
SEXTO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE ARRENDAMENTO N° 
02/004/00, QUE ENTRE SI CELEBRAM, 
DE UM LADO, A UNIÃO, POR 
INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA 
INFRAESTRUTURA E, DE OUTRO 
LADO, TECAB TERMINAIS DE 
ARMAZENAGENS DE CABEDELO LTDA, 
COM 	INTERVENIENCIA 	DA 
COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA - 
CDPB E DA AGÊNCIA NACIONAL DE 
TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ. 

PODER CONCEDENTE: União, por intermédio do MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, 
criado pela Medida Provisória n.° 870, de I° de janeiro de 2019. com 

 sede na Esplanada dos 
Ministérios, Bloco R, 6° andar. CEP 70044-902, Brasilia/DE, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 
37.115.342/0001-67, neste ato representado pelo Secretário Nacional de Portos e Transportes 
Aquaviários, Senhor Diogo Pi1011i e Silva, nomeado pela Portaria 254 de 08 de janeiro de 2019, publicada no DOU., 

de 09 de janeiro de 2019, Seção 2, página 3, com competência delegada 
pela Portaria /787, de 24 de junho de 2019, publicada no DOU., de 25 de junho de 2019. 
brasileiro, casado, Engenheiro Civil, acatador da cédula de identidade n. 2093612 SSP/DE 
inscrito no CPF/MF sob o n. 726,683.001-00. 

ARRENDATÁRIA: TECAB TERMINAIS DE ARMAZENAGENS DE CABEDELO LTDA, 
localizada na Rua Conde Augusto 

Chericatte, 315, bairro Santa Catarina, Cabedelo/PB, 
CEP 58.100-355, inscrita no CNPJ n° 70.094.222/0001-04 e com Inscrição Estadual ri° 
16.103.841-7, doravante denominada ARRENDATÁRIA, neste ato representada na forma de 
seu Contrato Social. 

INTERVENIENTES: 
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ, autarquia 
especial. vinculada ao Ministério dos Transportes. Portos e Aviação Civil, criada pela Lei n° 
10.233, de 5 de junho de 2001, com sede no SEPN Quadra 514 Conjunto E, Brasília/DF, CEP: 
70.760-545, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 04.903.587/0001-08, neste ato representada pelo 
Diretor Geral, o Senhor Mário Pdvia, nomeado pelo Decreto de 6 de julho de 2016, brasileiro. 
divorciado, advogado, portador da Cédula de Identidade n° 15.589.015 SSP/SP, inscrito no 
CPF/MF sob o n° 052.473.918-88; e 

COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA - CDPB, sociedade de economia mista, vinculada ao 
Governo do Estado da Paraíba, com sede na Rua Presidente João Pessoa, s/n, Centro. CEP 
58.310-000 — Cabedelo/PB, doravante denominada DOCAS-PB. neste ato representada por sua 
Diretora-presidente, Senhora Gilmara Temóteo. 

I —Considerando o advento da Lei n° 12.815, de 05 de junho de 2013, do Decreto n° 8.033, de . 



27 de junho de 2013 e da Portaria n° 499, de 5 de novembro de 2015; 

2 — Considerando que a TECAB TERMINAIS DE ARMAZENAGENS DE CABEDELO 
LTDA é arrendatária no Porto de Cabedelo/PB, conforme contrato n°02/004/00, firmado em 15 
de inalo de 2002, com validade desde sua assinatura, com a COMPANHIA DOCAS DA 
PARAIBA pelo prazo de 15 (quinze) anos a contar da data de publicação, prorrogável por igual 
período, com vencimento original previsto para 15 de maio de 2017; 

3 - Considerando que a TECAB TERMINAIS DE ARMAZENAGENS DE CABEDELO 
LTDA é arrendatária no Porto de Cabedelo/PB, conforme contrato n° contrato de n°05/006/00, 
firmado em 01 de novembro de 2005, com validade desde sua assinatura, com a COMPANHIA 
DOCAS DA PARA1BA pelo prazo de 11 anos, oito meses e 15 dias, prorrogável por igual 
período, com vencimento original previsto para 15 de maio de 2017; 

4 — Considerando ser a integração existente entre as áreas arrendadas e a área sob Contratos de 
Transição, a partir de outubro de 2015, para exploração da área anteriormente arrendada por 
meio do Contrato de Arrendamento n° 93/003/00, medindo 14.968,11 m2, sendo a partir dai 
denominada Lote AE-3. 

5 — Considerando o pleito da arrendatária de prorrogação contratual, com adensamento e a 
unificação quando da prorrogação os Contratos n° 02/004/00 e n° 05/006/00 com a área AE-3, 
com a consequente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro; 

6 — Considerando que a Portaria SEP/PR n° 499/15 trata da possibilidade de prorrogação de 
contratos de arrendamento em vigor, firmados sob a Lei n° 8.630/93, que possuam previsão 
expressa de prorrogação ainda não realizada: 

7 — Considerando a disposição contida na Resolução ANTAQ 3.220/14, que trata das regras e 
procedimentos para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de 
arrendamento de instalações portuárias nos portos organizados; 

8 — Considerando que o EVTEA foi analisado e aprovado pela ANTAQ por meio da Resolução 
ANTAQ n. 6809-ANTAQ; 

CLÁUSULA PRIMEIRA— DO OBJETO 

Alterar o Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Arrendamento n. 02/004/00 em sua 
Movimentação Mínima Contratual. Valor do Arrendamento, estabelecer critérios para alteração 
do projeto executivo, valor do investimento obrigatório e estabelecer garantia de execuçào. 

CLÁUSULA SEGUNDA— DA MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA CONTRATUAL 

Alterar o capta da Cláusula Quarta — Da Movimentação Mínima Contratual do Quarto Termo 
Aditivo ao Contrato de Arrendamento n. 02/064/00, o qual passa a ter a seguinte redação: 



Parcela fixa — por m2  
Parcela Variável - por t movimentada 
Valor global estimado do arrendamento 
Valor médio anual estimado do arrendamento 

Os valores considerados estão atualizados até a data base de 05/2017 

R$ 13.927.421,95 
R$ Cl 9.530,70 

R$ 23,95 
R$ 2,00 

Movimentação 
A ARRENDATÁRIA tomara 	as 	providências 	necessárias 	à 	efetivação 	da 	seguinte 

Mínima Contratual: 

Movimentação 	Mima Contratual - TECAB 
Ano MMC - Vazio 
2017 137.809 
2018 224.553 
2019 323.029 
2020 327.891 
2021 383.549 
2022 246.363 

• 2023 250.860 
2024 255.376 
2025 260.176 
2026 265,075 
2027 270.386 
2028 275.551 
2029 23.396 

CLÁUSULA TERCEIRA —DO VALOR DO ARRENDAMENTO 

Alterar o Parágrafo Sexto da Cláusula Sétima — Condição Resolu 
seguinte redação: a o qual passa a ter a 

O presente contrato passara a vigorar com os valores a apresentados a seguir, corrigidos 
anualmente pelo IGP-M. 

O valor indicado como parcela fixa na nesta Cláusula 
Para fins de cobrança mensal, considerando a área de 
R$ 2,00/m2, resultando em aportes mensais de R$ 
contrato. 

- R$ 23,95— refere-se ao montante anual 
24.799,99 m2, o valor a ser cobrado é de 
49.490,73 na data-base estipulada em 

CLÁUSULA QUARTA — DO VALOR DE INVESTIMENTO 

A ARRENDATÁRIA se compromete a investir o montante referencial de RS 31.143.812,00 
conforme previsto no EVTEA aprovado pela ANTAQ. na  ampliação da Bacia I — Tanques TC)-
10 e TO-11; e ampliação da Bacia 3 — Tanques TQ-I2 e TQ-13 que proporcionara um aumento 
de capacidade de armazenamento de 15.971 m3, perfazendo o total de 49.000 rn,, conforme Anexo. 

CLÁUSULA QUINTA— DO PROJETO EXECUTIVO 

A ARRENDATÁRIA poderá, respeitados, no mínimo, o valor especificado na CLÁUSULA 
QUARTA 

- DO VALOR DE INVESTIMENTO e na CLÁUSULA SEGUNDA - DA 
MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA CONTRATUAL — MMC, constantes no presente Termo Aditivo. 



alterar o Projeto Executivo, mediante comunicação previa ao PODER CONCEDENTE, o qual 
poderá, motivadamente e no prazo máximo de até 180 (cento e oitenta) dias contados da 
comunicação, recusar as alterações. 

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO 

Tendo em vista as alterações previstas no presente Termo Aditivo, atribui-se ao Contrato de 

Arrendamento no  02/004/00 o novo valor global estimado de RS 183.534.788,14 (cento e 

oitenta e três milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, setecentos e oitenta e oito e quatorze 
centavos), valor com data-base de maio de 2017, correspondente ao somatório da receita bruta 
da ARRENDATÁRIA demonstrada no EVTEA aprovado pela ANTAQ por meio da Resolução 
n°6809/2019. 

CLÁUSULA SÉTIMA— DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

A ARRENDATÁRIA se compromete a apresentar garantia de execução, até a execução 
da primeira etapa dos investimentos, em valor equivalente a 0,5% do Valor do Contrato 
de Arrendamento, totalizando R$ 917.673,94 (novecentos e dezessete mil, seiscentos c 
setenta e três e noventa e quatro centavos), data-base maio de 2017. 

Após a realização da primeira etapa de investimentos. a ARRENDATÁRIA 

comprometer-se-á a apresentar garantia de execução em valor equivalente a seis meses 
de pagamento de outorga fixa, totalizando R$ 296.977.49 (duzentos e noventa e seis 
mil, novecentos e setenta e sete e quarenta e nove centavos), data-base maio de 2017. 

Parágrafo Primeiro 

O valor da garantia deve ser corrigido anualmente, a partir da data de celebração deste Termo 
Aditivo, com base no 1GP-M, devendo a ARRENDATÁRIA, 20 (vinte) dias antes de completar 
1 (um) ano, protocolar na COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA carta da companhia 
seguradora comprovando a correção do valor. 

Parágrafo Segundo 

Sempre que a COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA utilizar qualquer valor da garantia nos 
termos do Parágrafo Quarto abaixo, a ARRENDATÁRIA devera proceder reposição do 
montante integral, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos a contar da notificação, sob 
pena de aplicação de sanções na forma do regulamento, seja do PODER CONCEDENTE ou da 
ANTAQ. Poderá a ARRENDATÁRIA proceder a reposição do montante integral eai questão em 
prazo superior ao acima previsto, desde que apresente a correspondente justificativa para a 
extensão do prazo, e que a mesma seja aceita pela COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA, 

Parágrafo Terceiro 

As garantias poderão ser prestadas numa das seguintes modalidades, a exclusivo critério da 

ARRENDATÁRIA: 

I 	Dinheiro; 

“,r 
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II. 	
Títulos da divida pública limitados apenas a Letras do Tesouro Nacional — LTN, Letras 
Financeiras do Tesouro — LFT, Notas do Tesouro Nacional — série C — NTN-C, ou Notas 
do Tesouro Nacional — série F — NTN-F, devidamente escriturados, mediante registro 
em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do 
Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 
Fazenda; 

111. 	
Fiança bancária, prestada por estabelecimento bancário autorizado pelo Banco Central, 
com registro em Cartório de Registros de nulos e Documentos, devendo o fiador 
renunciar expressamente aos beneficios previstos nos artigos 827, 835, 837, 838 e 839, 
da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro); 

IV. 	
Seguro-garantia, prestado por seguradora autorizada pela Superintendência de Seguros 
Privados — SUSEP. 

Parágrafo Quarto 

As cartas de fiança e as apólices de seguro-garantia deverão ter vigência mínima de 1 (um) ano 
a contar da data de sua emissão, sendo de inteira responsabilidade da ARRENDATÁRIA mantô.. 
las em plena vigência e de forma ininterrupta durante todo o período contratual, devendo para 
tanto promover as renovações e atualizações que forem necessárias com antecedência mínima 
de 60 (sessenta) dias do vencimento. 

Parágrafo Quinto 

Verificado o descumprimento por parte da ARRENDATÁRIA que enseje a aplicação de sanções 
pecuniárias na forma prevista na lei e regulamento aplicáveis e após a conclusão do devido 
processo administrativo, a COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA deverá notificar a 
ARRENDATÁRIA da utilização do valor da garantia nos limites da penalidade aplicada. 

CLÁUSULA OITAVA — DA RATIFICAÇÃO 

Ficam ratificarias todas as demais cláusulas e condições do Contrato de Arrendamento 
n°

02/004/00 e Aditivos, no que não confinarem com o presente Termo Aditivo e com as 
disposições legais vigentes. 

CLÁUSULA NONA — DO FORO 

Para dirimir controvérsias juridicas decorrentes do presente contrato, as panes elegem o 
Soro da Justiça Federal — Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

Assim, nos termos propostos, os representantes das partes assinam o presente 
instrumento, acompanhados de 2 (duas) testemunhas, em 2 (duas) vias de igual teor. 

c 
Brasília, 2 de 	de 2019. 

PODER CONCEDENTE: 
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QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
ARRENDAMENTO N° 02/004/00, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, DE UM LADO, A UNIÃO, POR 
INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DOS 
TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL E, 
DE OUTRO LADO, TECAB TERMINAIS DE 
ARMAZENAGENS DE CABEDELO LTDA, COM 
INTERVENIÊNCIA DA COMPANHIA DOCAS DA 
PARAÍBA E DA AGÊNCIA NACIONAL DE 
TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS. 

PODER CONCEDENTE: União, por intermédio do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Ci-
vil — MTPA, criado pela Lei n° 13341, de 29 de setembro de 2016, com sede na Esplanada dos Minis-
térios, Bloco "R", CEP: 70.044-902, Brasília/DF, inscrito no CNPJ/MF sob o n°  37.115.342/0001-67, 
neste ato representado pelo Ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Senhor Valter 
Casimiro Silveira, nomeado pelo Decreto de 02 de abril de 2018, publicado na Edição Extra do D.O.U. 
de 02 de abril de 2018, Seção 2, página 1, brasileiro, casado, bacharel em Ciências Contábeis, portador 
da Cédula de Identidade n° 1185468- SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o n" 564.286.341-04. 

ARRENDATÁRIA: TECAB TERMINAIS DE ARMAZENAGENS DE CABEDELO LTDA, locali-
zada na Rua Presidente João Pessoa, s/n.°, Lote 13, CEP: 58.310-000, Centro— Cabedelo/PB, inscrita no 
CNPJ n° 70.094.222/0001-04 e com Inscrição Estadual n° 16.103.841-7, doravante denominada AR-
RENDATÁRIA, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, pelos Senhores Evandro Tadeu 
Souto Martas, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador da Cédula de Identidade n°  
1320.014 SS/PE, inscrito no CPF/MF n°  304.150.554-15, e Milton Flávio de Freitas Melo, brasileiro, 
casado, Administrador de Empresas, Portador da Cédula de identidade n°  1.061.227 SSP/PE, inscrito no 
CPF/MF n° 073.721.164-49. 

INTERVENIENTES: COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA, sociedade de economia mista, 
vinculada ao Governo do Estado da Paraíba, com sede na Rua Presidente João Pessoa, s/n, Centro, CEP 
58.310-000 — Cabedelo/PB, doravante denominada DOCAS-PB, inscrita no CNPJ n°02.343.132/0001-
41, neste ato representada por sua Diretora-Presidente, Sia. Gilmara Tembteo; e a 

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS — ANTAQ, autarquia especial, vincu-
lada ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, criada pela Lei n° 10.233, de 5 de junho de 
2001, com sede no SEPN Quadra 514 Conjunto E, Brasília/DF, CEP: 70.760-545, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n° 04.903.587/0001-08, neste ato representada pelo Diretor Geral, o Senhor Mário Povia, nomea-
do pelo Decreto de 19 de abril de 2018, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de Iden 1-
dade n°  15.589.015 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n°052.473.918-88. 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

A cláusula sétima do Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Arrendamento n° 02/004/00, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
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CLÁUSULA SÉTIMA — DA NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE ENCARGO 

"As partes se obrigam no prazo de 6 meses a contar da assinatura deste Termo Aditivo, a Ermas novo 
aditivo contratual, que deverá contemplar, dentre outros, o resultado do procedimento de revisão do 
equilíbrio econômico-financeiro do Contrato no 02/004/00, cujos efeitos jurídicos retroagirão à data da 
celebração do presente Termo Aditivo, sob pena de rescisão do referido contrato e de seus respectivos 
aditivos, independentemente de interpelação judicial, garantindo, contudo, à Arrendatária o direito ao 
contraditório e ampla defesa" 

CLÁUSULA SEGUNDA— DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Arrendamento n° 
02/004/00. 

