA)40 DE 
EMERG 'ENCIA 

A SPA, em casos de emerg flcia ou de calamidade publica , enquanto caracterizada 
urOncia de atendimento que possa ocasionar prejuizos ou comprometer a 
segurana de pessoas, obras, servios, equipamentos e outros bens, pCiblicos ou 
particulares, e somente para os fins necessrios ao atendimento da situa0o 
emergencial ou calamitosa, bem como para atender situaOes de emerg&lcia que 
coloquem em risco a distribui0o de mercadorias essenciais ao consumo e uso do 
povo, podera determinar a ARRENDAT/8■ RIA TRANSITORIA a movimentao e 
armazenagem de mercadorias provenientes ou destinadas ao trfego aquavrio, 
enquanto perdurar a situao de emergs ncia ou calamidade 

PARikGRAFO UNICO 

Para os fins previstos no "caput" desta Clausula, a ARRENDATARIA TRANSlTRlA 
sera ressarcida pelos servigos prestados e operaes porturias realizadas 
diretamente pelos proprietrios ou consignatrios das mercadorias movimentadas ou 
armazenadas, conforme acordo entre as partes. Na hip6tese de nao haver o acordo, o 
ressarcimento se fara pelos pregDs rn&clios praticados, na ocaso, no Porto de Santos 

Cli■ USULA DECIMA SEXTA - DA EXCLUSIVIDADE 

assegurado a ARRENDATikRIA TRANSITORIA ou terceiros por ela contratados, 
exclusividade na realiza0o de operaVies porturias na area da instalao porturia. 

CLikUSULA DECIMA SETIMA - DA ASSUAVIO DE RISCOS 

A ARRENDATikRIA TRANSITORIA assumirk em decorr&lcia deste instrumento, 
integral responsabilidade por todos os riscos inerentes as atividades previstas neste 
Contrato ou por ela desempenhadas na instala0o porturia objeto deste 
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arrendamento. 

CLAUSULA 1::, C1N1A OITAVA - DOS DEVERES GERAIS DAS PARTES 

As Partes se propem a cooperar e a prestar auxilio mtuo na consecu0o dos 
objetivos e das metas do arrendamento. 

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS RESPONSABILIDADES DA ARRENDATARIA 
TRANSITRIA PERANTE AO PODER CONCEDENTE, A ANTAQ, SPA E A 
TERCEIROS 

A ARRENDATARIA TRANSITRIA e responsvel pelos encargos trabalhistas, 
previdencrios, arnbientais, fiscais, comerciais e quaisquer outros resultantes da 
execuo deste Contrato e/ou de seu objeto, bem como respondera nos termos da 
lei, por quaisquer prejuizos causados a SPA, ao PODER CONCEDENTE, a ANTAQ 
e a terceiros no exercicio da execu9c3 das atividades decorrentes da explora0"o 
portueria, rso sendo imputevel a SPA, a ANTAQ ou ao PODER CONCEDENTE 
qualquer responsabilidade, direta ou indireta. 

CLAUSULA VIGSIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAOES DA SPA 

Incumbe a SPA: 

a) fiscalizar, em conjunto com a ANTAQ, e de forma permanente, o fiel 
cumprimento das obriga9es da ARRENDATARIA TRANSIT(5RIA, no que for 
aplicevel ao arrendamento, as leis, aos regulamentos do Porto e ao Contrato; 

b) instruir os processos administrativos para aplica0o das penalidades 
regulamentares e contratuais pela ANTAQ; 

c) fiscalizar permanentemente as opera9es da instala0o portueria, zelando 
pela seguran9a e o respeito ao meio ambiente; 

d) extinguir o Instrumento, nos casos nele previstos, ou por determinao da 
ANTAQ; 

e) manter as condi96es de acessibilidade as areas e instaIa9es portuerias 
designadas no contrato. 

cumprir e impor o cumprimento das disposi9es legais e contratuais 
apliceveis aos servi9os prestados ou atividades desenvolvidas no contrato. 

g) encaminhar a ANTAQ e ao Poder Concedente cPpia do contrato e seus 
aditamentos no prazo de ate 30 (trinta) dias ap6s sua celebrao. 

h) prestar, no prazo estipulado, as informa96es requisitadas pela ANTAQ no 
exercicio de suas atribui9es. 
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CL4USULA VIGSIMA PRIMEIRA 	DAS OBRIGAOES DA 
ARRENDATARIA TRANSITRIA 

Sem prejuizo do cumprimento das garantias comprometidas, incumbe a 
ARRENDATAtRIA TRANSITORIA: 

a) observar as cond4es de conservaq:ao, manuten0o, recuperao e 
reposi0o dos equipamentos e bens associados ao arrendamento, elencados no 
ANEXO II, bem como seu inventario e registro, que dever•ao ser devidamente 
atualizados; 

b) adotar e cumprir as medidas necessarias a fiscaliza0o pela SPA, ANTAQ e 
pelas autoridades aduaneira, maritima, sanitaria, de policia e demais autoridades 
com atuao no Porto; 

c) prestar o apoio necessario aos agentes da SPA e da ANTAQ, permitindo-
lhes o exame de todas as informaes, operacionais e estatisticas, concernentes 
prestao dos servios vinculados ao arrendamento; 

d) garantir o acesso, pelas autoridades do Porto, pela ANTAQ, pelo PODER 
CONCEDENTE e pelas demais autoridades que atuam no setor portuario as instala75es 
portuarias; 

e) prestar informa0es de interesse da SPA e das demais autoridades no porto, 
inclusive as de interesse especifico da defesa nacional, para efeitos de mobiliza'ao; 

f) fornecer os dados e informa0es de interesse da ANTAQ e das demais 
autoridades com atuaao no Porto; 

g) dar ampla e periOdica divulga -ao dos pregDs regularmente praticados de 
atividades inerentes, acessOria, complementares e projetos associados aos servicos 
prestados nas suas instalaOes portuarias, na forma ou veiculo a ser estabelecido 
pela SPA; 

h) dar ampla e periOdica publica'ao das demonstraOes financeiras; 

i) fornecer mensalmente a SPA, no prazo de 5 (cinco) dias do encerramento 
do periodo, relatOrio contendo dados segmentados relativos ao volume de 
movimenta'ao de carga; 

j) garantir a media do MMC de carga durante o periodo de vigencia do contrato, 
com a obriga0o de pagamento pela diferena na"o movimentada das tarifas frustradas, 
apurada pela SPA no final deste Contrato; 

k) submeter-se a arbitragem da ANTAQ em caso de conflitos de interpreta0o 
e execu0o deste Contrato; 

I) 	adotar medidas visando evitar, fazer cessar, mitigar ou compensar a gera0o 
de danos ao meio ambiente em decorrencia da implanta -ao ou explorao do 
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empreendimento; 

m) contratar seguro de responsabilidade civil compativel com suas 
responsabilidades perante a SPA, os usuarios e terceiros, bem como seguro do patrimnio 
arrendado; 

n) manter a integridade dos bens patrimoniais afetos ao arrendamento, conforme 
normas tecnicas especificas, mantendo-os em condiOes normais de funcionamento, 
limpeza e conservack; 

o) prestar contas dos servicos a SPA, a ANTAQ e aos demais 6rgeos pUblicos 
competentes; 

p) abster-se de realizar quaisquer investimentos na instalac"ao poduaria, 
ressalvadas as despesas necessarias a manutenceo da instalac"ao portuaria e seus 
bens integrantes durante o prazo de vigencia deste Contrato, aplicando por sua conta 
e risco, os recursos necessarios a explorac"ao da instalac'ao portuaria arrendada; 

q) fornecer, a SPA e a ANTAQ, a lista de servicos regularmente oferecidos e 
submeter, para aprovaco, aqueles nao previstos no Contrato de Transiceo, com as 
respectivas descriOes e precos de referencia, 

r) prestar servico adequado aos usuarios, sem qualquer tipo de discriminaceo 
e sem incorrer em abuso de poder econmico; 

s) manter as condiOes de seguranca operacional, de acordo com as normas em 
vigor, bem como comprovar o cumprimento do ISPS-Code; 

t) garantir a prestac .ao continuada do servico, salvo interrupceo causada por 
caso fortuito ou forca maior, comunicando imediatamente a ocorrencia do fato a SPA; 

u) oferecer aos usuarios todos os servicos prestados no Contrato de Transiceo, 
observando-se os precos maximos fixados em Tabela PUblica para a sua prestaceo, 
no caso de impossibilidade de competiceo; 

v) fornecer, a SPA e a ANTAQ, quando solicitados, os dados e informac'es 
relativos a composic'ao dos custos dos servicos, 

w) assumir a responsabilidade pela inexecuceo ou execuca'o deficiente dos 
servicos prestados; 

x) respeitar e fazer cumprir as normas vigentes de seguranca do trabalho 
inclusive as expedidas ou que venham a ser expedidas pela SPA e/ou ANTAQ; 

y) observar a programaceo aprovada pela administrac'ao do porto para atracac•a. o 
das embarcaOes, respeitando-se o Regulamento de Exploraca'o do Porto; 

z) utilizar adequadamente as areas e instalaOes portuarias dentro dos padres 
de qualidade e eficiencias, de forma a na'o comprometer as atividade do Porto; 

Irr"  
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aa) 	manter as garantias voltadas a plena execu0o do contrato, nos termos do inc. 
VI do art. 55 da Lei n.° 8666/93 e do inc. Xl do art. 5° da Lei n.° 12.815/13; 

bb) 	manter, durante toda a execuO"o do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigao6es por ele assumidas, de todas as condio6es de habilita0o e qualifica0o 
exigiveis daqueles que contratam com a Administra0o, nos moldes do inciso XIII do 
art. 55 da Lei n.° 8.666/93; 

cc) 	garantir obedi&lcia aos crit&ios, indicadores, fOrmulas e par&netros 
definidores da qualidade do servioo. 

dd) 	garantir a utilizaoz) de equipamentos e instalaoes mOveis e removiveis, de 
modo a preservar as condioes iniciais do local e possibilitar a sua imediata rem000, 
ao trmino do contrato ou quando determinada pela administra0o do porto. 

PARAGRAFO PRIMEIRO 

A ARRENDATARIA TRANSITORIA e responsvel pelos encargos trabalhistas, 
previdencirios, ambientais, fiscais, comerciais e quaisquer outros resultantes da 
execuoo deste Contrato e/ou de seu objeto. 

PARAGRAFO SEGUNDO 

A ARRENDATARIA TRANSITORIA respondera nos termos da lei, por quaisquer 
prejuizos causados a SPA, ao PODER CONCEDENTE e a terceiros no exercicio da 
execu0o das atividades do arrendamento, 1-1"o sendo imputvel a SPA ou ao 
PODER CONCEDENTE qualquer responsabilidade, direta ou indireta. 

PARAGRAFO TERCEIRO 

A ARRENDATARIA TRANSITORIA responde, tambrn, nos termos da relaco 
comitente- comissrio, pelos prejuizos causados a terceiros pelas entidades que 
contratar para a execu0o das atividades vinculadas ao arrendamento. 

CLAUSULA VIGSIMA SEGUNDA - DOS CONTRATOS DA 
ARRENDATARIA TRANSITRIA COM TERCEIROS 

Sem prejuizo das responsabilidades e dos riscos previstos neste Instrumento, a 
ARRENDATARIA TRANSITORIA podera contratar com terceiros o desenvolvimento 
de atividades inerentes, acessOrias ou complementares ao arrendamento, bem como 
a implanta0o de projetos associados, desde que nao ultrapassem o prazo 
contratual. 

PARAGRAFO PRIMEIRO 

Os contratos celebrados entre a ARRENDATARIA TRANSITORIA e os terceiros a que 
se refere o "caput" desta Clusula reger-seo pelas normas de direito privado 
aplicveis e, quando for o caso, pela legisla0o trabalhista, nao se estabelecendo 
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qualquer relacao juridica entre esses terceiros e ao PODER CONCEDENTE, a ANTAQ 
ou a SPA. 

PARAGRAFO SEGUNDO 

A execu0o das atividades contratadas pela ARRENDATARIA TRANSITORIA com 
terceiros pressup6e o cumprimento das normas legais, regulamentares e contratuais 
do arrendamento 

PARAGRAFO TERCEIRO 

Constitui especial obriga0o da ARRENDATARIA TRANSITRIA zelar para que nos 
seus contratos com terceiros, com objeto integrado as atividades do arrendamento, 
sejam rigorosamente observadas as regras deste Instrumento e demais normas 
legais, regulamentares e tcnicas 

CLAUSULA VIGIMA TERCEIRA - DOS DIREITOS DOS USUARIOS 

Sao direitos dos usurios: 

a) receber servigo adequado a seu pleno atendimento, livre de discrimina0o e 
de abuso do poder econ6mico, atendendo as condiOes de regularidade, 
continuidade, eficiencia, segurana, atualidade, generalidade, cortesia na sua 
presta0o e modicidade de preos, conforme definido nas normas da ANTAQ; 

b) Obter e utilizar o servio com liberdade de escolha entre prestadores do porto 
organizado; 

c) Receber da SPA e da ARRENDATARIA TRANSITRlA informa6es para a 
defesa de interesses individuais e coletivos; 

d) Levar ao conhecimento dos 6rOos de fiscalizao competentes as 
irregularidades de que tenham conhecimento, na execuo deste contrato; 

e) Ser atendidos com cortesia pelos prepostos da ARRENDATARIA 
TRANSITORIA e pelos agentes de fiscalizao e da SPA e ANTAQ; 

f) Receber da ARRENDATARIA TRANSITORIA informa0es acerca das 
caracteristicas dos servigps, incluindo os seus preg3s. 

CLAUSULA VIGINIA QUARTA - DA OBTEW140 DE LICEWAS 

Cabera a ARRENDATARIA TRANSITORIA obter todas as licenas e autoriza0es 
necessrias a execuo das operaes da instala0o porturia arrendada. 

CLAUSULA VIGIMA QUINTA - DO MEIO AMBIENTE 

O gerenciamento e monitoramento da execuco dos Programas Ambientais e demais 
atividades correlatas na area do Porto Organizado seffio de responsabilidade da SPA, 
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enquanto os relativos a instalao porturia arrendada sero de inteira 
responsabilidade da ARRENDATARIA TRANSITORIA. 

PARAGRAFO UNICO 

A parcela do montante dos eventuais custos das atividades relativas aos Progra mas 
Ambientais, referidos no "caput" desta Cbusula, especificamente alocada para a area 
sob o arrendamento objeto deste Instrumento, sera de onus da ARRENDATARIA 
TRANSITORIA, que efetuara o respectivo reembolso a SPA, na forma e condie5es 
apresentadas e justificadas, pela mesma, na ocaso da ocorrncia dessas despesas. 