Assim, nos termos propostos, os representantes das partes assinam o presente instrumento, 
acompanhados de 2 (duas) testemunhas, em 2 (duas) vias de igual teor. 

Brasília, 41' de novembro de 2018. 

• 
VALTER 	 SILVEIRA 

Ministro de Estado dos 	o 	Portos e Aviação Civil 

/ fil 
EVANDRO TADEU 1.. O M_ATIAS 

TECAB Terminais de Armazen ns de Cabedelo LIDA 

MILTON FLÁVIO DE TAS MELO 
TECAB Terminais de Armazenagens de Cabedelo LTDA 

MÁRIO P0 VIA  
Diretor-Geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviarios 

GILMARA 1 O 
Diretora-Presidente da Companhia Docas da Paraíba 
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QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
N°. 02/004/00, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO 
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, 
PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL E, DE OUTRO 
LADO, TECAB — TERMINAIS DE 
ARMAZÉNS DE CABEDELO LTDA., COM 
INTERVENIÊNCIA DA COMPANHIA 
DOCAS DA PAR 41BA E DA AGÊNCIA 
NACIONAL 	DE 	TRANSPORTES 
AQUAVIÁRIOS. 

A UNIÃO, por intermédio DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO 
CIVII, criado pela Lei n° 13.341, de 29 de setembro de 2016, com sede na Esplanada dos 
Ministérios, Bloco "R', CEP: 70044-902, Brasília/DF, inscrito no CNPJ/MF sob o n°  
37.115.342/0001-67, doravante denominado PODER CONCEDE'NTE, neste ato representado 
pelo Ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Exmo. Sr. Maurício Quintella 
Malta Lessa, nomeado pelo Decreto de 12 de maio de 2016, publicado na Edição, do D.O.U. de 13 
de maio de 2016 e a empresa TECi.B TERMINAIS DE ARMAZENAGENS DE CABEDELO 
LTDA, localizada na Rua Presidente João Pessoa, sin.°, Lote 13, CEP: 58.310-000, Centro — 
Cabedelo/PB, inscrita no CNPJ n" 70.094.222/0001-04 e com Inscrição Estadual 16.103.841-7, 
doravante denominada ARRENDATÁRIA, neste ato representada pelos seus Administradores 
Evandro Tadeu Souto Matias e Milton Flávio de Freitas Melo, na forma de seu Contrato Social, 
com a interveniência da AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, 
autarquia especial, criada pela Lei n°  10.233, de 5 de junho de 2001, com sede no SEPN Quadra 
514, Conjunto E, CEP 70760-545, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n°  04.903.587/0001-08, 
doravante denominada ANTAQ, neste atc, representada pelo Diretor-Geral, Sr. Adalberto Tokarski, 
nomeado pelo Decreto Presidencial de 06 de julho de 2016; e a COMPANHIA DOCAS DA 
PARAIBA, sociedade de economia mista, vinculada ao Governo do Estado da Paraíba, com sede 
na Rua Presidente João Pessoa. s/n, Centro, CEP 58 310-000 — Cabedelo/PB, inscrita no CNPJ n° 
02.343.132/0001-41, doravante denominada DOCAS-PB, neste ato representada por sua Diretora-
Presidente, se. Gilmara Temáteo. 

1 — Considerando oTE advento da Lei n° 12.815, de 05 de junho de 2013, do Decreto n" 8.033, de 
27 de junho de 2013 e da Portaria n°499, de 5 de novembro de 2015; 

2 — Considerando que a TECAB TERMINAIS DE ARMAZENAGENS DE CABEDELO 
LTDA é arrendatária no Porto de Cabed,slo/PB, conforme contrato n° 02/004/00, firmado em 15 
de maio de 2002, com validade desde sua assinatura, com a COMPANHIA DOCAS DA 

(¥cid 



PARAIBA pelo prazo de 15 (quinze) anos a contar da data de publicação, prorrogável por igual 
período, com vencimento original previsto para 15 de maio de 2017; 
3 - Considerando que a TECAB TERMINAIS DE ARMAZENAGENS DE CABEDELO 
LTDA é arrendatária no Porto de Cabedelo/PB, conforme contrato n° contrato de n° 05/006/00, 
firmado em 01 de novembro de 2005, com validade desde sua assinatura, com a COMPANHIA 
DOCAS DA PARAIBA pelo prazo de 11 anos, oito meses e 15 dias prorrogável por igual período, 
com vencimento original previsto para 15 de maio de 2017; 

4 — Considerando ser •  a integração existe,ite entre as áreas arrendadas e a área sob Contratos de 
Transição, a partir de outubro de 2015, para exploração da área anteriormente arrendada por meio 
do Contrato de Arrendamento n°93/003/00, medindo 14.968,11 m2, sendo a partir daí denominada 

Lote AE-3. 

5 — Considerando o pleito da arrendatária de prorrogação contratual, com adensamento e a 
unificação quando da prorrogação os Contratos n° 02/004/00 e n° 05/006/00 com a área AE-3 , 
com a consequente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro; 

6 — Considerando que a Portaria SEP/PR if 499/15 trata da possibilidade de prorrogação de 
contratos de arrendamento em vigor, firmados sob a Lei n° 8.630/93, que possuam previsão 
expressa de prorrogação ainda não realizada; 

7 — Considerando a disposição contida na Resolução ANTAQ n° 3.220/14, que trata das regras e 
procedimentos para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de 
arrendamento de instalações portuárias nos portos organizados; 

8 — Considerando que, até o presente momento, não ha EVTEA - Estudo de Viabilidade Técnica, 
Econômica e Ambiental analisado institucionalmente pela ANTAQ e, por conseguinte, não há 

deliberação acerca do mesmo; 

9 — Considerando, ainda, a necessidade de definição quanto às novas bases econômico-financeiras 

do contrato; 

Firmam as partes, de comum acordo, o presente Termo Aditivo, sujeitando-se às cláusulas a seguir: 

CLÁUSULA IIRIMEIRA— DO OBJETO 

Constitui objeto deste Termo Aditivo prorrogar o prazo de vigência dos Contratos 
n°s 02/004/00 e 05/006/00, adensar a área do Contrato n° 93/000/00 à área do Contrato tf 
02/004/00 e unifica-10 ao Contrato n°05/006/00. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA SUB-ROGAÇÃO 

Os Contratos IN 02/004/00 e 005/006/00 ficam sub-rogados à União, neste ato re-
presentado pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, na figura de PODER CON-
CEDENTE, nos limites das competências legais que lhe foram atribuídas pela Lei n° 12.815/2013 
e pelo Decreto n° 8.033/2013, preservadas as competências da ANTAO e da DOCAS-PB. 



CLÁUSULA TERCEIRA — DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 

O Contrato n° 05/006/00 fica unificado ao Contrato n°  02/004/00, cujo prazo de 

vigência contratual fica prorrogado par mais 11 (onze) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze dias), 
contados a partir de 15/05/2017 dias, ou seja, por este Termo Aditivo os contratos unificados terão 
prazo de vigência até 26 de janeirc de 2029. 

CLÁUSULA QUARTA - DA MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA CONTRATUAL 

A ARRENDATÁRIA tomará as providências necessárias à efetivação da 
Movimentação Mínima Contratual — MMC de 160.000 m3  t/ano (cento e sessenta mil metros 

cúbicos por ano), a contar de 31 de dezembro de 2017, somando a movimentação de granéis 

líquidos e gasosos. 

Parágrafo Primeiro 

O valor da MMC será reajustado quinquenalmente, a contar do ano de 2017, com 
base na movimentação efetivamente ocorrida a cada período de 5 (cinco) anos, sendo substituída 
pela menor movimentação realizada neste quinquênio, desde que este valor supere a MMC vigente 

Parágrafo Segundo 

A ARRENDATÁRIA, caso não atinja a MMC estipulada no  caput  desta cláusula, 

pagará, de imediato, a diferença entre esta meta e a movimentação efetivamente apurada, 
calculada com base no valor integral da taxa portuária em vigor, apurada anualmente, sem prejuízo 
das demais penalidades cabíveis. 

CLÁUSULA QUINTA - DOS NÍVEIS DE SERVIÇO 

A ARRENDATÁRIA deverá apresentar, a partir de 2017, desempenho mínimo 
para a movimentação de carga de 150 t/li (cem e cinquenta toneladas por hora). 

Parágrafo Primem, 

O Parâmetro de Desempenho será calculado pela divisão da totalidade de carga 
movimentada no berço pela ARRENDATÁRIA pelo número total de horas em que as 
embarcações permanecerem atracadas, excetuados casos fortuitos ou de força maior. 

Parágrafo Segundo 

A aferição do número de horas em que as embarcações permanecerem atracadas no 
berço deverá considerar o período entre a amarração do primeiro cabo na atracação e a 
desamarração do último cabo na desatracação. 

Parágrafo Terceiro 

A apuração do desempenho da ARRENDATÁRIA será realizada trimestralmente 
no prazo de ate 30 (trinta) dias do final de cada trimestre, considerando o período de 12 (doze) 
meses anteriores, computado o trimestre apurado. 

cksi 



Parágrafo Quarto 

A primeira apuração seá realizada no prazo de 3 (três) meses, a contar da data de 
assinatura deste Termo Aditivo. 

Parágrafo Quinto 

A revisão e atualização dos níveis de serviço deverão obedecer ao regulamento a 
ser expedido pela ANTAQ. 

CLÁUSULA SEXTA— DAS OBRIGAÇÕES DAARRENDATÁRIA 

AARRENDATÁRIA assumirá as obrigações descritas nos parágrafos a seguir. 

Parágrafo Primeiro 

A ARRENDATÁRIA deverá manter separação contábil ao final do exercício 
financeiro seguinte à celebração do presente Termo Aditivo, que permita a individualização das 
receitas e despesas associadas à atividade ob.,eto deste Termo Aditivo, na forma do regulamento 
específico para o setor, sob pena de rescisão contratual em caso de descumprimento. Enquanto não 
houver regulamentação específica, as demonstrações financeiras observarão os normativos 
contábeis vigernes, bem como critérios de separação contábil de acordo com os princípios e 
práticas contábeis usualmente aceitos no Brasil, e deverão ser anualmente auditadas por auditores 
independentes devidamente habilitados junto ao órgão competente. 

Parágrafo Segundo 

A ARRENDATÁRIA responderá, Unica e exclusivamente, pelos riscos decorrentes 
das exigências impostas pelos órgãos ambientais. 

Parágrafo Terceiro 

AARRENDATÁRIA se compromete a: 

1. 	Instituir e manter um Setor de Gestão Ambiental na sua estrutura 
organizacional, composto por profissionais técnicos qualificados, sendo responsável pelo sistema 
de gestão e controle ambiental do Terminal e por acompanhar as operações em tempo integral, 
com o objetivo de garantir a execução dos procedimentos adequados em toda movimentação de 
mercadorias; 

Agir de forma participativa nas ações ambientais e iniciativas promovidas 
pela autoridade portuária e demais instituições, autoridades engajadas no aprimoramento do 
desempenho ambiental do Porto de Santarém, como agendas ambientais e planos integrados de 
contingências ambientais; 

Obter as licenças e autorizações necessárias para a operação do Terminal, 
inclusive relativas à segurança do trabalho, Corpo de Bombeiros e as de natureza ambiental; 



IV. 	Desistir da Ação judicial n" 0076907-79.2013.4.01.3400 ajuizada em face da 
Companhia Docas da Paraíba e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários — ANTAQ, 
requerendo a prorrogação do Contrato de Arrendamento n° 93/003/00. 

CLÁUSULA SÉTIMA — CONDIÇÃO RESOLÉTIVA 

As partes se obrigam no prazo de até 18 meses, contados da data da assinatura deste 
Termo Aditivo, a fumar novo aditivo contratual, que deverá contemplar, dentre outros, o resultado 
do procedimento de revisão do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato n° 02/004/00, cujos 
efeitos jurídicos retroagirão à data da celebração do presente Termo Aditivo, sob pena de rescisão 
do referido contrato e de seus respectivos aditivos, independentemente de interpelação judicial, 
garantindo, contudo, à Arrendatária o direito ao contraditório e ampla defesa. 

Parágrafo Primeiro 

Considerando o princípio da continuidade do serviço público, a supremacia do 
interesse público e que o serviço prestado na área é essencial para o prosseguimento das atividades 
portuárias, a ARRENDATÁRIA se compromete em até 10 dias úteis a apresentar declaração de 
situação regular em relação ao pagamento de tarifas portuárias e outras obrigações financeiras 
devidas à Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 

Parágrafo Segundo 

O procedimento de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será realizado 
pela ANTAQ de forma a neutralizar os impactos advindos da prorrogação, calculados por meio do 
Valor Presente Líquido — VPL, do Fluxo de Caixa Marginal e a Taxa de Desconto à época do fato 
definida pela ANTAQ, se outra não houver sido estipulada no Contrato de Arrendamento, 
conforme demonstrado no Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental - EVTEA. 

Parágrafo Terceiro 

Aprovada a movimentação mínima contratual, os níveis de serviço, o adensamento 
e o EVTEA pela ANTAQ, esta deverá submetê-los à anuência da ARRENDATÁRIA, a qual 
deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. 

Parágrafo Quarto 

Após a manifestação da ARRENDATÁRIA, o EVTEA, a movimentação mínima 
contratual, o.; níveis de serviço e o adensamento serão apreciados pelo PODER CONCEDENTE 
que deliberará: 

Pela continu‘dade do contrato, mediante a celebração de Termo Aditivo para 
a formalização da recomposição do equilíbrio econômico-fnpceiro do Contrato de Arrendamento 



retroativa à data de 15 de maio de 201 7, e revisão, se necessária, da movimentação mínima 
contratual e dos níveis de serviço de que tratam as cláusulas quarta e quinta deste termo aditivo; 

II) 	Pela realização de procedimento licitatório, dentro de prazo a ser fixado 
com a manutenção do contrato de arrendamento sob a condição de celebração de Termo Aditivo 
para a formalização da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de 
Arrendamento, retroativa à data de 15 de maio de 2017, e revisão, se necessária, da movimentação 
mínima contratual e dos níveis de serviço de que tratam as cláusulas quarta e quinta deste termo 
aditivo; ou 

[TI) Pela extinção do contrato, no prazo assinalado pelo PODER 
CONCEDENTE, não podendo este ser superior a 90 (noventa) dias. 

Parágrafo Qiánto 

Em caso de di3cordância da ARRENDATÁRIA quanto à. deliberação de que trata o 
Parágrafo Terceiro desta Cláusula, o contrato de arrendamento será extinto no prazo assinalado 
pelo PODER CONCEDENTE, não podendo este ser superior a 90 (noventa) dias. 

Parágrafo Sexto 

Caso implementaria a condição resolutiva estabelecida nesta cláusula, a 
ARRENDATÁRIA fica obrigada ao pagamento de valor nos moldes constantes do Contrato de 
Arrendamento n°02/004/00, correspondente ao período de prorrogação até o momento de eventual 
extinção do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA — DA RATIFICAÇÃO 

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato de 
Arrendamento n° 02/004/00 no que não conflitarem com o presente Termo Aditivo e com as 
disposições legais vigentes. 

CLÁUSULA NONA — DO FORO 

Para dirimir controvérsias jurídicas decorrentes do presente contrato, as partes 
elegem o foro da Justiça Federal — Seção Tudiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

O presente Termo Aditivo entrará em vigência na data da sua assinatura, cuja 
eficácia fica condicionada à publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, pelo Poder 
Cone,edente. 



CLÁUSULA DÉCIMA PR TMEIRA — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

A ARRENDATÁRIA, em caráter irrevogável e inabalável, renuncia a quaisquer 
pleitos de reequilierio econôtMco-finauceiro associados a eventos pretéritos. 

Assim, nos termos propostos, os representantes das partes assinam o presente 
instrumento, acompanhados de 2 (duas) testemunhas, em 2 (duas) vias de igual teor. 

j 
Brasília, 	41 de platk," 	de 2017. 

MAURÍCIO QU!NTELLflIALt4 LESSA 
Ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil 

EVANDRO TADEU SOUTO MATIAS 
TECAB Terminais de Armazenagens de 

Cabedelo Ltda. 

MILTON FLÁ 10 DE REITAS ME O 
TECAB Terminais de Mmazenagens te 

Cabedelo Ltda. 

ADALBERTO TOKARSKI 	 GILMARA TEMÓTE0 
Diretor-Geral Agência Nacional de Transportes 	Diretora da Companhia Docas do Estad da 

Aquaviários 	 Paraíba 
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TECAB 

Cabedelo, 13 de junho de 2017 

A 
COMPANHIA DOCAS DA PARA113A. 
Av. Presidente João Pessoa, s/ n° 
Centro — Cabedelo/PB 

At.: 	Dra. Gilmara Pereira Tomate°. 

Ref.: Quarto Aditivo ao Contrato n° 02/004/00. 

Prezada Senhora, 

Estamos encaminhando, em anexo, uma via (original) do Quarto Aditivo ao contrato n° 
02/004/00 que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil e, de outro lado o TECAB — Terminais de Armazenagens de Cabedelo 
Ltda, com interveniência da Companhia Docas da Paralba e da Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários, devidamente assinado, para vossas providências. 

   

Atenciosamente, 

  

   

TECAB-TERMINAIS ARMAZENAGENS DE CABEDELO LTDA 
Milton Flávio de Freitas Melo. 
Gerente Administrativo. 



CONTRATO DE TRANSIÇÃO N°05 DE 
ABRIL DE 2016, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A UNIÃO, POR 
INTERMÉDIO DA COMPANHIA 
DOCAS DA PARAÍBA E O TECAB — 
TERMINAIS DE ARMAZENAGENS DE 
CABADELO LTDA, NA FORMA 
ABAIXO: 

Aos 07 dias do mês de abril de 2016, a COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA — 
DOCAS/PB, Autoridade Portuária do Porto Organizado de Cabedelo, com sede na Rua 
Presidente João Pessoa, Cabedelo, Estado da Paraíba, inscrita no CNPJ sob o n° 
02.343.132/0001-41, neste ato representada por sua Diretora Presidente, Sra. Gilmara 
Pereira Temóteo, brasileira, divorciada, portadora do RG n° 1923688 SSP/PB, inscrita no 
CPF sob o n° 030.433.674-21, e a empresa TECAB — TERMINAIS DE 
ARMAZENAGENS DE CABEDELO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o n° 70.094.222/0001-04, com sede na Rua Presidente João Pessoa, 
s/n, Cabedelo, Estado da Paraíba, doravante denominada ARRENDATÁRIA 
TRANSITÓRIA, neste ato representada por seus administradores, Sr. Sebastião 
Azevedo de Lira Júnior, Brasileiro, Casado, Administrador, portador do RG n°2.256.172 
SSP/PE, inscrito no CPF sob o n° 401.964.614-72, e Milton Flávio de Freitas Melo, 
Brasileiro, Casado, Administrador, portador do RO n° 1.061.227 SSP/PE, inscrito no CPF 
sob o n°073.721.164-49, tendo em vista o que consta no Parecer n° 113/2015/ASJUR-

SEP/CGU/AGU, resolvem celebrar o presente Contrato de Transição n° 05, com 
fundamento no art. 35, §1°, da norma aprovada pela Resolução n° 2240-ANTAQ, de 04 
de outubro de 2011, com a redação dada pela norma aprovada pela Resolução n° 2.826-
ANTAQ, o qual sujeita as partes às normas disciplinares contida 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, nos demais atos normativos de regência, e ainda, mediante as seguintes 

condições: 

Considerando a delegação dada pelo Poder Concedente, in casu a Secretaria de Portos 
da Presidência da República — SEP/PR, à DOCAS/PB para a celebração do presente 
contrato, nos termos do consignado no despacho GM/SEP/PR-2014, de 30 de abril de 

2014, bem como o Oficio n° 848/2014/SPP/SEP/PR; 

Considerando a necessidade de se evitar prejuízo econômico, financeiro e social em 
razão da descontinuidade da prestação dos serviços, enquanto não ultimado o 

procedimento licitatório da área em questão; 

Considerando o que mais consta no Parecer n° 113/2015/ASJUR-SEP/CGU/AGU; 

Resolvem as partes celebrar o presente contrato de transição, que se regerá pelas 

seguintes cláusulas e condições. 



X 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DOS ANEXOS DO CONTRATO 

Integram este instrumento os seguintes ANEXOS: 

ANEXO I: Planta de localização da instalação Portuária Arrendada Transitoriamente. 

ANEXO II: Relação dos Bens Integrantes da Instalação Portuária Arrendada 

(REVERSÍVEIS OU NÃO) 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO OBJETO, DA ÁREA E DO PRAZO DO 

CONTRATO (art. 50, I, Lei n° 12.815/2013) 

Constitui objeto do presente instrumento o arrendamento transitório pela DOCAS/PB a 

ARRENDATÁRIA TRANSITÓRIA, da instalação portuária indicada no parágrafo 
primeiro desta cláusula primeira, para sua exploração, em caráter transitório, nos termos 

previstos neste contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A instalação portuária referida no caput encontra-se dentro da área do Porto Organizado 

de Cabedelo, sob administração da DOCAS/PB, correspondendo a 14.968,11m2  para a 

movimentação e armazenagem de granéis líquidos, derivados de Petróleo e 
biocombustiveis, conforme indicações e delimitações constantes da Planta de Localização 

da Instalação Portuária anexa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O prazo do presente instrumento é de até 180 (cento e oitenta) dias, improrrogáveis, ou 
até que se encerre o processo licitatório da área em questão, o que ocorrer primeiro, 

cabendo a ARRENDATÁRIA TRANSITÓRIA adotar todas as providências 

necessárias à desocupação da instalação portuária ao fim do prazo contratual, sob pena 
de incidência das cominações regulatórias previstas neste Contrato e nas normas da 
Agência Nacional de Transportes Aquaviarios — ANTAQ. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O contrato será rescindido, sem ônus, com a conclusão do certame licitatório do objeto 

arrendado, caso em que a ARRENDATÁRIA TRANSITÓRIA será notificada para 

devolver o objeto do arrendamento no prazo de 60 (sessenta) dias, com exceção daquelas 
instalações que armazenam e/ou movimentam petróleo, seus derivados, gás natural ou 
biocombustiveis que, em face da pecularidade das cargas movimentadas terão 100 (cem) 
dias para devolução da área objeto do arrendamento. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DO MODO, DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DA 
EXPLORAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO (art. 5°, II, Lei n° 12.815/2013) 



A instalação portuária objeto do presente Contrato deverá ser operada, conservada e 
explorada por conta e risco da ARRENDATÁRIA 	TRANSITÓRIA, e mediante 

os termos da Lei n° 12.815/2013 referentes ao trabalho portuário e à pré-qualificação de 
operador portuário. 

CLÁUSULA QUARTA —DOS PARÂMETROS DEFINIDORES DA QUALIDADE 
DA ATIVIDADE PRESTADA (art. 5°, BI, Lei n° 12.815/2013) 

A ARRENDATÁRIA TRANSITÓRIA se obriga a manter os padrões de qualidade 
implantados no Terminal, bem como as demais normas de qualidade que vieram a ser 
determinadas pelas autoridades competentes e relativas ao objeto deste Instrumento 

Contratual. 

CLÁUSULA QUINTA — DO VALOR DO CONTRATO, DAS TARIFAS 
PRATICADAS E DOS CRITÉRIOS DE REVISÃO (art. 5°, IV, Lei n° 12.815/2013) 

Dá-se ao presente instrumento o valor global estimado de R$169.738,36 (cento e sessenta 
e novel mil setecentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos). 

Por força do presente instrumento, a ARRENDATÁRIA TRANSITÓRIA pagará à 

DOCASfPB, a partir da data de assinatura deste instrumento contratual, os preços a seguir 

estipulados, com data base em setembro de 2016: 

I — pelo arrendamento da instalação portuária, parcelas mensais de: 

O valor de R$1,89/m2  (um real e oitenta e nove centavos por metro quadrado), 

equivalente a parcelas mensais R$28.289,72 (vinte e oito mil duzentos e oitenta e nove 

reais e setenta e dois centavos). 

II — pela utilização dos demais serviços colocados pela DOCAS/PB à disposição da 

ARRENDATÁRIA TRANSITÓRIA: 

Os valores tarifários cabíveis e previstos na Tarifa do Porto de Cabedelo vigente à época 
de sua incidência, acrescidos dos respectivos adicionais, que deverão ser pagos ao tempo, 
modo e conforme as condições previstas na Tarifa Portuária vigente. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Os valores estipulados anteriormente serão cobrados mediante procedimentos e prazos 
mensais de cobranças estabelecidos pela DOCAS/PB. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Ocorrendo atraso na liquidação de qualquer obrigação pecuniária estabelecida nesta 
Instrumento, o débito apurado, corrigido pela variação do IGP-M será acrescido do valor 
correspondente a 2% (dois por cento) de multa, mais juros de 0,0333% (trezentos e trinta 
e três décimos de milésimos por cento) ao dia, nos termos da legislação vigente, sem 
prejuízo das demais penalidades previstas neste instrumento ou regulamente específicos. 



PARÁGRAFO TERCEIRO 

Excetuando a existência de tarifas do serviço, o valor cobrado dos Usuários como 
contrapartida ás atividades prestadas, poderão ser livremente estabelecidos pela 

ARRENDATÁRIA TRANSITÓRIA, sendo vedada qualquer cobrança abusiva ou 

discriminatória ou que possa configurar infração da ordem econômica. 

CLÁUSULA SEXTA — DOS INVESTIMENTOS (art. 5°, V, Lei n° 12.815/2013) 

Os recursos necessários à exploração da instalação portuária arrendada, como despesas 
necessárias à manutenção da instalação portuária ou bens integrantes que ocorrerem 
durante o prazo de vigência deste contrato, devem ser aplicadas por conta e risco da 

arrendatária, não cabendo indenização. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Mediante previa autorização da SEP/PR, a ARRENDATÁRIA TRANSITÓRIA 
poderá realizar investimentos emergenciais necessários para atender exigências de saúde, 
segurança ou ambientais impostas por determinação regulatória, hipótese em que a 

ANTAQ indicará os parâmetros para o cálculo de eventual indenização em face da não 
depreciação do investimento no prazo de vigência contratual, caso aplicável no caso 

concreto. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS (art. 50, 

VI, Lei n° 12.815/2013) 

São direitos dos usuários: 

receber serviço adequado a seu pleno atendimento, livre de discriminação e de abuso 
ao poder econômico, atendendo às condições de regularidade, continuidade, eficiência, 
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade de preços, 
conforme definido nas normas da ANTAQ; 

obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha entre prestadores do porto 

organizado; 

receber da DOCAS/PB e da ARRENDATÁRIA informações para a defesa de 

interesses individuais e coletivos; 

levar ao conhecimento dos órgãos de fiscalização competentes às irregularidades de 
que tenham conhecimento, na execução deste contrato; 

ser atendidos com cortesia pelos prepostos da ARRENDATÁRIA TRANSITÓRIA e 

pelos agentes de fiscalização e da DOCAS/PB e ANTAQ; 

1) receber da ARRENDATÁRIA TRANSITÓRIA informações a cerca das características 

dos serviços, incluindo os seus preços. 

São deveres dos usuários: 



Atuar com urbanidade no tratamento com o prestador de serviços 

Pagar os valores cobrados pela ARRENDATÁRIA TRANSITÓRIA 

CLÁUSULA OITAVA — DAS RESPONSABILIDADES DA ARRENDATÁRIA 
TRANSITÓRIA PERANTE A SEP/PR, A ANTAQ, A DOCAS/PB E A 
TERCEIROS (art. 5°, VIL Lei n° 12.815/2013) 

A arrendatária é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, ambientais, 
fiscais, comerciais e quaisquer outros resultantes da execução deste Contrato e/ou de seu 
objeto, bem como responderá nos termos da lei, por quaisquer prejuízos causados à 
DOCAS/PB, à SEP/PR, à ANTAQ e a terceiros no exercício da execução das atividades 
decorrentes da exploração portuária, não sendo imputável à DOCAS/PB, à ANTAQ ou à 
SEP/PR qualquer responsabilidade, direta ou indireta. 

CLÁUSULA NONA — DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DA ANTAQ E DA 
DOCAS/PB (art. 50, IX, Lei n° 12.815/2013) 

Incumbe a DOCAS/PB e à ANTAQ fiscalizar de forma permanente, conjunta e 
individualmente, o fiel cumprimento das obrigações da ARRENDATÁRIA 
TRANSITÓRIA, no aplicável ao arrendamento, às leis, aos regulamentos do Porto, às 

normas editadas pela ANTAQ e ao contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA 
ARRENDATÁRIA TRANSITÓRIA (art. 5°, IX, Lei n° 12.815/2013) 

Sem prejuízo do cumprimento das garantias comprometidas, incumbe a 

ARRENDATÁRIA TRANSITÓRIA: 

observar as condições de conservação, manutenção, recuperação e reposição dos 
equipamentos e bens associados ao arrendamento, bem como seu inventário e registro, 

que deverão ser devidamente atualizados; 

adotar e cumprir as necessárias à fiscalização pela DOCAS/PB, ANTAQ e pelas 

autoridades aduaneira, marítima, sanitária, de policia e demais autoridades com atuação 

no porto; 

garantir o acesso, pelas autoridades do Porto, pela ANTAQ, pela SEP/PR e pelas 
demais autoridades que atuam no setor portuário as instalações portuárias; 

prestar informações de interesse da DOCAS/PB e das demais autoridades no porto, 
inclusive as de interesse específico da defesa nacional, para efeitos de mobilização; 

fornecer os dados e informações de interesse da ANTAQ e das demais autoridades com 

atuação no porto 

O dar ampla e periódica divulgação dos preços regularmente praticados de atividades 
inerentes, acessória, complementares e projetos associados aos serviços prestados nas 
suas instalações portuárias, na forma ou veículo a ser estabelecido pela DOCAS/PB; 



fornecer mensalmente à DOCAS/PB, no prazo de 5 (cinco) dias do encerramento do 
período, relatório contendo dados segmentados a relativos ao volume de movimentação 

de carga; 

submeter-se à arbitragem da ANTAQ em caso de conflitos de interpretação e execução 

deste contrato; 

adotar medidas visando evitar, fazer cessar, mitigar ou compensar a geração de danos 
ao meio ambiente em decorrência da implantação ou exploração do empreendimento; 

contratar seguro de responsabilidade civil compatível com suas responsabilidades 
perante DOCAS/PB, os usuários e terceiros, bem como seguro do patrimônio arrendado; 

manter a integridade dos bens patrimoniais afetos ao arrendamento, conforme normas 
técnicas específicas, mantendo-os em condições normais de funcionamento, limpeza e 

conservação; 

I) prestar contas dos serviços â DOCAS/PB, à ANTAQ e aos demais órgãos públicos 

competentes; 

fornecer, à DOCAS/PB e à ANTAQ, a lista de serviços regularmente oferecidos e 
submeter, para aprovação, aqueles não previstos no contrato de transição, com as 
respectivas transições e preços de referência; 

prestar serviço adequado aos usuários, sem qualquer tipo de descrirninação e sem 

incorrer de abuso de poder econômico; 

manter as condições de segurança operacional, de acordo com as normas em vigor, 
bem como comprovar o cumprimento da ISPS-Code; 

garantir a prestação continuada do serviço, salvo interrupção causada por acaso fortuito 
ou força maior, comunicando imediatamente a ocorrência do fato à DOCAS/PB; 

oferecer aos usuários todos os serviços prestados no contrato de descrição; 

fornecer, â DOCAS/PB e à ANTAQ , quando solicitados, os dados e informações 
relativos á composição dos custos dos serviços; 

assumir a responsabilidade pela inexecução ou execução deficiente dos serviços 

prestados; 

assumir a integral responsabilidade por todos os riscos inerentes às atividades previstas 
neste contrato ou por ela desempenhadas na instalação portuária objeto desse 

arrendamento; 

respeitar e fazer cumprir as normas vigentes de segurança do trabalho; 

cumprir todas as normas da ANTAQ dobre prestação de serviços portuários; 