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA PROTE0 AMB1ENTAL 

A ARRENDATARIA TRANSITORIA se obriga a cumprir o disposto nas legisia0es 
federal, estadual e municipal, no que concerne a prote0o ambiental, referente as 
suas obriga0es assumidas por este Instrumento. 

PARAGRAFO UNICO 

A ARRENDATARIA TRANSITORIA enviara a SPA relatrios para atendimento de 
exiOncias feitas pelos &Oos competentes e outros que se fizerem necessrios, 
sobre: 

a) os impactos ambientais provocados em decorr&lcia das operaOes porturias 
realizadas no periodo; 

b) as a'scies adotadas para mitigar ou compensar os efeitos dos eventuais 
impactos ambientais provocados; 

c) os impactos ambientais previstos e as subsequentes medidas de mitiga0o e 
compensa0o; 

d) os danos ao meio ambiente, sempre que ocorrerem. 

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DA F1SCALIZA0 

A SPAe a ANTAQ exercer:), por meio de seus 6rOos competentes, em carter 
permanente, a fiscalizao do fiel cumprimento deste Instrumento, na forma da Lei 
n° 12.815/13, Lei n° 10.233/01, Decreto n° 8.033/13 e as pertinentes ResoluOes da 
ANTAQ. 

PARAGRAFO PRIMEIRO 

A SPA e a ANTAQ exercerfo a fiscalizao com amplos poderes junto 
ARRENDATARIA TRANSITORIA, para a verificao de sua administra0o, seus 
equipamentos, nntodos e prticas operacionais. 
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PARAGRAFO SEGUNDO 

A SPA notificara a ARRENDATARIA TRANSITQRIA de quaisquer irregularidades 
apuradas, concedendo-lhe prazos para que sejam sanadas, sob pena de 
encaminhamento de denCincia a ANTAQ a fim de aplicar as penalidades previstas 
neste Instrumento, bem como nas Resoluce5es da ANTAQ, no caso da n'a'o 
regulariza0o. 

PARAGRAFO TERCEIRO 

0 exercicio da fiscaliza0o pela SPA e ANTAQno exclui ou reduz a responsabilidade 
da ARRENDATARIA TRANSITQRIA pela fiel execu0o deste Instrumento. 
PARAGRAFO QUARTO 

Alrn da fiscalizaco prevista nas demais disposic6es deste Contrato, a 
ARRENDATARIA TRANSITRIA ficara sujeita a fiscalizaco a ser exercida pelas 
Autoridades Aduaneiras, Fluviais, Sanitrias, Ambientais e de SaUde, pelo PODER 
CONCEDENTE e pela ANTAQ, no 'rnbito de suas respectivas atribuiceies. 

CLAUSULA VIGIMA OITAVA - DA INEXECUCii0 E DA RESCIS/10 DO 
CONTRATO 

A inexecuco total ou parcial deste Instrumento ensejara a sua resciso unilateral pela 
SPA, sem direito a indeniza0o, sem prejuizo das penalidades previstas no presente 
contrato, na Lei n° 8.666/93, Lei n° 12.815/13 e Resoluc6es da ANTAQ. 

PARAGRAFO PRIMEIRO 

A SPA podera rescindir este Instrumento, ap6s consulta a ANTAQ, em casos de 
viola0o grave, continua e 1-1"o sanada ou nao sanvel das obrigaci5es da 
ARRENDATARIA TRANSITQRIA, bem como nos demais casos aqui previstos e nas 
seguintes situace')es: 

a) desvio de objeto da ARRENDATARIA TRANSITORIA; 

b) dissoluco da ARRENDATARIA TRANSITQRIA, 

c) subarrendamento; 

d) atraso de 2 (dois) pagamentos pela ARRENDATARIA TRANSITRIA, 
mensais e sucessivos; 

e) deciara0- o de fal&lcia ou requerimento de recuperaco judicial; 

f) interrupco da execuco do Contrato sem causa justificada; 

g) operac"c5es porturias realizadas com infring&icia das normas legais e 
regulamentares aplicveis; 
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h) descumprimento de decises judiciais; 

i) ocupa0o e/ou utilizaqao de area, alrn daquela estabelecida neste 
lnstrumento; 

j) ocorr&lcia do estabelecido no Par4rafo Primeiro da Clusula Vigsima 
Nona - DAS CAUSAS JUSTIFICADORAS DA INEXECUAO DO CONTRATO deste 
Instrumento, observado o disposto em seu Par4rafo Segundo, bem como retomada 
das .reas arrendadas para atendimento de exiOncia do interesse pbIico; 

k) imprecis6es nas quantidades informadas pela ARRENDAT ■kRIA 
TRANSITORIA relativas as movimentao6es de mercadorias, conforme o Par4rafo 
Unico da Clusula Dcima Terceira - DO MANIFESTO DE MERCADORIAS. 

I) 	pela concluso do processo licitat6rio da area em questo. 

PARikGRAFO SEGUNDO 

A resciso do Instrumento nas hip6teses previstas no "caput" desta Cbusula e em seu 
Par4rafo Primeiro devera ser precedida da verificao da inadimpIncia da 
ARRENDATRIA TRANSITORIA em processo administrativo, assegurado o direito de 
ampla defesa. 

PARikGRAFO TERCEIRO 

Nao sera instaurado processo administrativo de inadimpIncia antes de comunicados 
a ARRENDAL&RIA TRANSITORIA, detalhadamente, os descumprimentos 
contratuais referidos neste Instrumento, dando-lhe um prazo de 15 (quinze) dias 
corridos para corrigir as falhas das transgress6es apontadas, findo o qual, nao tendo 
sido sanadas completamente as irregularidades, nova, identica e ultima comunica0o 
sera feita concedendo-se o mesmo prazo para o enquadramento da 
ARRENDATikRIA TRANSITORIA. 

PAR/kGRAFO QUARTO 

Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplencia da 
ARRENDAT/kRIA TRANSITORIA, a resciso sera declarada, independentemente 
de qualquer indeniza0o. 

PARIkGRAFO QUINTO 

O Contrato sera rescindido, sem 6nus para quaisquer das partes, em qualquer dos 
casos previstos no Par4rafo Primeiro da Clausula ViOsima Nona - DAS CAUSAS 
JUSTIFICADORAS DA INEXECUCAO DO CONTRATO, bem como nas hipOteses 
de concluso do processo licitatOrio, caso em que a ARRENDATakRIA 
TRANSITORIA sera notificada para devolver o objeto do arrendamento no prazo de 
30 (trinta) dias. 
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CLAUSULA VIGESIMA NONA - DAS CAUSAS JUSTIF1CADORAS DA 
INEXECIX110 DO CONTRATO 

A inexecucao do instrumento, resultante de forca maior, de caso fortuito, de fato do 
principe, de fato da Administracao ou de interferancias imprevistas que retardem ou 
impecam a execucao parcial ou total do ajuste, exonera a ARRENDATARIA 
TRANSITORIA de responsabilidade relativa ao descumprimento das obrigac'6es 
emergentes do Instrumento, assim como aos pagamentos emergentes do Contrato, 
desde que tais fatos sejam devidamente justificados pela ARRENDATARIA 
TRANSITORIA e aceitos pela SPA. 