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DE REVERSÃO DOS BENS (art. 5°, VIII, 

Lei n° 12.815/2013) 

Os bens vinculados ao presente contrato de transição sofrerão o encargo de 
reversibilidade nos mesmos moldes do contrato de arrendamento anteriormente em vigor, 
de modo que aqueles que porventura carreguem a mácula de reversibifidades, por força 
legal ou contratual, serão do mesmo modo considerados no âmbito do presente contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Os bens integrantes da instalação portuária, incluindo aqueles mencionados do "caput", 

serão transferidos à ARRENDATÁRIA TRANSITÓRIA, concomitantemente á 

celebração deste contrato, de modo que ao fim de sua vigência os bens reversíveis serão 

devolvidos à DOCAS/PB, gratuita e automaticamente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Os bens reversíveis deverão ser entregues em perfeito estado, exceto pelo resultado 
normal do processo de deterioração, caso contrário a ARRENDATÁRIA 

TRANSITÓRIA indenizará a DOCAS/PB pelos prejuízos causados, devendo a 

indenização ser calculada nos termos legais. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO 
OBJETO CONTRATUAL (art. 50, IX, Lei n° 12.815/2013) 

O objeto do presente contrato não poderá ser alterado, expandido ou modificado sem 

prévia autorização do SEP/PR. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA FORMA DE FISCALIZAÇÃO (art. 5
0, 

X E XV, Lei n°12.815/2013) 

A DOCAS/PB e a ANTAQ exercerão por meio de seus órgãos competentes, em caráter 
permanente, a fiscalização do fiel cumprimento deste instrumento, na forma da Lei 
n°12.815/13, Lei n° 10.233/01, decreto n° 8.033/13 e demais dispositivos pertinentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Alem da fiscalização prevista nas demais disposições deste contrato, a 

ARRENDATÁRIA ficará sujeita a fiscalização a ser exercida pelas autoridades 
Aduaneiras, Fluviais, Sanitárias, Ambientais, e de Saúde, no âmbito de suas respectivas 

atribuições. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DOS SEGUROS E DAS GARANTIAS ( art. 5
0, 

XI, Lei n° 12.815/2013) 

Para a garantia do fiel cumprimento das cláusulas e condições deste contrato de transição, 

a ARRENDATÁRIA TRANSITÓRIA deverá apresentar á DOCAS/PB, no prazo de 

10 (dez) dias contados a partir da data de assinatura deste instrumento contratual, sob2  trift\ 



pena de sua nulidade, comprovação de prestação de garantia em alguma das modalidades 

admitidas em direito, da seguinte forma: 

com relação ao arrendamento: o correspondente a três vezes o valor da remuneração 
mensal total do arrendamento, no importe de R$84.869,18 (oitenta e quatro mil 

oitocentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos); 
com relação a movimentação de mercadorias : antes do inicio de cada operação, a 
ARRENDATÁRIA prestará garantia para os serviços que ela requisitou á 
DOCAS/PB e para aqueles pelos quais será responsável pelo pagamento, no valor 
correspondente as tarifas aplicadas aos volumes a serem movimentados, a preços 

atualizados. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A ARRENDATÁRIA TRANSITÓRIA se obriga ao pagamento dos prêmios e a manter 
em vigor, a partir da data de assinatura deste instrumento contratual e durante todo prazo 
de sua vigência, as apólices de seguro necessárias para garantir uma efetiva cobertura 
para todos os riscos inerentes ao arrendamento — bens e pessoas --, inclusive contra 
terceiros, devidamente atualizadas, de acordo com a legislação aplicável, fornecendo à 
DOCAS/PB e ANTAQ cópias das referidas apólices. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Todas as apólices de seguros a serem contratadas pela ARRENDATÁRIA 
TRA_NSITÓRIA deverão conter clausula de renuncia aos direitos de sub-rogação contra 
o poder concedente, seus representantes, os financiadores, e seus sucessores, e conterão 
cláusulas estipulando que não serão canceladas e nem terão alteradas quaisquer de suas 
condições, sem prévia autorização escrita de Poder concedente. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

A ARRENDATÁRIA TRANSITÓRIA deve ter ciência ás companhias seguradoras do 
teor desta cláusula que exime a DOCAS/PB, a ANTAQ e a SEP/PR de qualquer 
responsabilidade oriunda de toda espécie de sinistro. 

PARÁGRAFO QUARTO 

Na escolha da modalidade de garantia de cartas de fiança e seguro-garantia, os respectivos 
documentos e apólices deverão ter vigência mínima de 240 (duzentos e quarenta) dias a 
contar da data de celebração deste instrumento, sendo de inteira responsabilidade da 



ARRENDATARIA TRANSITÓRIA mantê-las em plena vigência e de forma 

ininterrupta durante todo prazo contratual. 

PARÁGRAFO QUINTO 

Sem prejuízo das demais hipóteses previstas na regulamentação vigente, a garantia de 
execução do contrato poderá ser utilizada nos seguintes casos: 

Quando a ARRENDATÁRIA não cumprir com as obrigações assumidas neste 
contrato, ou executá-las em desconformidade com o aqui estabelecido; 

Quando a ARRENDATÁRIA não proceder ao pagamento das multas que lhe forem 

aplicadas; 
Nos casos de devolução dos bens reversíveis ao arrendamento em desconformidade 
com, asa exigências estabelecidas no contrato; 
Quando a ARRENDATÁRIA não adotar providências para sanar inadimplemento 

de obrigação legal, contratual ou regulamentar. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DAS RESPONSABILIDADES PELA 
INEXECUÇÃO DAS ATIVIDADES (art. 5°, XII, Lei n° 12.815/2013) 

A inexecução total ou parcial deste instrumento ensejará a sua rescisão unilateral pela 

DOCAS/PB, sem direito de indenização, ressalvado o disposto no parágrafo único da 
cláusula sexta, sem prejuízo das penalidades previstas no presente contrato, na lei n° 
8.666/93, na Lei 12.815/13 e nas resoluções da ANTAQ. 

PARAGRAFO ÚNICO 

A inexecução do instrumento, resultante de força maior, de caso fortuito, de fato do 
príncipe, de fato da administração ou de interferências imprevistas que retardem ou 
impeçam a execução parcial ou total do ajuste, exonera a ARRENDATÁRIA 

TRANSITÓRIA de responsabilidade relativa ao descumprimento das obrigações 
emergentes do instrumento, assim como aos pagamentos emergentes do contrato, desde 
que tais fatos sejam devidamente justificados e aceitos pela DOCAS/PB. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DO 
CONTRATO (art. 5°, XIII, Lei n° 12.815/2013) 

A DOCAS/PB poderá rescindir este instrumento, após consulta à ANTAQ, em casos de 

violação grave, contínua e não sanável das obrigações da ARRENDATÁRIA 

\ 

TRANSITÓRIA, bem como nos demais casos aqui previstos e nas seguintes situações: 

a) Desvio de objeto ARRENDATÁRIA; 

(....,"
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Dissolução da ARRENDATÁRIA; 
Subarrendamento; 
Atraso de 2 (dois) pagamentos pela ARRENDATÁRIA TRANSITÓRIA mensais 

e sucessivos; 
Declaração de falência ou requerimento de recuperação judicial; 
Interrupção da execução do contrato sem causa justificada; 
Operações portuárias realizadas com infringência das normas; 
Descumprimento pela ARRENDATÁRIA TRANSITÓRIA de decisões judiciais 

inerentes ao objeto do contrato; 
Ocupação e/ou utilização de área, além daquela estabelecida neste instrumento; 

Ocorrência do estabelecido na cláusula de inexecução; 
Imprecisões nas quantidades informadas pela ARRENDATÁRIA TRANSITÓRIA 
relativas ás movimentações de mercadorias; 

1) Pela conclusão do processo licitatório da área em questão. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Quando da extinção do presente contrato e da devolução do objeto contratual, a área 
arrendada deverá estar livre e desembaraçada de qualquer outro bem que não seja afeto à 
instalação portuária e se encontrar em perfeitas condições de conservação, comprovada 
por atestado técnico da DOCAS/PB. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DA OBRIGATORIEDADE DE PRESTAÇÃO 

DE INFORMAÇÕES (art. 5°, XIV, Lei n° 12.815/2013) 

A ARRENDATÁRIA TRANSITÓRIA deve prestar todas as informações solicitadas 
pelos agentes da DOCAS/PB, da SEP/PR, da ANTAQ e demais autoridades que atuam 
no setor portuário, permitindo-lhes o exame de todas as informações, operacionais e 
estatísticas, concernentes as atividades desenvolvidas na área arrendada. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DO ACESSO ÀS INSTALAÇÕES 

PORTUÁRIAS (art. 5°, XVI, Lei no 12.815/2013) 
A arrendatária deverá permitir o acesso as instalações portuárias objeto do presente 
Contrato aos agentes da DOCAS/PB da SEP/PR, da ANTAQ, e das demais autoridades 
que atuam no setor portuário, que por força de suas atividades funcionais necessitem 
promover alguma vistoria ou inspeção local. 
PARÁGRAFO ÚNICO 
A ANTAQ poderá disciplinar a utilização em caráter excepcional, por qualquer 
interessado, da instalação, da instalação portuária objeto do contrato, assegurada a 
remuneração adequada ao seu titular. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA — DAS PENALIDADES (art. 5°, XVII, Lei n° 

12.815/2013) 



Seba • o Azeve iT ira Júnior! Milton Flávio de ' eitas Melo 
Administradores 

TECA1B — Terminais de Armazenagens de Cabedelo Ltda 

Qualquer descumprimento por parte da ARRENDATÁRIA a este instrumento contratual 
ensejará aplicação das normas especificas de fiscalização da ANTAQ. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PREVIEIRA — DO FORO (art. 50, XVIII, Lei no 

12.815/2013) 
Fica eleita a Cidade de Brasília — DF, como foro para discussão de quaisquer ações 
judiciais, ficando desde já expressa a renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 
E, por estarem de pleno acordo, assinam as partes o presente instrumento, em 3 (três) 
vias, de igual teor e para um só efeito, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

Gilmara Pereira Temóteo 
Diretora Presidente 

Companhia Docas da Paraíba 

estemunha:  
CPF: cli94 o 	'312 

Testemunha: 
CPF: 
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TECAS 

(Anexo — 06) 

INVENTÁRIO — BENS REVERSÍVEIS: 

O Terminal possui um parque de equipamentos assim constituído: 

09 (nove) tanques de aço carbono, com teto vertical atmosférico, totalizando 
31.577 M3; (vide quadro — tabela-1) 

As características dos tanques são apresentadas na tabela a seguir 

TANQUES DO TECAB — Tabela-01 

TANQUE DIÂMETRO 
INTERNO (MM) 

ALTURA 
(MM) 

VOLUME (M3) ANO DE 
CONSTRUÇÃO 

unuzAçÃo 

TQ - 001 20.200 9.580 2.917 1994 Álcool Anidro 
TQ - 002 20.200 9.580 2.924 1994 Álcool Hidrat. 
TO -003 18.000 11.990 2.903 1994 Diesel 
TO - 004 18.000 11.990 2.903 1994 Diesel 
TO - 005 17.300 12.880 2.936 1994 Diesel 
TO - 006 2.391 2.380 44 1994 Biodiesel 
TQ -007 3.077 101 1994 Água 3.060 
TQ - 008 25.700 17.080 8.500 2006 Gasolina 
TO - 009 25.700 17.080 8.494 2006 Gasolina 

02 (duas) bombas para descarga de caminhões ou carregamento de navios, com 
vazão de 300 m3/h; 

01 (uma) bomba para descama de caminhões com vazão de 75 ma/h; 
06 (seis) bombas para carregamento de caminhões, com vazão de 150 m3/h; 
01 (uma) bomba para carregamento de caminhões, com vazão de 75 m3/h; 
02 (duas) bombas de incêndio, uma elétrica e outra a diesel; 
01 (um) gerador de emergência; 
01 (uma) subestação de energia; 
01 (uma) balança rodoviária; 
01 (uma) plataforma para carregamento rodoviário com 3 (três) ilhas, cada uma 

com dois pontos de abastecimento, para carregamento e descarga de caminhões 
(vide quadro - Tabela -02) 

PLATAFORMA DE CARGA E DESCARGA DE CT'S  (Tabela-02) 

QUANTIDADE 	 EQUIPAMENTO 	 PRODUTO 

Conjuntos de Medidores de Vazão série turboline com pré- 
determinadores eletrônicos 

Conjuntos de Medidores de Vazão série turboline com pré- 	Diesel! 
determinadores eletrônicos 	 Biodiesel 

02 

02 

Gasolina - C 

( 



02 

02 

02 

02 

Conjuntos de Medidores de Vazão série turboline com pré-
determinadores eletrônicos 

Braços de carregamento, pantográfico, em aço carbono e 
alumínio 4" 

Braços de carregamento, pantográfico, em aço carbono e 
alumínio 4" 

Braços de carregamento, pantográfico, em aço carbono e 
alumínio 4"  

Etanol 
Hidratado 

Gasolina — C 

Diesel S-1800 

Etanol 
Hidratado 

Obs A plataforma tem capacidade para operar com até 06 CTs (04 carga e 02 descarga) 

DUTOS PORTUÁRIOS (Interligação entre o TECAB e o Cais do Porto): 

01 (um) Duto de 8" com extensão de 400 m para operação com Diesel; 
01 (um) Duto de 8" com extensão de 400 m para operação com Gasolina 
01 (um) Duto de 12" com extensão de 400 m para operação com Etanol. 

EQUIPAMENTOS DE EMERGÉNCIA: 

Hidrantes: 

Duplo = 08 
Quádruplo = 11 

Canhões: 

Fixos = 11 
Móvel = 04 

Liquido gerador de espuma (LGE): 

Reservatório com capacidade de 5.200 litros. 

Reservatório de água: 

01 Cisterna com capacidade de 120 m3 
O TECAB dispõe de um sistema de captação de água do mar, para suprimento das 
redes de incêndio. 



ITEM 

Ar condicionado 

DESCRIÇÃO 

Split midea MSS 22cr -22.000 btus 

Quadro Quadro branco - 0,80 x 1,50 

Mesa Mesa escritório 2 gav. c/chave cinza -1,17 x 0,60 x 0,75a 

Mesa Mesa escritório s/gav. cinza - 1,00 x 0,60 x 0,75a 

Mesa Mesa grande reunião cinza em ffirmica — est metálica - 2,00 x 120 x 0,75a 

Cadeira Cadeira tipo office preta - tela 

Cadeira Cadeira tipo office preta - tela 

Cadeira Cadeira tipo office preta - tela 

Cadeira Cadeira tipo office preta - tela 

Cadeira Cadeira lipo secretária - Mbraco - tecido 

Cadeira Cadeira bisbt alastes 

Cadeira Cadeira bislrô plastex 

Cadeira Cadeira bistt piastes 

Cadeira Cadeira bistrô piastes 

Cadeira Cadeira bistrô plastex 

Cadeira Cadeira bistrô plastex 

Cadeira Cadeira bistrô Tramontina 

Cadeira Cadeira bisht Tramontina 

Cadeira Cadeira bistrô Tramontina 

Cadeira Cadeira bistrô Tramontina 

Cadeira Cadeira bistrô Tramontina 

Cadeira Cadeira bistA5 Tramontina 

Cadeira Cadeira bistrô Tramontina 

Cadeira Cadeira bistrô Tramontina 

Cadeira Cadeira bistrô Trarroontina 

Cadeira Cadeira bistrô Tramontina 

Cadeira Cadeira bisht tramontina 

Cadeira Cadeira bisset Tramontina 

Cadeira Cadeira bistrô Tramontina 

Movei Gaveteiro 4g c/cbave em madeira -0,50 x 0,18 x 0,27a 

Impressora Impressora - fiscal - DR 700 - Ormet - Daruma 

Telefone Telefone intelbras - sitio 

Televisor Tv LG - 29mn33 

Tv monitor Monitor benq g610hda 

Cpu CPU Wel 7- processador 1.66ghz - m. 2.00gb 

Movei Cadeira tipo secretária sibraço - tecido 

Movei Cadeira tipo secretária - cffiraço - tecido 

Movei Armário pl vestiário em aço - polytex - 12 podas - 2,00 x 1,20 x0,16 

TERMINAIS DE ARMAZENAGENS DE CABEDELO LTDA. 

FtELACÃO DE BENS NÃO REVERSÍVEIS 



ITEM 

Cadeira 

DESCRIÇÃO 

Cadeira tipo office &braço - plástico 

Cadeira Cadeira tipo office s/braço - plástico 

Cadeira Cadeira tipo office s/braço - plástico 

Cadeira Cadeira tipo office 5/braço - plástico 

Cadeira Cadeira tipo office s/braço - plástico 

Cadeira Cadeira tipo office s/braço - plástico 

Quadro de aviso Quadro de aviso - cortiça moldura madeira - 080 x 1,50 

Bebedouro Bebedouro libail inox ipx4 - 

Eletroelettnico Iluminação emergência pratik light- 301220v 

Ventilador Ventilador tufão lorensid 

Geladeira Geladeira Electrolux dc35a 

Microondas Microondas Brastemp ative 

Cafeteira Cafeteira walita ri7546 - 

Purificador de água Purificador de água - sumedine uvls hr 220v 

Estabilizador Estabilizador revolution VI 430va bivolt 

Armário Armário p/ vestiário em aço securtt 8 portas 

Eletroeletrônico Iluminação emergência prafik right -301220v 

Ar coondicionado Split cardar -9.000 btus 

Armário Armado 1(1,03 x 0,43 x) x2 x 0,88a 

Mesa Mesa escdtorio 3 gavetas - 1,10x0,70x0,75a 

Mesa Mesa escritório - 1,40x0,77x0,75a 

Gaveteiro Gaveteiro 3 gavetas - 0,60x0,40x0,62a 

Cpu Cpu fiy pc win 8- processador 3.20ghz corei3 - m. 4.00gb 

Monitor Monitor lcd aoc 151' - 716sw 

Impressora Impressora hp deskjet ink advantage - 2546 - branca 

Cadeira Cadeira interlocutor - forro design - italma straço - 

Cadeira Cadeira interlocutor - forro design - italma &braço - 

Movei Suporte para pc - mdf - 050x020 - 

Estabilizador Estabilizador revolufion vi 430va bivolt - 
Quadro de aviso Quadro aviso em feltro - moldura madeira - 1,20k 0,90 

Ar condicionado Sant midea - mss12cr - 9.000btus 

Impressora Hp laserjet p1005 - 

Informática Cpu fly pc vrin 8 - processador 3.20ghz - m. 4.00gb 

Informática Cpu win 7 - processador 2.50ghz - m. 2.00gb 

Informática Impressora hp deskjet ink ia2646 - 

Informática Monitor aoc 716 sw - 

Informática Monitor led 15,6" widescreen - 

Eletroeletrónico Estabilizador sws 1101220v - 

Eletroelebtinico Estabilizador sws 110/220v - 

Informática Dvr stand alone plus 2-16 Gamaras - 

Informática Nvr grav. Digital de video em rede/16 canais nvd 3000-p - intelbras 

Informática Hub intelbras - kfsd1120b - 

Movei Mesa escritorio 2 gavetas - 1,50 x 0,65 x 0,75 

Movei Mesa computador 2 gavetas - 1,30 x 060 x 0,75 

Movei Estanha pequena em madeira -0,90 x 0,45 x 075 

Movei Armado medio 2portas 4 prateleiras -2,10 x 1,05 x 0,30 

Movei Cadeira tipo secretária - dbraço - tecido - italma 



ITEM 

Movei 

DESCRIÇÃO 

Cadeira tipo secretária - c/braço - tecido - italma 

Movei Cadeira interlocutor - forro design - italma straço 

Movei Porta pastas / ficharia 

Movei Porta pastas I fichado 

Informáfica Roteador tplink tfwa901nd 

Eletroelebtnico Relogio de ponto - herrn/ orion 6 

EletroeletrOnico Estabilizador sws 

Eletrodetrônico Split consul -9.000 tatus 

Mesa Mesa estribado -1,20 x 0,76 x 0,75 

Mesa Mesa escritorio -1,20 x 0,76x 0,75 

Movei Cadeira tipo secretaria - ttbraço - tecido - italma 

Movei Gaveteiro - 3 gavetas - 0,50 x 0,60 x 0,60 

Mover Gaveteiro -3 gavetas - 0,50 x 0,60 x 0,60 

Movei Armado pequeno 2 portas -0,80 x 0,45 x 0,75 

Movei Cadeira lipo secrersia - c/braço - tecido - italma 

Movei Armado medio 2 portas - 1,60 x 0,90 x 0,45 

Movei Cofre - rima moldes de aço - 0,40 x 0,35 x 0,85 

Informática Cpu win 8 - processador 3.20ghz - m. 4.00gb 

Informática Monitor Ig fiatron w1943cv - 

Informática Impressora hp oficejet all-in-one 14660 

Eletroeletrônico Estabilizador sws 

Eletroeletrônico Tv 19 - 32Id420 

Eletroeletrônico Telefone intelbras - ts4Oid 

Eletroeletrônico Split fujitsu inverter - 23.0001Aus 

Movei Armado pequeno 2 portas -0,50 x 0,75 x 0,46 

Movei Amado media 2 portas - 1,60 x 0,80 x 0,45 

Movei Quadro branco - 1,00 x ZOO 

Movei Cadeira interlocutor - forro design - s/braço 

Movei Mesa oftice - abertura p/ pastas -0,60 x 0,60 x 0,75 

Informática Monitor Ig 321d420 

Eletroeletrônito Split spdnger maxfiex - 42mcc018515Is - 18.000btus 

Eletroeletrônico Indicador digital - toledo 9091 

Eletroeletrônico Cpu - servidor 

Eletroeletrónico No break ups 3.0 microsol 

Informática Impressora fiscal - bematech mp 40001h 

Informática Roteador wireless 300mbps wr841n - tp-link 

Mesa Mesa em I- sob medida- 1,70 x 1,70 

Mesa Mesa computador -1,30 x 0,60 x 0,75 
Movei Gaveteiro - 3 gavetas - 0,60 x 0,62 x 0,42 

Movei Cadeira tipo secretária - c/braço - tecido 

Movei Gaveteiro - 3 gavetas - 0,60 x 0,62 x 0,42 

Informática Monitor AOC - tft17w8Ops 

Informática Monitor samsung - Is196300 

Informática Impressora hp -4625 

Informática Impressora hp - ce651a 

Eletroeletrônico Leitor - código de barras laser c/ suporte preto - honeywell - voyager 1250g 

Movei Mesa grande reunião cinza em Ermita - est de feiro -2,00 x 1,60 x 0,75a 



ITEM 

Informática 

DESCRIÇÃO 

Cpu win 7 - processador 2.50ghz - m. 2.00gb 

Informática Cpu win 7 - processador 2.50ghz - m. 2.00gb 

Movei Armado pequeno 2 portas - 0,50 x 0,75 x 0,46 

Eletroeletrônico Iluminação emergencia pratik 

Movei Quadro aviso -1,00 x 2,00 

Informática Projetor multimidia - epson pl s18+ 

Eletroeletrônico Spht fujitsu - - 9.000btus 

Eletroeletrônico Equalizador frahm - slim 2000 

Eletroelettnico Radio motorola ep450s 

Eletroeletrônico Radio motorola pro3150 

Eletroeletrônico Radio motorola radius sp10 

Eletroeletrônico Radio motorola pro3150 

Movei Estante de aço -6 prateleiras - 2,00 x 0,90 x 0,30 

Movei Estante de aço - 6 prateleiras - 2,00 x 0,90 x 0,30 

Guincho Guincho hidraulico 1.000kg bovenau 

Maquinado solda Maquina de solda - bambozzi tdc435 ed - tdc435ed 

Maquina de solda Maquina de solda - economig 250- economig250 

Mesa Bancada com torno e prensa de mesa c/ mesa metal (pequena) 

Movei Maca - madeira cl forro - 1,90 x 0,50 

Movei Cadeira bistro tramontina 

Equip segurança Trava quedas de fita sintefica 9metros 

Equip segurança Trava quedas e fita 10 m 

Equip segurança Trava quedas de fita sintefica 10metros 

Equip segurança Trava quedas e fita 10 m 

Equip segurança Trava quedas e fita 10m 

Equip segurança Trava quedas e fita 10 m 

Equip segurança Trava quedas e fita 10m 

Equip segurança Trava quedas e fita 10 m 

Equip segurança Trava quedas e fita 10m 

Equip segurança Trava quedas e fria 10 m 

Equip segurança Trava quedas e fita 10m 

Equip segurança Trava quedas e fita 10 m 

Equip segurança Trava quedas e fita 10m 

Equip segurança Trava quedas e fita sintefica 10metros 

Informática Roteador wireless e access point Ip-link fi-wr5439 - 54mbps extended 

Informática Roteador wireless 150mbps - dir 610 d-link 

Tanque movei Tanque mais bacia de contenção, 37 mil litros - aço carbono 

Carreta Carreta tanque randon 30 mil litros 

Carreta Carreta tanque randon 30 mil litros 

Eletroelebtnico Radio motorola ep450s 

Impressora Multifuncional epson xp-211 214 216 preta 

Lanterna Lanterna ¡umas portátil Wide modelo w91 

Lanterna Lanterna lumens portátil Wel modelo w91 

Lanterna Lanterna lumens portátil exile modelo w91 

Lanterna Lanterna lumens portátil exile modelo w91 

Lanterna Lanterna lumens portátil eidfils modelo w91 

Lanterna Lanterna lumens portátil exile modelo w91 



TITULO DE CAPITALIZAÇÃO DADO EM CAUÇÃO A LOCAÇÃO 
E 

AUTORIZAÇÃO PARA RESGATE PELO LOCADOR E REAPLICAÇÃO 

A 
Porto Seguro Capitalização 5A. 

TECAB TERMINAIS DE ARMAZENAGEM DE CABEDELO, inscrito no CPF ou CNPJ sob o n° 
70094222000104 vem pela presente informar que o Titulo de Capitalização/Formulário n° 
1238862-0, foi dado em CAUÇÃO à CIA. DOCAS DA PARAIBA, inscrito no CPF CNPJ sob 
o n°2343132000141, como garantia da locação do imóvel situado à RUA PRESIDENTE JOAO 
PESSO, sn, - CABEDELO - CEP 58310970, sendo que referido titulo não poderá ser 
resgatado enquanto durar esta caução, salvo na ocorrência da situação descrita no parágrafo 
abaixo, com O que concorda o Locador/Representante Legal, que apõe seu de acordo neste 
documento. 

Concedo ao Locador/Representante Legal, exclusivamente, poderes para que, em seu nome e 
a seu favor, possa resgatar o titulo dado em caução à locação, junto à Porto Seguro 
Capitalização S.A., mesmo antes do prazo final de vigência, inclusive, com a correção devida, 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, a fim de que o valor do resgate 
quite eventual importância que lhe seja devida em razão de dêbitos locaticios, respeitando os 
termos descritos nas condições gerais do titulo de capitalização. 

Por fim, autorizo a Porto Seguro Capitalização SÃ.. a REAPLICAR apôs o término do período 
de vigência, o valor de resgate do Titulo de Capitalização, sempre em meu nome, dando 
origem a um novo Titulo com as mesmas Condições Gerais do Titulo inicialmente adquirido, 
sendo que este permanecerá corno caução à locação supra referida. Para tanto, me 
responsabilizo em comunicar qualquer alteração cadastral ou então manifestar-me 
contrariamente à reaplicação do titulo, com no mínimo 15 dias de antecedência da data de - 
vencimento do Titulo. 	

/ 
 

Atenciosamente, 

72 14 .4-'4~ -2'Cl4  

Local e Data 

titrUda 
Sê 	 O-acatada/Titular 

-P e yotrço De cAitEnsLo 
aeletNI Nets es etina 

	 Gihnara Pereira TenuSteo 
Assinatura do Locado-Representante laWRA PRESIDENTE 

O RECONHECIMENTO DE FIRMA DO TITUIARILOCATARIO DEVERA SER POR SEMELHANÇA. 

SE A ASSINATURA APOSTA FOR DE REPRESENTANTE LEGAL SERÁ OBRIGATÓRIA A 
COMPROVAÇÃO DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO. 



PORTO C2 

SEGURO 

CAPITALIZAÇÃO 

PORTO SEGURO [APITÁ:ZIP-AÇÃO S.A - CNP): vs. Anisa/non-se 	 FORMULARIO 
ENDEREPOPLIAIEDA PAR.O DE ARRUMADA euite34~.TOppE e uoo s mirim Cravos wilsEOS- CEP 0121s010 - aio ~ui 

DADOS DO CORRETOR DE SEGUROS 

CORRETOR 
MILLENIUM RECIFE ADMR COR SEGS 

¡SUOR 

DADOS DO PRODUTO  

RTOPAP AI )1121191- 12 MF8P4 - PROCFRÇO_SINFP NR. 15414.003346/ 2012-17 
DADOS CO 711111AR 

PRODUTO: 

FORMAARIO 

1238862-0 

343272 

rIPO PESSOA 
P3 

PF MINPJ 
70094222000104 

UME I RALAI JULIPL 
TECA,' TERMINAIS DE ARMAZENAGEM DE CABEDELO 

ESTADO CIVIL NACIONALIDADE 
DTA DE NAWTO/CONSTtrUIÇÃO9010 
15111/2003  
PROMASSORAMO DE AllVIDADE 

DE MERCADOR DEPOSITO  

FAIXA CE RENDA MENSAL 
1300000.00 

TIPO DE DOCUMENTO NÚMERO DOCUMENTO GROSO EMISSOR 	 DATA DE EXPEDIÇÃO 

nona É PEP? SE REIAOIONMbTO PRÓXIMO INFORmti NOME g off DA PER 	
ru DE RELAC. COMA PE? 

'NOME 	 ICÉS 	 I NAO ENDERROOS 
I 
LOCAÇÃO 
GO' 
58310970 
BAIRRO 
CENTRO 

      

 

ENDEREÇO 
RUA PRESIDENTE JOÃO PESSO 

CIDADE 

1  

CABEDELO  

sn 

COM 

  

    

     

     

     

     

pORRESPONDENCIA  
'CEP 
58310970 

SOERGO° 
RUA pREsxnEbrrE JOÃO PESSO 

Nr 
Sn 

PB 'BAIRRO 
'CENTRO 	 CABEDELO 
TIPO DE ENDEREÇO PARA CORRESPONDENCIPT 
COMERCIAL 

.........— 

leELU(83) 32283934 alEBASTIA00/4Rf,AB.SRV.COM  

COMPOSIÇÃO DOS TfruLoS 
ao 

QUANflDAOE 

3 
28.289,73 

TOTAL 3 
TOTAL 84.869,19 

OME IRISA° SOCIAL 
CIA. DOCAS DA PARAÍBA 

DECLARAÇÃO  
Declaro para todos os fins que as Informação por mini pregoo as nata proposta correspondem com a verdade e que tento dëmia e conmrdo MMgralmente 

com os temos das Condições Gerais do Titulo de Capallzação, bem corna das CondIçõeS Gerais do Serviço de Assistência Residencial (gratuito e válido 
: doto ela peado de vigêncLa do nulo para uso exclusivo de Pessoas Estas) e demais documentos Integrantes do titulo que estou contmlando". 

Declaro ainda, que concedo ao LOCADOR(A), aduevameno, poderes para que, em seu nome e a seu favor, pessa resgatar Integralmente as) 
TitulciMadado(s) em cauplo à Ideação, junto t: Porto Seguro Capiralliaçao SA, men, artes do prazo final de vigendt, inclusive, com a correção 
devIdadndependentemente de Interpelação Rada ou exagucticia a ia de que o valor do resgate quite quatquer Impar/Oda que lhe seja devida em 

garfo de dirtgos locados, cabendo ao LOCADDR(A) proceder a restituição do sela remoo:ente que por ventura haja em meu favor. 