PARAGRAFO PRIMEIRO 

Para os fins previstos no "caput" desta Clausula considera-se: 

a) forca maior: o evento humano que por sua imprevisibilidade e inevitabilidade 
cria para a ARRENDATARIA TRANSITORIA 6bice intransponivel na execucao do 
lnstrumento, traduzindo ato superveniente impeditivo para o cumprimento das 
obrigac .6es assumidas; 

b) caso fortuito: o evento da natureza, que, por sua imprevisibilidade e 
inevitabilidade, gera para a ARRENDATARIA TRANSITORIA obstaculo irremovivel 
no cumprimento do Instrumento; 

c) fato do principe: toda determinacao estatal, geral, imprevista e imprevisivel, 
positiva ou negativa, que onere substancialmente a execucao do Instrumento; 

d) fato da Administracao: toda acao ou omissao de &g.k da Administracao 
que, incidindo direta e especificamente sobre o instrumento, retarde, agrave 

ou impeca a sua execucao; o fato da Administracao se equipara a forca maior e 
produz os mesmos efeitos excludentes da responsabilidade da ARRENDATARIA 
TRANSITORIA pela inexecucao do ajuste; 

interferancias imprevistas: sao ocorrancias materiais nao cogitadas pelas 
partes na celebracao do Contrato, mas que surgem na sua execucao de modo 
surpreendente e excepcional, dificultando e onerando extraordinariamente o 
prosseguimento e a conclus'ao dos trabalhos; a descoberta de obstaculos materiais, 
naturais ou artificiais, depois de iniciada a execucao do Contrato, embora sua 
existancia seja anterior ao ajuste, mas sc5 revelada por intermadio das obras e 
servicos em andamento, dada sua omissao nas sondagens ou sua imprevisibilidade 
em circunstancias comuns de trabalho; tais interferancias, ao contrario das demais 
superveniancias, nao s'ao impeditivas do prosseguimento das obras e servicos 
constantes deste instrumento, mas, sim, criadoras de maiores dificuldades e 
onerosidade para a conclusao das mesmas obras e servicos. 

PARAGRAFO SEGUNDO 

Por se tratar de Contrato em carater de transicao, as superveniancias e interferancias 
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previstas nesta Clausula nao darao lugar a reposioao do equilibrio econc5mico e 
financeiro do Instrumento, podendo, a crit&io das partes, proceder-se a rescisao do 
presente Instrumento. 

CLAUSULA TRIGESIMA - DAS PENALIDADES 

Ressalvadas as disposio'cies deste Instrumento com penalidades especificas ja 
previstas, bem como as penalidades constantes em normas especificas da ANTAQ, 
a ARRENDATARIA TRANSITRIA, deixando de cumprir quaisquer outras clausulas 
deste Instrumento contratual ou infringindo disposio6es legais vigentes, estara sujeita 

multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato da area vigente, que Ihe sera 
imposta pela ANTAQ. 

PARAGRAFO PRIMEIRO 

Das multas aplicadas, que serao precedidas do contradit6rio e ampla defesa, cabera 
recurso a Diretoria da ANTAQ, no prazo de 15 (quinze) dias da data da comunicaoao. 

PARAGRAFO SEGUNDO 

Nao havendo recurso ou sendo o mesmo indeferido, a SPA executara a garantia 
referida na Clausula TriOsima Sexta - DOS SEGUROS E DAS GARANTIAS, caso a 
ARRENDATARIA TRANSITRIA nao proceda ao depOsito das multas no prazo 
estabelecido. 

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - DA EXTIWAO DO ARRENDAMENTO 

Sem prejuizo das demais disposOes acerca da extinoao do contrato previstas neste 
Instrumento, extingue-se o arrendamento por: 

I. 	advento do termo contratual; 

rescisao; 

retomada da area arrendada; 

IV. falancia ou extinoao da ARRENDATARIA TRANSITRIA; 

V. descumprimento das obrigao6es de conformidade contidas neste 
Instrumento; 

VI. conclusao do certame 

PARAGRAFO PRIMEIRO 

Extinto o Contrato de Transioao, retornam a SPA os direitos e privilegios decorrentes 
do arrendamento, com devoluoao dos bens a ele vinculados, sem qualquer 
indenizaoao a ARRENDATARIA TRANSITRIA. 
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PARAGRAFO SEGUNDO 

A SPA procedera aos levantamentos e avalia0es necessrias no prazo de 30 (trinta) 
dias contados da extinso do Contrato, sendo que uma vez constatados danos nos 
bens vinculados a instala9 .a. o porturia, os prejuizos apurados deverJ ser 
indenizados pela ARRENDATARIA TRANSITRIA. 

PARAGRAFO TERCEIRO 

A devoluo dos bens vinculados ao arrendamento sera feita sem qualquer 
indenizao. 

PARAGRAFO QUARTO 

Extinto este Contrato, havera a imediata assunOo da area arrendada pela SPA ou pela 
nova ARRENDATARIA TRANSITO RIA, se houver. 

PARAGRAFO QUINTO 

A area arrendada devera estar livre e desembara9ada de qualquer outro bem que 
nk,  seja afeto a instala0o porturia e encontrar-se em perfeitas condi9es de 
conservao, comprovada por atestado tcnico da SPA. 

PARAGRAFO SEXTO 

Na hip6tese de nao ser procedida a entrega do im6vel a SPA, o valor mensal gerado 
pelo Contrato sera aumentado, automtica e independentemente de qualquer 
notifica0o, em 50% (cinquenta por cento), ficando ainda a ARRENDATARIA 
TRANSITRIA sujeita ao pagamento de multa dria de 1`)/0 (um por cento) do valor 
ja aumentado, a partir do mes subsequente ao da extino do Contrato, ate a efetiva 
e integral desocupa0o da instala0o arrendada, sem prejuizo da aplica0o das 
demais penalidades contratuais e legais e da ado0o, pela UNIAO, ANTAQ ou SPA 
das medidas judiciais cabiveis para reaver a posse da instalao porturia. 

PARAGRAFO STINIO 

Quando da devoluo da area , a ARRENDATARIA TRANSITORIA dever, 
sem qualquer d&c ■ ito, inclusive junto aos seus fornecedores de 4ua e energia 

na hip6tese desse fornecimento nao ser efetuado pela SPA. 

PARAGRAFO OITAVO 

Por ocaso do t&mino do Contrato, a ARRENDATARIA TRANSITORIA se obriga 
a apresentar um laudo ambiental discriminando o eventual passivo ambiental do 
terminal. 
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CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - DOS BENS QUE INTEGRAM 0 
ARRENDAMENTO 

Integram o arrendamento, para o efeito de devoluoao ao final deste Contrato, todos os 
bens vinculados a instalacao portuaria, cuja posse, guarda, manutenoao e vigilancia 
sao de responsabilidade da ARRENDATikRIA TRANSITDRIA, notadamente todos 
os bens vinculados a operaoao e manutenoao das atividades da instalaoao portuaria, 
transferidos a ARRENDATARIA TRANSITDRIA, conforme listados no Anexo II. 

PARAGRAFO UNICO 

A instalao"ao portuaria e os bens mencionados no "caput" serao transferidos 
ARRENDATRIA TRANSITORIA mediante a assinatura de Termo de Arrolamento — 
Anexo III, concomitantemente a celebraoao deste Contrato. 