: "A aprovação deste titulo pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia em incentiva ou regalem:aça, a sua agersiçãO, retizeSertindO, eausiVaMente, 
! sua adequação às normas em vigor., e quando a venda for interrnediada per correta d 	olmliZaCgo". 

'Este titulo poderá nottuir v Mel inferior ao total de pagamentos efetuados, caso o resgata seja realizado anta do término do peio de vigência. A 

02Pb-
slide deste título é apropriada, pdndpalmente, na gaitem de O subsaitor realizar todos os pagamentos e permanecer oté o final a vigência". 

; 'O consumidor poderá consular a situação cadastral de seu corretor de capitaltaição, no sito www.suSep.gOv-br, por melo do número de seu registro 

na SUS, mune completo, CNP) ou CPF." 
As condições conuatuaistregulernento desta produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser constatadas no endereço derrónim 

' Inav-susep-govror, de acordo Com o nane, de processo malote da apólice/propale. 

Estou dente e de acordo, que qualquer quando referente a resgate somente será creditada em conta corrente de tirularidade das parta °entregaria 

É proibida a venda de titulo de capitalização a rei 	Fork.., de dezesseis anos. - Art. 3n, Ido Código Civil 

detogoons  
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LOCAtE DATA DA VENDA 	 ASSINATURA DO CORRETOR 	
ASSINATURA DO TITULA 

O seu titulo cie apitonzaçao sere enviado com os números para sorteio anuo do prazo de IS dias eteis. Havendo dúvida, contate nossa centrai de Atendimento ao 
Cliente através do no 3a03-cAPI (O mesmo que 3003-1274) para Capitais e grandes centros - 0880 737 888B demais localidade-s. SAC (informacães, redoma 

cancelamento):0800 771 4727 - ATENDIRENTO A oemaerrnes AUDITIVOS: 0800 727 8738 - Ouvidoria: 0800 727 1284 ou acesse o 
sita: wsportosegurcbco 
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P3 	2343132000141 
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CIA. DOCAS DA PARAÍBA  

GILMARATEMOTECOGMAIL.CON 

CIO 

(DESEJA RECEBER O No-  BOAS VINDAS POR 
CORREIO 



Central de Atendimento ao Cliente através do te 3003-CAPI (o mesmo que 3003-2274) para Capitais e grandes Centros - 

0800-7374888 demais localidades. SAC (informações, reclamações e cancelamento): 0800-7714727 ATENDIMENTO A DEFICIENTES 
AUDITIVOS: 0800-727-8738 - Ouvidoria: 0800 727 1184 ou acosse o site: wfm.portosegum.com.br  
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CAPITALIZAÇÃO 
1238862-0 

INFORMAÇÕES CADASTRAJS PJ 	  

MIRAR 

RAZÃO SONEIN. 
TECAR TERMINAIS DE ARMAZENAGEM DE CABEDELO 
ENDEREÇO 

RUA PRESIDENTE JOÃO PERRO, sn  
CIDADE 

CENTRO 
E-MAIL 

SERASTIÃO@TECAB.SRV.COM   
RAMO DE ATMDADE 

DEPOSITO DE MERCADOR  
FAionAmENTo mENsA(. - (R$) 

13000110.00 

enn 	 1 PESSOA EDADSTA POUTCAMENTE 
NOME 

SE REIAcioNAMENTO PRUMO NOME DA PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE 
GRAU DE RELACIONAWNTO 

SUA 

CF+ 

PESSOA EXP 	PUU CEMENTE 
NOME 

(DF 

OPE 
SE RELACIONAMENTO AROMAR NOME DA PESSOA EXPOSTA POLMCAMENTE 

GRAU DETTELACIONAMLN r0 

NOME 
opF PESSOA EXP SIM POLITIcAMENTE 

CPF 
SE RELACIONAMENTO PRUMO, NOME DA PESSOA EXPOSTA POLMOAMENTE 

GRAU DE RELACIONAMENTO 

1 	
PRINCIPAIS ADMINISTRADORES PEbbuA EXPUS 1 A POLI' DAMEN te 

I 

NOME 

Milton Flávio de Frellas Melo 

LPF 

7372116449 NÃO 

SE RELACIONAMENTO PRÓXIMO, NOME DA PESSOAL 	STA POUTEAMENTE GRAU DE RtLACIONAMENTO CPF 

NI ,  
NOME 

Sebastião Azevedo de Lira lunl 40196461472 

'• 	, 
NÃO 

SE RELACIONAMENTO PRÓXIMO, NOME DA PESSOA EXPOSTA POLITIOMIENTE 
GRAU DE RELACIONAMENTO OPE 

1 	 PRINCIPAIS PROCURADORES boA Expo:. e.) Rum ti-AMEN e. 
NOME 

c.“ I- 

SE RELACIONAMENTO PRÓXIMO, NOME DA PESSOA EXPOSTA POUTFCMAEHE 
GRAU DE RELACIONAMENTO 

PESSOA E1JS IA POLI p ILAMEN IE 
NOME 

CEP 

CPF 
SE RELACIONAMENTO PRÓXIMO, NOME DA PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE 

GRAU DE RELACIONAMENTO 

DNA) 

70094222000104 
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CONDIÇÕES GERAIS DO P1112 MESES 

I - INFORMAÇÕES INICIAIS 
SOCIEDADE DE CAPITALIZAÇÃO: Porto Seguro Capitalização SA 
ClitPJ 144 16.551.758101)(11-58 
MODALIDADE I: Tradicional 
PROCESSO SUSEP N°:15414.003346/2012-17 

II GLOSARIO 

Subscritor - e a pessoa que adquire o Titulo, assumindo o 
compromisso de efetuar o pagamento na forma convencionada 
nestas Condições Gerais. 

Titular - e o próprio subscritor ou outra pessoa expressamente 
Indicada pelo mesmo. E o proprietário do Titulo, a quem devem 
ser pagos todos os valores originados pelo mesmo. 

Capital - 	o valor constauldo na reserva de capitalização. 

Capital Nominal - corresponde ao valor mínimo do Título formado ao final do 
—eu de vigência_ 

;erva de Capitalização - Será constftuida por um percentual do 
pagamento único, de 94.1910% atualizada mensalmente no dia de 
aniversario do Titulo, pela Taxa de Remuneração Básica aplicada 

a caderneta de poupança no dia de aniversário do Título e 
capitalizada à taxa de MOS de 0,5% ao mês, gerando o valor 

de resgate do Titulo.  

V - VIGÊNCIA 
5,1 - A vigência do Titulo é de 12 meses, sendo que todos os 

direitos dele decorrentes se Iniciam na data do pagamento único. 

VI - PAGAMENTO 
6.1 - Este Titulo e de pagamento único, cabendo ao Subscritor o 

pagamento de uma única parcela na data Indicada. 

VII - CARÊNCIA 
7.1 - Carência para Resgate Antecipado Total: o valor de resgate 

antecipado total será calculado na forma estabelecida no item 9.2. 

somente estará disponível ao Titular após 1 (an) mês do Inicio de 

vigência. 

VIII - RESERVA DE CAPITALIZAÇÃO 
8.1 - A Reserva de Capitalização será constituída por um 

percentual do pagamento único, de 94,1910%. atualizada 

mensalmente no dia de aniversário do Titulo, pela Taxa de 

Remuneração Básica aplicada à caderneta de poupança no dia de 
aniversário do Titulo e capitalizada à taxa de juros de 0,5% ao 

Mês, gerando o valor de resgate do Titulo. 

8 1 1 - Caso ocorra a extinção deste índice, será utilizado o rndice 
de atualização substituto para atualização da caderneta de 

poupança. 

8.2 - O Capital formado neste Titulo será atualizado pela Taxa de 
Remuneração Básica aplicada as cadernetas de poupança (TR), que 

corresponde ao rendimento das cadernetas de poupança sem a parcela 

de juros mensais. 
8.3 - A aplicação da taxa de juros cessara a partir do resgate 
antecipado, ou, ainda, a partir da data do término da vigência. 

Sorteio(s) e Carregamento - Os percentuais para os custos de 
sorteio e carregamento são de 0.023354% e 5.785646% e se 

destinar% respectivamente, a realização dos sorteios e as diversas 

despesas dos Eidos, tais como: administração. operação e 

comerclalizabão. 

Data de aniversário - ê o mesmo dia do Indo de vigência para 
todos os meses subsequentes, enquanto o plano estiver em 
vigor. 

III - OBJETIVO 
3.1 - Este Título tem por objetivo a constituição de um 
determinado Capital, de acordo com o plano aprovado, que sem 
pago em moeda corrente ao Titular, desde que respeitado o 

--Sposto nestas Condições Gerais. 

2 - A aprovação deste Titulo pela SUSEP não Implica, por 
parte da Autarquia, em incentivo ou recomendação à sua 
aquisição, representando, exclusivamente, sua adequação as 
normas em vigor. 

3.3 - O consumidor poderá consdtar a situação cadastrai de seu 
Corretor de Capitalização, no sita www.susep.gov.br, por melo do 
número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou 
CPF. 

IV NATUREZA DO TITULO 
4.1 - Os direitos relativos ao Ululo não poderão ser 
comercializados separadamente. Ê facultada a cessão pardal ou 
total dos direitos ou obrigações do Titulo, a qualquer momento, 
mediante comunicação escrita à Sociedade de Capitalização. 

IX - RESGATE 
9.1 - Ao final do prazo de vigenCia do Titule. o Titular terá direito a 100% 

do valor constauldo na Reserva de Capitalização. 

9.2 - A tabela abaixo apresenta o valor ~imo que poderá ser 
resgatado pelo Titular, respeitado o prazo de carência e decorridos 
1 mês de cada mês vigente: 

Mie Vigente 	
Pagamento %do Pagamento Mês Vigênte 

% do ú 
único 	 nico 

1 	 89928% 	 7 96.552% 

2 	 $O,376% 	 8 	 97,94516 

3 	 90,830% 	 9 	 97,530% 

4 	 91.284% 	 10 	 99,097%  

5 	 91,741% 	 99,503% 

6 	 96081%  	12 	 ¶00,000%  

9.3 - Os percentuais apresentados nesta tabela demonstrativa 

consideram: 
apenas aplicação de juros de 0,5% ao mês, Isto á sem 

considerar o índice de atualização. 
fatores de redução sobre a Reserva de Capitalização, previstos 

na tabela 11.1 do item XI, quando o resgate ocorrer antes do 

têrrnino do prazo de vigência. 

9.4 - se ocorrer alteração na taxa de Juros que remunera a 
caderneta de poupança, a tabela acima será recalcularia 
considerando a nova taxa, a partir da data da alteração. 

9.5 - O valor do resgate será colocado à disposição do Titular em ate 15 
(quinze) dias úteis apôs o termino da vigência, ou, ainda, após a 

solicitação por parte do Titular no caso de resgate antecipado, observada 
a carência estabelecida no item VII. Para efetivar o pagamento será 

necessária a realização de contato do Titular com a empresa, por melo de 
carta ou telefone ou serviço de atendimento ao cliente, orientação quanto 

aos documentos que deverão ser apresentados fe Sociedade de 

Capitalização, exceto no caso de fim de vigência de títulos adquiridos por 

melo de débito automático em conta, ressalvada as e eções prev tas n 

legislação. 

4.2 - Cumpre ao Subscritor ou Titular comunicar a Sociedade de 

Capitalização a realização da transferência, informando os dados 
cadastrais do novo Subscritor ou Titular, respecrivamente. ficando 

vedada a cobrança de qualquer espécie. 

4.3 - Cumpre a0 Subscritor OU litular Manter Seus dados cadastrais 

atualizados perante à Sociedade de Capitalização, para efeito de 

registro e controle. 
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9.6 - Somente serão devidos Juros MOratúrlos de 050% ao Mês, 
proporcionalmente ao número de dias em atraso, caso a 
Sociedade de Capitalização raio disponlhilize no prazo de 15 
(quinze) dias úteis O Valor dg pagamento do resgate e desde que 

atendidas 	as 	disposições 	do 	Rem 

9.7 - O valor de resgate será atualizado pela Taxa de 
Remuneração Básica aplicada as cadernetas de poupança, a partir 

da: 
a) data de sua solicitação até o efetivo pagamento nos casos de 

resgate antecipado. 
lu data do termino de sua vigência ate a data do efetivo 
pagamento, nos casos de resgate total. 

9.8 - O resgate do Título, em razão do termino de vigência ou 
do resgate antecipado, encerra quaisquer direitos previstos nestas 
Condições Gerais. 

9 9 Caso o valor de resgate seja superior ao valor do pagamento único 

haver Incidência de Imposto de Renda Retido sobre a diferença do 

valor de resgate e do pagamento único, conforme legislação em vigor. 

SORTEIO 
10.1 - Durante o prazo de capitalização. o Titulo concorrera a 12 
sorteios. sendo 1 por mês, com apurações baseadas nos 
resultados das extrações realizadas no ultimo sábado de ceda 
mês, peta Loteria Federal, participando com 1 possibilidade Mn 
cada sorteio. 

10.1.1 - O Titulo sorteado continuara em vigor. 

10.2 - Os Tttulos serão ordenados em serie de 100.000. 

10.3 - A cada Titulo será atribuído um número de 5 (cinco) 
algarismos, distintos dos demais Títulos. compreendido entre 00.000 
a 99.999, expresso no campo 'Combinação para Sorteio'. 

10.4 	Para efeito de apuração acerca do descrito no caput deste 
artigo, considerar-se-ão os cinco primeiros prêmios da extração da 
Loteria Federal, observada a ordem de premiação. A combinação 
de cada sorteio sere obtida da seguinte maneira: um numero, 
composto de 5 (cinco) algarismos, obtido através da leitura, de 
cima para baixo, da coluna formada pelo algarismo da unidade 
simples dos 5 (cinco) primMras prêmios da Loteria Federal. 

EMPLO: 

i° Prêmio 2 8 O 5 3 

2° Prêmio 2 2 1 0 7 

3° Prêmio O 3 1 1 5 

4° Prémio 1 9 7 6 

5° Prémio 2 9 O 7 2 

Número contemplado: 37512 

10.5 - Se, por qualquer motivo, a Loteria Federal não venha 
realizar a extração no sábado previsto, sara considerada, para os 
fins do disposto neste artigo, a primeira extração que vier a ser 
per ela realizada até O dia que anteceder ao Sábado Seguinte. 

10.6 - Se também não vier, por qualquer razão, a ser realizada 
a extração a que se refere a clausula supra, a Sociedade de 
Capitalização promovera. para OS fins do Item 10.4. com  a 
presença de uni representante de Auditoria independente e o livre 
acesso dos Subscritores/Titulares, o sorteio de 5 (cinco números), 
em sua Sede ria sexta-ferra subsequente. divulgando o resultado 
em Jornal de grande circulação. 

10.7 - Durante o prazo de vigência do Titulo, ocorrendo 
suspensão ou modificação, temporada ou definitiva, dos critérios e 
processos de extração pela Loteria Federai, que os orne 

incOMpatiVels COM o previsto no Item 10.4, a Sociedade de 

Capitalização reserva-se do direito de: 
a) Promover diretamente os sorteios; 
tu Divulgar, previamente, local e hora de sua realização: 

Contar com a presença de um representante de Auditoria 
Independente e, ainda, facultar o acesso ao público em geral: 

Divulgar o seu resultado em jornal de grande circulação. 

10.8 - Normalizado, pela Loteria Federal, o processo de extração, 
sara restabelecido o procedimento previsto no Item 10.4. 

10.9 - Não terão qualquer validade, para os fins do disposto 
neste Capítulo, as extrações realizadas pela Loteria Federal que 
não se enquadrem nas regras previstas nestas Condições Gerais. 

10.9.1 - O Título que vier a ser sorteado caberá, como valor bruto do 

prémio. 2 vezes o valor do pagamento único atualizado. O prémio de 
sorteio lera a incidência de 30% de Imposto de Renda Retido na Fonte. 

10.9.2 - O valor do prêmio de sorteio será colocado a disposição da 

Titular em ate 15 (quinze) dlas úteis após a data de sua realização e 
atualizado a partir da data do sorteio ate a data do efetivo pagamento, 

pela Taxa de Remuneração Basica aplicada as cadernetas de poupança. 

Para efetivar o pagamento será necessária a apresentação dos 

documentos, exigidos pela legislação vigente, a Sociedade de 

Capitalização. 

10.9.3 - Somente serão devidos Juros moratórias de 0,50% ao 
mês. proporcionalmente ao numero de dias em atraso, caso a 
Sociedade de Capitalização não disponibilIze no prazo de 15 
(quinze) dias úteis o valor do prémio de sorteio e desde que 

atendidas as disposições do Item 10.9.2. 

XI - TABELAS 
11.1 - TABELA DE FATORES DE REDUÇÃO SOBRE A RESERVA 
DE CAPITALIZAÇÃO. 

Mês da Vigência 	54 

1 a 5 	 5% 

6 a 9 	 1% 

'10a12 	 0% 

XII - DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1 - Obrigações: 
12.1.1°- Compete ír Sociedade de Capitalização: 

Efetuar o pagamento dos premios de sorteio e resgates aos 
respectivos Titulares: 

Disponlbilizar as informações necesseles ao acompanhamento dos 
valores inerentes ao Titulo, por meio de serviço de relacionamento como 
cliente efou pelo telefones e/ou internei pelo site da empresa, alem de 
prestar quaisquer informações ao Subscritor/Titular, sempre que 

Solicitado. 
Notificar o titular contemplado em sorteio. per escrito, mediante 

correspondência expedida com avisa de recebimento - AR, ou pela 
média impressa ou eletrônica, caso o pagamento do sorteio naco 
tenha sido efetuado em ale 15 (quinze) dias Oreis de Sua 
realização. 

121.2 Compele ao Subscritor 
Preencher corretamente a Ficha de Cadastro: 
Efetuar o pagamento da parcela: 
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informar e manter atualizados os seus dados cadastrais, quando for 

seu representante legal: 
Comunicar Sociedade de Capitalização a realização de cessão, 

informando os dados cadastrais do novo Subscritor, quando houver. 

12.1.3 - Compete ao Titular: 
Manter seus dados cadastrais atualizados: 
Solicitar expressamente o resgate antecipado. 
Comunicar ft Sociedade de Capitalização a realização de cessão. 

informando CM dados cadastrais do novo Titular, quando houver. 
Observar os procedimentos estabelecidos nos subltens 9.5 e 10.9.3 

92.2 - Prescrição: Todos os direitos e obrigações decorrentes 
deste Titulo, incluindo, resgate e sorteio, cessam, automaticamente 
e de pleno direito, no prazo estabelecido na legislação em vigor. 

12.3 - Tributos: Os tributos que forem devidos em decorrência direta ou 
Indireta deste Titulo constituem anus do contribuinte, assim definido na 

legislação fiscal vigente. Se forem criados novos tributos ou modificados 
os existentes durante a Vigência do Titulo, a repercussão seta 

,Implementada neste Título. sem necessidade de alteração destas 

'cações Saiais. 

XIII - Foro 
O Foro competente para dirimir eventuais questões oriundas 
destas Condições Gerais seta, sempre, o do domicilio do Titular. 
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PARAÍBA 
GOVERO CO ESTADO 

INSTRUMENTO ADITIVO 
N° 02/004/03 

TERCEIRO INSTRUMENTO ADITIVO AO CONTRATO 
N° 02/004/00, DE 15/05/2002, QUE ENTRE SI FAZEM 
A COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA E O TECAB — 
TERMINAIS DE ARMAZENAGENS DE CABEDELO 
LTDA, PARA O FIM ABAIXO ESPECIFICADO. 

A COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA, sociedade de 
economia mista, criada pela Lei Estadual n° 6.510/97, com sede na Rua Presidente 
João Pessoa, s/n°, Município de Cabedelo, Estado da Paraíba, CNPJ/MF n° 
02.343.132/0001-41, a seguir denominada DOCAS-PB, neste ato representada por 

sua Diretora Vice-Presidente CARLA MARIA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA, 
inscrita no CPF/MF sob o n° 529.228.471-87, e o TECAB — TERMINAIS DE 
ARMAZENAGENS DE CABEDELO LTDA, estabelecido na Rua Presidente João 
Pessoa, s/n, — Centro — no Município de Cabedelo, Estado da Paraíba, CNPJ/MF n° 
01.639.948/0001-54, doravante denominado simplesmente ARRENDATÁRIO, neste 

ato representado por seus Diretores ELIEZER MENEZES DOS SANTOS, brasileiro, 
casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o n° 005.817.204-15, RG n° 
595.689/SSP/PE, e CARLOS ALBERTO LACERDA BELTRÃO, brasileiro, casado, 
empresário CPF/MF n° 134.569.384-20, RO n° 1.138.621-SSP/PB, resolvem, de 
comum acordo e na melhor forma de direito, firmar o presente Instrumento Aditivo, 
pela forma e para os fins abaixo consignados. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

É o presente instrumento para alterar, em parte, as condições do 
Contrato de n°021004/00, de 15 de maio de 2002, que tem por objeto o arrendamento 
de uma área nos limites do Porto organizado de Cabedelo. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

As partes, em virtude de resultado de levantamento cadastral 
realizado pela DOCAS/PB resolvem, de comum acordo, retificar para 8.211,61m2  
(oito mil duzentos e onze vírgula sessenta e um metros quadrados) a área 
estabelecida na Cláusula Primeira do Contrato de Arrendamento ora aditado, 
denominada de Lote AE-4. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Em razão do disposto na cláusula anterior o valor do 
arrendamento de que trata a Cláusula Quarta do Termo Aditivo n° 02/004/02, passa a 

R. Pres. João Pessoa, ain Centro C badalo P Ida CEP 58310-000 - CGC-  02 393.132/0001-41 - Fone (83)250-3000 - Fax (83)250-3001 
e-mail: porto-pb©zaitek.com.br  Homem": htere,www.reitekerom.be-porto-pb 
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ser de R$ 6.207,12 (seis mil duzentos e sete reais e doze centavos), por mês ou 
fração, e o valor do contrato tratado na Cláusula Quinta passa a ser de R$ 
1.030.381,92 (um milhão e trinta mil, trezentos e oitenta e um reais e noventa e dois 
centavos). 

CLÁUSULA QUARTA 

Ficam alteradas as correspondentes cláusulas e condições do 
contrato ora aditado, bem como dos seus correspondentes aditivos, que não foram 
modificadas, no todo ou em parte, por este instrumento, prevalecendo as alterações 
aqui estipuladas e permanecendo em vigor devidamente ratificadas as demais que 
não colidirem com o presente Termo. 

CLAUSULA QUINTA 

O presente Instrumento entra em vigor na data de sua assinatura. 

CLÁUSULA SEXTA 

E por estarem de acordo, os representantes legais das partes, 
firmam o presente Termo Aditivo, em duas vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo indicadas e nominadas. 

Cabedelo, 7/1-  de setembro de 2004 

Pela DOCAS/PB: 

g n't"-erkt. 	o  CL, 
A LA R ulit1HtDu FERREIRA DA SILVA 

Diretora Vice-Presidente 

Pelo ARRENDATÁRIO: 

 

ELIE 	N ES DOS SANTOS 
Sóci Diretor 

 

CARLOS ALBERT LACERDA BELT iQ 
&Sei Diretor 

TESTEMUNHAS: 

c I. el;_g_yrn çfr&Att.frelilnÁa--3  •  
. g A • esti- 1-ã- 

Á itn/(n í LÁ /14 itrt 	e  
Cic 0(2 9-a. t3- 64- To 
Ad. TECAB- Retificação da área-Q. 02/004/00 
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INSTRUMENTO ADITIVO 
N° 02/004/02 

SEGUNDO INSTRUMENTO ADITIVO AO 
CONTRATO DE N° 02/004/00, DE 15.05.02, QUE 
ENTRE SI FAZEM A COMPANHIA DOCAS DA 
PARAÍBA — DOCAS/PB E O TECAB — TERMINAIS 
DE ARMAZENAGENS DE CABEDELO LTDA, PARA 
O FIM ABAIXO ESPECIFICADO. 

A COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA, sociedade de economia mista, 
criada pela Lei Estadual n° 6.510/97, com sede na Rua Presidente João Pessoa, 
s/n°, Município de Cabedelo, Estado da Paraíba, CNPJ/MF n°02.343.132/0001-41, a 
seguir denominada DOCAS-PB, neste ato representada por seu Diretor Presidente 
Sr. PAULO ROBERTO FERNANDES MONTEIRO, brasileiro, casado, engenheiro, 
inscrito no CPF/MF sob o n° 068.118.763-87, e o TECAB — TERMINAIS DE 
ARMAZENAGENS DE CABEDELO LTDA, estabelecido na Rua Presidente João 
Pessoa, s/n, — Centro — no Município de Cabedelo, Estado da Paraíba, CNPJ/MF n° 
01.639.948/0001-54, doravante denominado simplesmente ARRENDATÁRIO, neste 
ato representado por seus Diretores ELIEZER MENEZES DOS SANTOS, brasileiro, 
casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o n° 005.817.204-15, RG n° 
595.689/SSP/PE, e CARLOS ALBERTO LACERDA BELTRÃO, brasileiro, casado, 
empresário, CPF/MF n° 134.569.384-20, RG n° 1.138.621-SSP/PB, resolvem, de 
comum acordo e na melhor forma de direito, firmar o presente Instrumento Aditivo, pela 
forma e para os fins abaixo consignados. 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

É objeto do presente Termo Aditivo alterar, em parte, as condições do 
contrato de n° 02/004/00, regendo o arrendamento de uma área medindo 6.250,00 
m2, localizada nos limites do Porto Organizado de Cabedelo, firmado em 15.05.2002, 
de forma a adequá-lo ao novo ordenamento estabelecido pela Resolução n° 55-ANTAQ, 
de 16 de dezembro de 2002, alterada pela Resolução n°126, de 13 de outubro de 2003, 
da Agência Nacional de Transportes Aquaviarios — ANTAQ, concordando as partes 
desde já, com as alterações introduzidas na forma e condições seguintes. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO 
E MELHORAMENTO. 

A ARRENDATÁRIA só poderá reformar, ampliar ou elhorar as 
instalações portuárias mediante autorização prévia e expressa da DOCA 	B, de n o, 

Fax (83) 250 3001 R PresJoão   Pessoa, $fn - Centro - Cabedelo - Paralba - CEP 58.310-000 CGC: 02.343.13210001-41 Fone ( 
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para isso, apresentar Projeto Básico onde constem os elementos necessários e 
suficientes à análise e aprovação pela DOCAS-PB. 

Parágrafo Único — Aprovado o Projeto Executivo pela DOCAS/PB, obriga-se a 
ARRENDATÁRIA a executar as obras previstas de construção, reforma, ampliação e 
melhoramento, com a indicação da parte responsável, fixação dos respectivos 
cronogramas de execução físico e financeiro. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO MODO, DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DA 
EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO 

O modo, forma e condições de exploração do serviço na área arrendada, 
são os seguintes: 

O modo da exploração é a realização dos serviços de armazenagem; 

a forma de exploração do serviço é o recebimento, escoamento, armazenamento e 
movimentação de derivados de petróleo e álcool; 

a condição do serviço é a exploração das instalações portuárias na modalidade de 
uso privativo exclusivo. 

CLÁUSULA QUARTA — DO VALOR DO ARRENDAMENTO 

O valor do arrendamento a ser pago pela ARRENDATÁRIA á DOCAS-PB 
é de R$ 4.724,35 (Quatro mil setecentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos), 
por mês ou fração. 

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO 

O valor nominal como contrapartida pelo uso das áreas e instalações 
arrendadas, para todo o período de vigência do contrato é de R$ 784.242,11 
(Setecentos e oitenta e quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais e onze centavos). 

CLÁUSULA SEXTA — DO REAJUSTAMENTO 

Anualmente, a DOCAS-PB reajustará os valores do arrendamento e do 
contrato, na forma da lei, pela variação acumulada do IGP-Dl, ou outro índice que, por 
acaso venha a substitui-lo, considerando como data base o mês de maio. 

Parágrafo Único - À intervalos de cinco anos, os contratantes deverão se reunir para 
examinar a eventual ocorrência de externalidades que tenham afetado, de forma 
permanente e substancial, a operação da ARRENDATÁRIA e, nesta hipótese, 
renegociar o ajuste de sorte a, conforme o caso, estabelecer condições de viabilidade 
econômica para exploração das áreas e instalações arrendadas, ou promover a 
distribuição equitativa dos benefícios resultantes entre a A END TÁRIA, a 
DOCAS/PB, e os usuários, vedada a ampliação do período de igênci 
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CLÁUSULA SÉTIMA — DO PAGAMENTO 

A ARRENDATÁRIA efetivará os respectivos pagamentos junto a 
estabelecimentos bancários autorizados pela DOCAS-PB, através de fatura própria 
emitida pelo seu setor de faturamento e disponível para recebimento pela 
ARRENDATÁRIA, no segundo dia útil do mês subsequente ao vencido. 

Parágrafo Primeiro - A data de vencimento das faturas será o 5° (quinto) dia útil do mês 
civil subsequente ao vencido. 

Parágrafo Segundo - O não pagamento do arrendamento, até a data de vencimento 
das faturas apresentadas, caracteriza o descumprimento ao Contrato e implicará a 
incidência de multa de 0,33% a.d. (zero vírgula trinta e três por cento ao dia) sobre o 
valor do débito e de juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês), aplicado pra rata 
dies sobre o valor do débito, acrescido de multa. 

CLÁUSULA OITAVA — DAS OBRIGAÇÕES DA ARRENDATÁRIA 

Obriga-se a ARRENDATÁRIA a: 

I - manter em dia o inventário e registro dos bens vinculados ao 
arrendamento; 

II - prestar as informações sobre Seus serviços e seus preços aos 
usuários; 

III — adotar as medidas necessárias e adequadas para evitar ou estancar a 
geração de danos ao meio ambiente, que venham a ocorrer no empreendimento, ou já 
existentes. 

IV — cumprir e fazer cumprir as normas aplicáveis ao porto; 

V - fornecer subsídios, quando solicitada, para o planejamento setorial 
visando à elaboração do PDZ - Plano de Zoneamento; 

VI - manter seguro de responsabilidade civil compatível com suas 
responsabilidades perante a DOCAS/PB, os usuários e terceiros, e efetuar o seguro do 
patrimônio arrendado; 

VII - zelar pela integridade dos bens vinculados ao arrendamento, 
conforme normas técnicas específicas, mantendo-os em condições normais de 
funcionamento, limpeza e conservação. 

VIII — solicitar previamente autorização à DOCAS/PB para realização de 
investimentos não previstos no contrato, instruindo o pedido com as especificações 
técnicas e o projeto básico de engenharia, já com a manifestação das a ridades 
competentes, para aprovação pela DOCAS/PB; 
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IX — entregar à DOCAS/PB, ao final das obras ou construções realizadas, 
as memórias do cálculo estrutural, os desenhos e as especificações "as built" 

X — dar conhecimento prévio à DOCAS/PB de qualquer acordo de 
acionistas ou sócios e suas alterações, bem como de qualquer modificação na 
composição de seu controle societário; 

XI — prover os recursos necessários à exploração das áreas e instalações 
arrendadas, por sua conta e risco; 

XII - prestar todo o apoio necessário aos agentes da fiscalização da 
DOCAS/PB e da ANTAQ, garantindo-lhes livre acesso, em qualquer época, às obras, 
aos equipamentos e às instalações vinculadas ao arrendamento. 