CliWSULA TRIGESIMA TERCEIRA - DA GUARDA E DA VIGILiINCIA DOS BENS 
QUE INTEGRAM O ARRENDAMENTO 

A ARRENDATikRIA TRANSITDRIA e responsavel pela guarda e vigilancia dos bens 
que integram o arrendamento. 

PARAGRAFO PRIMEIRO 

A ARRENDATikRIA TRANSITDRIA nao podera onerar, alienar ou transferir a posse 
dos bens do arrendamento referidos na Clausula TriOsima Segunda — DOS BENS 
QUE INTEGRAM O ARRENDAMENTO. 

PARJ&GRAFO SEGUNDO 

A ARRENDAT,4RIA TRANSITDRIA se obriga a informar a SPA e as autoridades 
pbIicas quaisquer atos ou fatos ilegais ou ilicitos de que tenha conhecimento em 
razao das atividades objeto deste arrendamento. 

Cli■ USULA TRIGIMA QUARTA - DA DEVOLU0 DOS BENS QUE INTEGRAM 
O ARRENDAMENTO 

Revertem a SPA, gratuita e automaticamente, na extinoao do Contrato, os bens 
vinculados ao Arrendamento incluidos no ANEXO II. 

PAR)8■ GRAFO UNICO 

Na extinoao do Arrendamento, havera imediata assunoao das atividades 
relacionadas ao Arrendamento pela SPA, que ficara autorizada a ocupar as 
instalaOes e a utilizar todos os bens do arrendamento. 

CLikUSULA TRIGSIMA QUINTA - DO TERMO DE DEVOLUO DE BENS 

Na extinoao do arrendamento sera procedida uma vistoria dos bens que integram o 
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arrendamento, para os efeitos previstos neste Instrumento, e lavrado pelas Partes 
um "Termo de Devoluceo de Bens" sob a guarda da ARRENDAL&RIA 
TRANSITORIA ou integrados ao arrendamento, com indicaceo detalhada do estado 
de conservaceo dos mesmos. 

PARikGRAFO PRIMEIRO 

Os bens devereo ser mantidos em condiOes normais de uso, de forma que, quando 
de sua entrega a SPA, se encontrem em perfeito estado, exceto pelo resultado 
normal do processo de deterioraceo. 

PARAGRAFO SEGUNDO 

Caso a entrega dos bens para a SPA neo se verifique nas condies exigidas nesta 
Cleusula, a ARRENDAT/kRIA TRANSITORIA indenizare a SPA pelos prejuizos 
causados, devendo a indenizaceo ser calculada nos termos legais. 

CL■8■USULA TRIGIMA SEXTA - DOS SEGUROS E DAS GARANTIAS 

A ARRENDATikRIA TRANSITORIA se obriga ao pagamento dos premios e a manter 
em vigor, a partir da data de assinatura deste Instrumento Contratual e durante todo 
o prazo de sua vigencia, as apPlices de seguro necesserias para garantir uma efetiva 
cobertura para todos os riscos inerentes ao arrendamento 	bens e pessoas 
inclusive contra terceiros, devidamente atualizadas, de acordo com a legislaceo 
aplicevel, fornecendo a SPA e ANTAQ c6pias das referidas apdices. 

PARA,GRAFO PRIMEIRO 

Todas as apdices de seguros a serem contratados pela ARRENDAT,4RIA 
TRANSITORIA devereo conter cleusula de renUncia aos direitos de sub-rogaceo 
contra o Poder Concedente, seus representantes, os financiadores, e seus 
sucessores, e contereo cleusulas estipulando que neo sereo canceladas e nem tereo 
alteradas quaisquer de suas condic6- es, sem previa autorizaceo escrita do Poder 
Concedente. A ARRENDATikRIA TRANSITRIA deve dar ciencia es Companhias 
Seguradoras do teor desta Cleusula que exime a SPA, ANTAQ e PODER 
CONCEDENTE de qualquer responsabilidade oriunda de toda especie de sinistro. 

PAR/kGRAFO SEGUNDO 

Para garantia do fiel cumprimento das cleusulas e condic6es deste Contrato 
de Transiceo, a 
ARRENDATAkRIA TRANSITORIA devere apresentar a SPA, no prazo de 10 (dez) 
dias 
contado a partir da data de assinatura deste Instrumento Contratual, sob pena de sua 
nulidade, comprovaceo das garantias em algumas das modalidades descritas no 
paregrafo terceiro, da seguinte forma: 

a) com rela0o ao arrendamento: o correspondente a tres vezes o valor da 
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remunera0- o mensal minima total do arrendamento, no importe de R$ 796.950,00 
(setecentos e noventa e seis mil, novecentos e cinquenta reais); 

b) com rela0o a movimenta0o de mercadorias: antes do inicio de cada operaGo, a 
ARRENDATARIA TRANSITORIA prestara garantia para os serviGos que ela requisitou 

SPA e para aqueles pelos quais sera responsvel pelo pagamento, no valor 
correspondente as tarifas aplicadas aos volumes a serem movimentados, a preGos 
atualizados. 

PAR,kGRAFO TERCEIRO 

A garantia mencionada no Par4rafo Segundo devera ser prestada em uma das 
seguintes modalidades: 

a) cauGki em dinheiro, por meio de dep6sito bancthlo, 

b) em fianGa bancria, apresentada obrigatoriamente na via original, contendo: 
subscrio de 2 (duas) testemunhas e firmas de todos os signathrios reconhecidas 
em Cart6rio de Notas; 

c) em seguro-garantia, apresentado obrigatoriamente na via 	original da 
respectiva ap6lice, juntamente com o comprovante de pagamento do 
respectivo pr&nio; 

d) em Titulos da Divida Publica da UNIM), devendo ser apresentada carta de 
cust6dia bancria a ordem da SPA, apresentado obrigatoriamente na via original. 

OBS: Nas hip6teses das aheas "b" e "d", os representantes do estabelecimento 
bancrio tero de apresentar c6pia autenticada da Procurao, habilitando-os a 
assinarem o referido documento. 

As cartas de fianGa e as ap6lices de seguro-garantia devero ter viOncia minima de 
240 (duzentos e quarenta) dias a contar da data de celebraGo deste instrumento, 
sendo de inteira responsabilidade da ARRENDAT/8■RIA TRANSITRIA mant-las 
em plena vigencia e de forma ininterrupta durante todo o prazo contratual. 

PARi&GRAFO QUARTO 

Qualquer modifica0o no conteUdo da carta de fianGa ou no seguro-garantia deve ser 
previamente submetida a aprovaGo da SPA. 

PARGRAFO QUINTO 

Sem prejuizo das demais hip6teses previstas no Contrato e na regulamentaGo 
vigente, a Garantia de Execuo do Contrato podera ser utilizada nos seguintes 
casos: 

a) 	Quando a ARRENDATikRIA TRANSITRIA nao cumprir com as obrigaGc5es 
assumidas neste Contrato, ou execut-las em desconformidade com o aqui 
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estabelecido; 

b) Quando a ARRENDATARIA TRANSITRIA nao proceder ao pagamento 
das multas que Ihe forem aplicadas, na forma do Contrato; 

c) Nos casos de devolu0o dos bens vinculados ao arrendamento em 
desconformidade com as exiOncias estabelecidas no Contrato. 

PARAGRAFO SEXTO 

A Garantia de Execuo do Contrato tamb&T) podera ser executada sempre que a 
ARRENDATARIA TRANSITRIA 1-1" o adotar provid&lcias para sanar 
inadimplemento de obriga0o legal, contratual ou regulamentar, sem qualquer outra 
formalidade al&n do envio de notifica0o pela SPA, na forma da regulamenta0o 
vigente, o que rso eximira a ARRENDATARIA TRANSITRIA das 
responsabilidades que Ihe sk) atribuidas pelo Contrato. 

PARAGRAFO STIMO 

Sempre que a SPA utilizar a Garantia de Execuo do Contrato, a ARRENDATARIA 
TRANSIT(5RIA devera proceder a reposio do seu montante integral, no prazo de 
10 (dez) dias Uteis a contar da data de sua utiliza0o, sendo que, durante este prazo, 
a ARRENDATARIA TRANSITRIA n'th) estara eximida das responsabilidades que 
Ihe s,o atribuidas pelo Contrato. 

PARAGRAFO OITAVO 

0 montante caucionado, conforme letra "a" do Par4rafo Segundo, referente ao 
arrendamento, somente sera devolvido ou liberado apOs a extinOo - por decurso de 
prazo ou por rescisD deste Contrato - e depois de liquidados eventuais debitos dele 
oriundos, tudo sem responsabilidade da SPA e ANTAQ por qualquer compensao, 
pela mora da devolu0o 

CLAUSULA TRIGESIMA SFIMA - DO REGIME JUR,DICO E FISCAL DO 
ARRENDAMENTO 

Este arrendamento reger-se-a pelas clusulas e condi -Oes nele acordadas pelas 
Partes, sem prejuizo da incid&icia das normas legais e regulamentares 
constantes da Lei n° 12.815/13 de 2013, da Lei n° 8.666, de 1993, e suas alteraV')es, 
das ResoluOes da ANTAQ, do Regulamento de Explora0o do Porto e pelas demais 
normas legais e regulamentares 

PARAGRAFO ONICO 

As operaes portulas da ARRENDATARIA TRANSITRIA ficam sujeitas, nos 
termos e nas cond4es da legislaqao brasileira aplicavel , ao regime fiscal que vigorar 
durante o periodo do arrendamento. 
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CLikUSULA TRIGESIMA OITAVA - DA 1NVALIDADE PARCIAL DO CONTRATO DE 
TRANS1110 

Caso alguma disposicao deste Instrumento vier a ser considerada nula ou invalida, tal 
fato podera na'o afetar as demais disposic6"es, que poderao manter-se em vigor. 

CLikUSULA TRIGESIMA NONA - DA TRANSFER6VCIA DO ARRENDAMENTO 

vedado a ARRENDATRIA TRANSITORIA transferir o arrendamento ou por 
qualquer modo realizar qualquer neg6cio juridico que vise atingir idanticos 
resultados, sendo nulo qualquer ato praticado em violac'ao ao disposto nesta 
Clausula, sem pravia autorizacao da ANTAQ e do Poder Concedente. 

Cli■ USULA QUADRAGESIMA - DO SUBARRENDAMENTO 

vedado o subarrendamento. 

CLA,USULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA - DO VALOR DO CONTRATO DE 
TRANSI.A 0 

Para fins meramente legais, da-se ao presente Instrumento o valor global estimado de 
R$ 1.593.900,00 (um milhao, quinhentos e noventa e tras mil e novecentos reais). 

Cljk' USULA QUADRAGESIMA SEGUNDA - DO ALFANDEGAMENTO 

de responsabilidade da ARRENDATikRIA TRANSITORIA todas as providancias 
relativas ao alfandegamento da area arrendada. 

CLikUSULA QUADRAGESIMA TERCEIRA - DA SEGURAWA NO TRABALHO E 
SAUDE OCUPACIONAL 

0 atendimento as Normas de Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho 
obrigac,ao da ARRENDATARIA TRANSITORIA nas atividades exercidas nas 
InstalacCies Portuarias, observando integralmente o disposto na Lei n° 6.514/77 e nas 
Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria n° 3.214/78 do Ministario do 
Trabalho, ou sucessoras. 

PARikGRAFO PRIMEIRO 

Fica a ARRENDATitkRIA TRANSITORIA obrigada a: 

a) 	Instalar sinalizacao de seguranca nos pontos de escalacao de trabalho, nos 
locais de operaca'o, nos terminais e nas areas arrendadas, devendo providenciar a 
confecc'ao das placas ou faixas itinerantes para colocacao em local visivel para os 
trabalhadores na area das operaces, contendo informac"i5es do produto a ser 
movimentado, cuidados a serem tomados, riscos da operacao a serem evitados, 
equipamentos de protecao individual obrigatc5rios para a movimentacao, telefones 
teis e de emergancia (Corpo de Bombeiros, Ambulancia) e as informa0es de 

seguranca necessarias para a realizacao das operaOes, bem corno identificar as 
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necessidades de sinalizaceo em locais estrategicos; 

b) 	Exigir, quer por trabalhadores, quer pelos demais profissionais e visitantes 
de sua erea, o uso de Equipamento de Proteceo Individual (EPI) minimo durante a 
permanencia na zona primeria do Porto Organizado, a saber: botas, capacete, colete 
reflexivo ou faixa reflexiva, sem prejuizo de outros que se fizerem necesserios de 
acordo com a natureza e o risco da operaceo que se realize; 

PAR)&GRAFO SEGUNDO 

O neo cumprimento das disposiOes do "caput" sujeitare o infrator a aplicaceo, por parte 
da ANTAQ, das penas previstas no art. 47 da Lei n° 12.815/13, sem prejuizo de outras 
penalidades. 

Cli■ USULA QUADRAGESIMA QUARTA - DAS DISPOSICOSS GERAIS 

A ARRENDATi‘RIA TRANSITORIA concorda expressamente e reconhece o direito 
da SPA de encerrar o Contrato de Transiceo previamente ao prazo de vigencia 
previsto ou ainda a finalizac'eo do processo licitat6rio, caso constate omisses ou atos 
relacionados a este Contrato de Transiceo que importem em prejuizo da necesseria 
celeridade do processo licitat6rio em questeo, sem 6nus para quaisquer das Partes. 

Cli■ USULA QUADRAGESIMA QUINTA — DAS OBRIGACOSS DE CONFORMIDADE 

A ARRENDATikRIA TRANSITORIA declara e garante que ela pr6pria e os membros 
do seu Grupo Econ6mico: 

neo realizaram, neo ofereceram, neo prometeram e nem autorizaram ou 
concordaram com qualquer pagamento, presente, promessa, ou outra qualquer 
vantagem, seja direta ou indiretamente, para o uso ou beneficio direto ou indireto de 
qualquer autoridade, oficial, representante ou funcionerio de qualquer governo, 
nacional ou estrangeiro, ou de suas agencias e organismos nacionais ou internacionais, 
partido politico, candidato a cargo eletivo, ou qualquer outro individuo ou entidade, que 
possa constituir violaceo es leis aplicevels, incluindo, mas neo se limitando aos termos 
da Lei n° 12.846/2013 (conforme alterada), do Decreto n° 8.420/2015 (conforme 
alterado) ou de quaisquer outras leis ou regulamentos apliceveis e es demais regras e 
regulamentos deles decorrentes (coletivamente denominados as "Leis 
AnticorrupG"a«o"); 

(i) 	neo criaram, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para 
celebrar o presente Contrato; 

() 	 neo se encontram em quaisquer destas situac -cies: (a) sob investigaceo 
em virtude de denUncias de suborno e/ou corrupceo; (b) no curso de um processo 
judicial e/ou administrativo ou foram condenadas ou indiciadas sob a acusaceo de 
corrupceo ou suborno; (c) suspeitas de preticas de terrorismo e/ou lavagem de 
dinheiro por qualquer entidade governamental; e (d) sujeitas a restric6- es ou sanc -6es 
econ6micas e de neg6cios por qualquer entidade governamental; e, 
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(rv) 	nao receberam, transferiram, mantiveram, usaram ou esconderam, direta 
ou indiretamente, recursos que decorram de qualquer atividade ilicita , bem como, 
n';) contratam como empregado, ou de alguma forma mantem relacionamento 
profissional com pessoas fisicas ou juridicas envolvidas em atividades criminosas, 
em especial pessoas investigadas pelos delitos previstos nas leis anticorrup0o, de 
lavagem de dinheiro, tr,fico de drogas e terrorismo. 

PARAGRAFO PRIMEIRO 

Com rela0o as obriga66es previstas neste Clausula , a ARRENDATARIA 
TRANSITORIA e os membros do seu Grupo Econ6mico se obrigam a: 

a nao praticar quaisquer dos atos mencionados no item (i),(ii) e (iv) da 
clkisula acima, ainda que recebam determinao em contrrio por parte de qualquer 
funcionthlo e/ou representante da SPA; 

fornecer ou obter vantagem ou beneficio indevido, de modo 
fraudulento, para modificar ou prorrogar o presente Contrato sem autorizao em lei, 
no ato convocatPrio da licitaqao pCiblica ou nos respectivos instrumentos contratuais; 

nao manipular ou fraudar o equilibrio econ6mico-financeiro do presente 
Contrato; 

(iv) 	nao fraudar o presente Contrato, de qualquer maneira, assim como nao 
realizar quaisquer a6es ou omisses que constituam ptica ilegal ou de corrup0o, 
nos termos das Leis Anticorrupo, ainda que rlso relacionadas com o presente 
Contrato. 

PARAGRAFO SEGUNDO 

Para efeitos desta clausula , entende-se por "Grupo , com rela6k) a ARRENDATARIA 
TRANSITORIA: suas controladas, controladoras, sPcios, acionistas, sociedades sob 
controle comum, sucessores, cessionthlas, administradores, diretores, assessores, 
prepostos, empregados, contratados, partes relacionadas, representantes, agentes, 
consultores e subcontratados 

PARAGRAFO TERCEIRO 

A ARRENDATARIA TRANSITORIA se obriga a notificar a SPA, imediatamente e por 
escrito, acerca de qualquer procedimento, processo ou investiga0o, seja 
administrativo ou judicial, iniciado por uma autoridade governamental relacionado a 
qualquer alegada viola0o das Leis Anticorrupo e das obriga6es da 
ARRENDATARIA TRANSITORIA e dos membros do seu Grupo referentes ao 
Contrato. A ARRENDATARIA TRANSITORIA se obriga a manter a SPA informada 
quanto ao andamento e ao objeto de tais investiga66es ou procedimentos, devendo 
fornecer as informa66es que venham a ser solicitadas pela SPA. 
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PARAGRAFO QUARTO 

A ARRENDATARIA TRANSITQRIA declara e garante que ela prOpria e os membros 
do seu Grupo cumprem e cumprirc) rigorosamente as Leis Anticorrupo durante 
toda a viOncia deste Contrato, e que possuem politicas e procedimentos adequados 
vigentes em rela0o a gca e conduta nos negOcios e as Leis Anticorrup0o. 

PARAGRAFO QUINTO 

A ARRENDATARIA TRANSITQRIA devera defender, indenizar e manter a SPA isenta 
de responsabilidade em relao a quaisquer reivindicacC5es, danos, perdas, multas, 
custos e despesas, decorrentes ou relacionadas a qualquer descumprimento pela 
ARRENDATARIA TRANSITQRIA das garantias e declaraOes previstas nesta clkisula 
e nas Leis Anticorrupo. 

PARAGRAFO SEXTO 

A ARRENDATARIA TRANSITRIA devera responder, de forma c&ere e detalhada, 
com o devido suporte documental, qualquer notificao da SPA relacionada aos 
compromissos, garantias e declaraOes prevista nesta 

PARAGRAFO STIMO 

A ARRENDATARIA TRANSITQRIA dever, em relaco as matrias sujeitas a este 
Contrato: (i) desenvolver e manter controles internos adequados relacionados as 
obriga0es da ARRENDATARIA TRANSITQRIA previstas nesta cusula; (ii) 
elaborar e preparar seus livros, registros e relat6rios de acordo com as prticas 
conteis usualmente adotadas, aplicveis a ARRENDATARIA TRANSITRIA; (iii) 
elaborar livros, registros e relat6rios apropriados das transa0es da 
ARRENDATARIA TRANSITQRIA, de forma que reflitam correta e precisamente, e 
com nivel de detalhamento razokrel os ativos e os passivos da ARRENDATARIA 
TRANSITQRIA, (iv) manter os livros, registros e relatc5rios acima referidos pelo 
periodo minimo de 10 (dez) anos ap6s o encerramento deste Contrato; (v) cumprir a 

PARAGRAFO OITAVO 

A ARRENDATARIA TRANSITRIA devera providenciar, mediante solicitao a 
qualquer tempo da SPA, declara0o escrita, firmada por representante legal, no 
sentido de ter a ARRENDATARIA TRANSITQRIA cumprido as determinaes da 
presente 

PARAGRAFO NONO 

A ARRENDATARIA TRANSITQRIA se obriga a reportar a SPA, por escrito, qualquer 
explicita ou implicita, de qualquer vantagem pessoal, sabendo ou tendo 

razes para acreditar ser esta vantagem indevida, feita por empregado da SPA ou 
por qualquer pessoa para a ARRENDATARIA TRANSITQRIA, com rela0o ao 
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objeto do presente contrato, ou a respeito de qualquer suspeita ou violacao do 
disposto nas leis anticorrupcao, e ainda de participac -ao em praticas de suborno ou 
corrupcao, assim como o descumprimento de qualquer declaracao prevista nesta 
clausula. 

PARAGRAFO DECIMO 

A ARRENDATARIA TRANSITORIA se obriga a respeitar, cumprir e fazer cumprir, no 
que couber, o "Cgdigo de ica" da SPA que esta disponivel no site da SPA no 
endereco eletr6nico www.portodesantos.com.br, link 
http://www.portodesantos.com.br/outros-links/comissao-de- 
etica/#painellobject%200bjectit assim como o Cgdigo de Conduta e Integridade, 
disponivel no link  http :fiwww portodPs2nto .com porto/wp-
content/uploads/2018/06/codigo de conduta.pdf. 

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO 

O n'ao cumprimento pela ARRENDATARIA TRANSITORIA das Leis Anticorrupcao 
e/ou do disposto nesta Clausula sera considerado um inadimplemento ao Contrato e 
conferira a SPA, a seu exclusivo criterio, o direito de, agindo de boa-fe, declarar a 
rescisao imediata do mesmo, que culminara, automaticamente, na suspensao do 
cumprimento de quaisquer obrigaVies pela SPA sem qualquer 6nus ou penalidade, 
sendo a ARRENDATARIA TRANSITORIA responsavel por eventuais perdas e 
danos sofridos pela SPA e seus representantes em decorrencia do descumprimento 
desta clausula, sem prejuizo das medidas judiciais cabiveis. 

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEXTA - DO FORO 

O Foro deste Contrato e o da Cidade de Santos, com renncia expressa de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem de pleno acordo, assinam as partes o presente Instrumento, em 2 
(duas) vias, de igual teor e para um s6 efeito, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

a. 

Santos, 	de maio de 2020. 

ap►wm  PATAtA AMADA 

BRAS1L 
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Fern 	o Henrique Passos Biral 
Diretor Presidente 

AUTORIDADE PORTUAR1A DE 
SANTOS S.A. 

  

 

Bruno Stupello 
Diretor de Desenvolvimento de 

Negcios e Regula0o 
AUTORIDADE PORTUARIA DE 

SANTOS S.A. 

Alexandre S • a es dos Santos 
Dire or Operacional 

SET POR LOGIST1CS LTDA. 
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cisluvims  AUTORIDADE PORTIARIA S.A. 

PORT AUTHORM SANTOS PORT AUTHORITY - SPA 

ANEXO 11 - CONTRATO DE TRANSIVk0 DIPRE.DINEG/10.2020 
RELA -  0 DE BENS INTEGRANTES DA INSTALA -A0 PORTIbkRIA 

01 TERMINAL - COM AREA TOTAL DE 21.000M 2 , APROXIMADAMENTE, TERMINAL LOCALIZADO NA AVENIDA 
ENGENHEIRO AUGUSTO BARATA. TERMINAL CERCADO POR MUROS DE BLOCOS DE CONCRETO, ALAMBRADOS 
COM CONCERTINA. PAVIMENTA0 EM PARALELEMPEDOS COBRINDO TODO TERMINAL. 

02 EDIFICAO (COBERTURA METILICA) DE ACESSO AO TERMINAL - ESTRTUTURA METikLICA E 
COBERTA COM TELHAS. 

03 EDIFICAOES (GATE 1 E GATE 2) - EM ALVENARIA, PORTAS DE MADEIRAS E JANELAS DE VIDRO COM 
ESTRUTURA DE ALUMINIO. 

04 
ESTRUTURA - DE FERRO, COM ESCADA DE ACESSO. 

05 EDIFICAIXO - COM 01 (UMA) SALA E 01 (UM) BANHEIRO, REVESTIDO EM PISO E AZULEJOS. 
ESTRUTURA EM ALVENARIA COM JANELAS DE ALUMINIO, COBERTURA EM LAJE E TELHADO CANALETi 6k0 

06 EDIFICAO - COM 03 (TRES) AMBIENTES , ESTRUTURA EM ALVENARIA COM COBERTURA EM LAJE E 
TELHADO CANALET,-40, JANELAS DE ALUMINIO, PORTAS DE MADEIRA, PISO ELEVADO E FRIO. POSSUI A 
SUBESTAO. 

07 EDIFICAO - EM ALVENARIA COM COBERTURA EM LAJE ETELHADO CANALET -k), AMBIENTES DIVIDIDOS 
EM DRYWALL E COPA, REVESTIDA EM AZULEJOS. 

08 EDIFICAO - COM PISO EM CERA‘MICA, 01 (UM) REFEIT6RIO, 01 (UMA) COZINHA E 05 (CINCO) 
AMBIENTES. 

09 EDIFICAO AO LADO DO GATE DE ACESSO - ESTRUTURA EM ALVENARIA E JANELAS DE ALUMINIO, 
COBERTURA EM LAJE, TELHADO CANALET .A0, COM AMBIENTES DIVIDIDOS EM DRRYWALL E 04 (QUATRO) 
BANHEIROS. /&REA SEGREGADA COM MURO MISTO EM ALVENARIA E GRADE METk_ICA. 

10 EDIFICAYk0 - EM BLOCOS DE ALVENARIA, ABRIGAVA UM GERADOR. 

11 BALANyk RODOVII- ZIA - MARCA: TOLEDO; MODELO: 820J; ANO 2007; N. SERIE: 19474. 

12 BALANA RODOVI/tRIA - MARCA: TOLEDO. SEM ACESSO AS INFORMAES. 

13 BALANyt RODOVIj1RIA - MARCA: TOLEDO. SEM ACESSO AS INFORMAOES. 

BRASIL 
	Av.  Consehevo Rocirsgoes Alves. sin° Macx.ico Santos/SP Brasil Tel.: 55  (13) 3202.6565 
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PORT AUTHOR1TY 	SANTOS PORT AUTHORITY — SPA 	 FI. 1/2 

ANEXO III - TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERNICIA DE BENS 

Aos  	65-(ZW)  

 

, pelo presente instrumento, de um lado: 

  

A AUTORIDAE PORTUARIA DE SANTOS S.A. - SANTOS PORT AUTHORITY - 

SPA, Autoridade Portuaria de Santos, vinculada ao Ministario da Infraestrutura, com 

sede na Cidade de Santos, no Estado de Sao Paulo, na Av. Conselheiro Rodrigues 

Alves, s/n°, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministario da Fa-

zenda sob n° 44.837.524/0001-07, a seguir denominada apenas SPA, neste ato 

representada por seu Diretor Presidente, Sr. Fernando Henrique Passos Biral, e por 

seu Diretor de Desenvolvimento de Neg6cios e Regulaa'o , Sr. Bruno Stupello, de 

outro lado, a SET PORT LOGISTICS LTDA., adiante designada simplesmente 

ARRENDATARIA TRANSITORIA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica 

do Ministario da Fazenda sob n° 33.966.082/0001-82, situada na Cidade de Santos, 

Estado de Sao Paulo, Rua Frei Gaspar, n° 22, Sala 93, neste ato devidamente 

representada por seu Diretor, Sr. Alexandre Soares dos Santos 

Considerando que: 

a) A arrendataria transit6ria celebrou o Contrato de Transiao n° DIPRE-

DINEG/10.2020, em   ..1 14/05 (WZ-C)   . 

b) O prazo do Contrato de Transiao e de ata 180 (cento e oitenta) dias; 

c) E parte integrante deste Contrato de Transio a Relaao de Bens indicada no 

ANEXO II deste Instrumento; 

Celebram o presente Termo de Arrolamento e Transferancia de Bens, para utiliza0o 

nas instalaOes localizadas no Sabo6, conforme ANEXO I — Planta de Localiza0o 

n°1-VII-12179, para movimentaao e armazenagem de granais sdidos e carga geral, 

conforme listados no Anexo II do mencionado instrumento. 

inat  PgreMAIDi: 	Av Conseheito Rodogues Alves, sin* Nlacuce SantasiSP 	Tel 55 (13)  3202.6565 
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Fernando Henrique Passos Biral 
Diretor Presidente 

AUTORIDADE PORTUARIA DE 
SANTOS S.A. 

    

    

Bruno tupello 
Diretor de Desenvolvimento de Neg6cios 

e Regula0o 
AUTORIDADE PORTUARIA DE 

SANTOS S.A. 

 

Cuf 

 

Alexand S•ares dos Santos 
Diretor 

SET PORT LOGISTICS LTDA. 
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