XIII — manter as condições de segurança operacional de acordo com as 
normas em vigor; 

XIV — pagar tributos e contribuições de qualquer natureza, bem como os 
serviços de fornecimento d'água, esgoto, energia elétrica, telefone e outros, incidentes 
ou que venham a incidir, sobre as áreas e instalações arrendadas e sobre a atividade 
exercida; 

XV — submeter-se à arbitragem da DOCAS/PB, na hipótese do inciso X do 
art. 44 da Resolução n°55, de 16.12.2002, da ANTAQ, observado o disposto no § 1° do 
mesmo artigo, assegurado o direito de recurso à ANTAQ; 

XVI — observar as condições estipuladas para devolução das áreas e 
instalações arrendadas, quando da extinção do contrato; 

XVII — prestar informações de interesse da DOCAS/PB, da ANTAQ e das 
demais autoridades com atuação no porto, inclusive as de interesse especifico da 
Defesa Nacional, para efeito de mobilização; 

XVIII - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

Parágrafo Único — Serão de exclusiva responsabilidade da ARRENDATÁRIA todos os 
encargos, ônus, obrigações ou compromissos por ela contratados com terceiros, 
inclusive aqueles de origem trabalhista, ficando vedado, em caso de inadimplemento, o 
chamamento subsidiário ou solidário da DOCAS/PB.' 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 

A DOCAS-PB, a ANTAQ, autoridades aduaneira, marítima, fto sanitária, 
de polícia marítima, e demais autoridades governamentais com atuação no porto, terão, 
a qualquer tempo, livre acesso à área arrendada, para inspeção e fis lização das 
instalações portuárias e dos serviços. 
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Parágrafo Primeiro - Será considerado descumprimento do Contrato qualquer ato que 
não atenda as obrigações das Leis n° 8.630/93 e 8.666/93 e suas alterações, bem 
como, ao disposto no Regulamento de Exploração da DOCAS-PB e Resoluções n's 
55/02 e 126/03, da ANTAQ — Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 

Parágrafo Segundo - A fiscalização exercida pelos órgãos competentes não exclui, 
limita ou atenua a responsabilidade da ARRENDATÁRIA por prejuízos causados à 
DOCAS/PB, aos usuários ou a terceiros. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVERSÃO DOS BENS 

Extinto o arrendamento, retornam à DOCAS/PB os direitos e privilégios 
decorrentes do arrendamento, com reversão dos bens vinculados, assumindo esta, até 
a celebração de novo contrato de arrendamento, a administração da instalação, 
mediante a ocupação da área respectiva, com seus equipamentos e materiais e, em 
caso de excepcional interesse público, a utilização dos recursos humanos vinculados à 
sua operação. 

Parágrafo Primeiro - Os bens reversíveis resultantes de investimentos autorizados 
serão transferidos para o patrimônio do porto mediante indenização, pela DOCAS/PB, 
do valor residual constante dos registros contábeis da ARRENDATÁRIA. 

Parágrafo Segundo — Em caso de extinção do contrato, salvo na rescisão amigável 
onde as partes estabelecerão as condições para desfazimento do contrato, a 
compensação devida à ARRENDATÁRIA será precedida de levantamento e avaliação 
para determinar o montante devido, que corresponderá exclusivamente ao valor contábil 
de seus investimentos em bens reversíveis ainda não completamente depreciados e aos 
bens necessários à continuidade do serviço, que forem transferidos para a DOCAS/PB, 
na forma do disposto no parágrafo único do art. 41 da Resolução n° 55/02, de 
16.12.2002, com as alterações introduzidas pela Resolução n° 126, de 13.102003, da 
ANTAQ — Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 

Parágrafo Terceiro - É vedada indenização relativa a ativos intangíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. 

A solicitação para a prorrogação do contrato deverá ser feita, por escrito, 
pela ARRENDATÁRIA, e recebida pela DOCAS/PB, no período de doze a vinte e quatro 
meses que preceder a data do término do prazo contratual. A falta de manifestação da 
ARRENDATÁRIA no período previsto será considerada como desistência de propor a 
prorrogação. 

Parágrafo Único - A ARRENDATÁRIA poderá pleitear a prorrogação do Contrato desde 
que não tenha sido condenada em processo administrativo ou judicial, com decisão 
transitada em julgado, cuja pena o inabilite para contratar com a Administração Pública 
e também tenha atingido a prestação de serviço adequado. 

R. Pres. João Pessoa, s/n - Centro- Cabedelo- Paraíba- CEP 58.310-000 - CGC: 02.343.132J0001-41 - Fone (83) 250-3000 
e-mail: porto-pb©zaltelc.com.br  Homepage. htlp:Mwww.zailek.00m.br -porto-pb 

ax (83) 250-3001 



e 

   

dOrm:IíL 

PARAÍBA 
GOVERNO DO ESTADO 

COMPANHIA DOCAS DA PARARIA 

    

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 

A extinção do Contrato dar-se-á quando ocorrer qualquer um dos fatos 
seguintes: 

I - término do prazo; 
II — caducidade; 
III - anulação; 
IV — rescisão administrativa unilateral, amigável ou judicial; 
V - falência ou extinção da empresa ARRENDATÁRIA 

Parágrafo Primeiro — A DOCAS/PB poderá declerar a caducidade do contrato nos 
casos de grave violação, não sanável ou continua e não sanada, das obrigações da 
ARRENDATÁRIA, e em especial nas seguintes situações: 

I — descumprimento de cláusulas contratuais, de disposições legais ou 
regulamentares, concernentes ao arrendamento, e do regulamento do porto; 

II — desvio do objeto contratual pela ARRENDATÁRIA; 

III — insolvência da ARRENDATÁRIA; 

IV — transferência do controle da ARRENDATÁRIA ou subarrendamento 
total ou parcial não autorizados; 

V — falta de pagamento de encargos contratuais à DOCAS/PB, por mais 
de cento e vinte dias; 

VI — interrupção da prestação dos serviços, sem que tenham sido tomadas 
medidas adequadas à remoção da respectiva causa; 

VII —operações portuárias realizadas repetidamente de forma inadequada 
ou com infringência das normas legais e regulamentares aplicáveis; 

VIII — recusa ou falha continuada em proceder à adequada conservação e 
manutenção dos bens que integram o arrendamento, e bem assim à prestação de 
serviço adequado; 

IX — inadimplemento deliberado e reiterado das obrigações contratuais; 

X — oposição repetida ao exercício da fiscalização, reiterada recusa ao 
cumprimento de exigências formuladas pela DOCAS/PB por inobservância dos projetos 
aprovados, quando se mostrarem ineficazes as demais sanções contratuais; 

XI — não cumprir, nos devidos prazos, as penalidades impostas por 
infrações cometidas; 

XII — condenação, transitada em julgado, por sone 
contribuições sociais; 
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XIII — descumprimento, sem justificativa legal, de decisões judiciais ou 

XIV — recusa em prestar informações ou prestar informações falsas à 

XV - perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais, 
necessárias para manter a adequada exploração da área ou instalações arrendadas; 

Parágrafo Segundo — A declaração de caducidade deverá ser precedida de processo 
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Não configurado o 
inadimplemento ou a infração, o processo será arquivado. 

Parágrafo Terceiro — Configurado o inadimplemento ou a infração, a caducidade 
poderá ser declarada pela DOCAS/PB, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades 
previstas no contrato que ora se adita. 

Parágrafo Quarto — Declarada a caducidade nos termos do parágrafo anterior, fica 
assegurado à ARRENDATÁRIA o direito de ser compensada na forma do que preceitua 
o art. 42 da Resolução n° 55, de 16 de dezembro de 2002, da ANTAQ — Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários. 

Parágrafo Quinto — A caducidade do contrato não isentará a ARRENDATÁRIA de 
qualquer responsabilidade em relação a encargos, ônus, obrigações ou compromisso 
perante terceiros ou seus empregados, que em nenhuma hipótese serão transferidos à 
DOCAS/PB. 

Parágrafo Sexto — A caducidade do contraio de arrendamento impedirá a 
ARRENDATÁRIA de se habilitar a novo procedimento Ficitatório para arrendamento de 
áreas e instalações, pelo prazo de sessenta meses. 

Parágrafo Sétimo — O contrato aditado poderá ser anulado se constatado vício ou que 
a ARRENDATÁRIA apresentou documentação irregular ou usou de má fé nas 
informações prestadas, independentemente de outras penalidades cabíveis. 

Parágrafo Oitavo - Sob pena de extinção do arrendamento, a transferência do controle 
societário da ARRENDATÁRIA dependerá de prévia anuência da DOCAS/PB, e deverá 
ser comunicada à ANTAQ, tendo em vista o disposto no art. 20, inciso II, alínea "b" da 
Lei n° 10.233, de 5 de junho de 2001. 

Parágrafo Nono - É expressamente proibida a cessão ou transferência dos direitos de 
arrendamento, a qualquer titulo ou forma legal sem a autorização da DOCAS/PB. A 
transmissão de direitos da ARRENDATÁRIA a terceiros, sem a anuência da 
DOCAS/PB, configura implIcita e imediata inadimplência da ARRENDATÁRIA, e 
implicará na aplicação das sanções legais cominadas com a rescisão unilateral do 
contrato e imediata retomada da área. 

Parágrafo Décimo — A DOCAS/PB poderá rescindir o contrato unilateralmente, por 
interesse público comprovado, caso em que a ARRENDATÁRIA será ipdçqizada em 
montante a ser definido mediante processo administrativo regular. 
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Parágrafo Décimo Primeiro — Na rescisão amigável as partes estabelecerão as 
condições para o seu desfazimento. 

Parágrafo Décimo Segundo — O contrato ora aditado poderá ser rescindido por 
iniciativa da ARRENDATÁRIA, mediante ação judicial específica, no caso de 
descumprimento das obrigações contratuais por parte da DOCAS/PB, hipótese em que 
os serviços prestados pela ARRENDATÁRIA não poderão ser interrompidos ou 
paralisados até o trânsito em julgado da sentença ou da decisão judicial pertinente. 

Parágrafo Décimo Terceiro — Motivo de força maior, caso fortuito, fato do prIncipe, ato 
da Administração ou interveniências imprevisíveis, devidamente comprovadas e 
justificadas, embora retardem ou impeçam a execução parcial ou total do ajuste, 
exoneram as partes de qualquer responsabilidade pelo atraso na prestação dos 
serviços, bem assim pelo descumprimento das obrigações emergentes do contrato de 
arrendamento e vinculadas a essas circunstâncias. 

Parágrafo Décimo Quarto - Reconhece a ARRENDATÁRIA os direitos da DOCAS-PB, 
em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES CONTRATUAIS 

O descumprimento pela ARRENDATÁRIA de qualquer disposição prevista 
no contrato ensejará a aplicação, pela DOCAS/PB, das seguintes penalidades 
contratuais: 

I - Advertência; 
II - multa 
III - caducidade do contrato 

Parágrafo Primeiro — A base de cálculo para as penalidades pecuniárias será o Valor 
do Arrendamento, relativo ao mês anterior ao da aplicação, sendo as multas de, no 
mínimo, um décimo do Valor do Arrendamento e, no máximo, o dobro do mesmo valor. 

Parágrafo Segundo - O pagamento da multa não desobriga a ARRENDATÁRIA de 
corrigir as faltas praticadas ou falhas verificadas. 

Parágrafo Terceiro - A aplicação das penalidades previstas no contrato de 
arrendamento dar-se-á sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal da 
ARRENDATÁRIA. 

Parágrafo Quarto - A DOCAS/PB, com base no auto de infração lavrado pela 
fiscalização, após processo em que seja assegurada ampla defesa, aplicará a 
penalidade cabível de acordo com a natureza da infração, fazendo-o diretamente ou 
remetendo o documento por via postal, na modalidade de aviso de recebimento. 

Parágrafo Quinto - Das penalidades impostas à ARRENDATÁRIA ç4berá recurso à i\viç  
ANTAO, com efeito suspensivo, no prazo de vinte dias contados da not aç 
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ELIEZE DOS SANTOS 

Pela ARRENDATÁRIA: 

4  STEMUNHAS: 
N 

CIC 52.1.012/1. 

CIC 

Ad ECAB-95.003.00-Res.ANTACI 

of3f2/ /‘,/- y9 

CARLOS ALBERTO LA RDA BELTRÃO 

9'k 

     

9 
bLt 

PARMBA 
GOVERNO 00 ESTADO 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Na esfera administrativa compete a ANTAQ, mediante solicitação de 
qualquer das partes, arbitrar sobre as questões entre a DOCAS/PB e a 
ARRENDATÁRIA relativas à interpretação e execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA RATIFICAÇÃO 

Ficam ratificadas todas as demais condições e cláusulas do Contrato ora 
aditado e aditivos subsequentes, que não colidirem com o presente Instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

O foro para a solução de divergências com relação à execução do 
contrato de arrendamento ora aditado, não resolvidas amigavelmente, será o da Justiça 
Federal da seção judiciária da Paraíba. 

E, por estarem de pleno acordo, as partes assinam o presente Instrumento 
em 02 (duas) vias de igual teor e efeito, na presença de duas testemunhas que também 
o subscrevem. 

Cabedelo, 2.9 de a.060;itt,  de 204 

Pela DOCAS/PB: 

wilç 1 /4kien*L9:22z;E, 
PAULO ROBERTO FERNANDES MONTEIRO 
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INSTRUMENTO ADITIVO 
N° 021004101 

PRIMEIRO INSTRUMENTO ADITIVO AO 
CONTRATO DE N°02/004100, DE 15/05/2002, QUE 
ENTRE SI FAZEM A COMPANHIA DOCAS DA 
PARAÍBA — DOCAS/PB E O TECAB — TERMINAIS 
DE ARMAZENAGENS DE CABEDELO LTDA, 
PARA O FIM ABAIXO ESPECIFICADO. 

A COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA, sociedade de economia 
mista, criada pela Lei Estadual n° 6.510/97, com sede na Rua Presidente João 
Pessoa, s/n°, Município de Cabedelo, Estado da Paraíba, CNPJ/MF n° 
02.343.132/0001-41, a seguir denominada DOCAS-PB, neste ato representada por 

seu Diretor Presidente Sr. PAULO ROBERTO FERNANDES MONTEIRO, brasileiro, 

casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o n° 068.118.763-87, e o TECAB — 

TERMINAIS DE ARMAZENAGENS DE CABEDELO LTDA, estabelecido na Rua 

Presidente João Pessoa, s/n, — Centro — no Município de Cabedelo, Estado da 
Paraíba, CNPJ/MF n° 01.639.948/0001-54, doravante denominado simplesmente 

ÁRRENDATARIO, neste ato representado por seus Diretores ELIEZER MENEZES 

DOS SANTOS, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o n° 
005.817.204-15, RG n° 595.689/SSP/PE, e CARLOS ALBERTO LACERDA 

BELTRÃO, brasileiro, casado, empresário, CPF/MF n° 134.569.384-20, RG n° 
1.138.621-SSP/PB, firmam o presente Instrumento Aditivo, mediante as Cláusulas e 

Condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Pelo presente instrumento, a área estabelecida na Cláusula 
Primeira do Contrato de Arrendamento n° 02/004/00, de 15 de maio de 2002, em 

5.000,00 m2  (cinco mil metros quadrados), fica retificaria para 6.250,00 m2  (seis mil 

duzentos e cinqüenta metros quadrados), conforme indicações e delimitações 
constantes do desenho em anexo, que rubricado pelos signatários do presente 
instrumento passa a fazer parte integrante deste. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Em decorrência do disposto na Cláusula anterior, o valor mensal 
do arrendamento, passa a ser de R$ 4.534,80 (quatro mil quinhentos e trint e 

quatro reais e oitenta centavos). 

R. Pres. Jogo Pessoa, sln - Centro - Cabedelo - Paraíba- CEP 58.310-000 - CGC: 02.343.132/000141. Fone (63) 250-3000- Fax (133) 250-3001 
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Pelo ARRENDATÁRIO: 

ELIEZER ME ZES bos SANTOS 
Diretor 

O LAC RDA BELTRÃO 
Diretor 

   es: 

ad) 
PARAÍBA 

GOVERNO DO ESTMO 

COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA 

    

CLÁUSULA TERCEIRA 

Ficam alteradas as correspondentes cláusulas do contrato ora 
aditado, prevalecendo as alterações aqui estipuladas e permanecendo em vigor 
devidamente ratificadas as demais que não colidirem com o presente Aditivo, 
elegendo as contratantes o presente instrumento como bom, firme e valioso, para 
todos os fins de direito. 

CLÁUSULA QUARTA 

O presente Instrumento Aditivo, entrará em vigor na data de sua 

assinatura. 

CLÁUSULA QUINTA 

E, por estarem de pleno acordo as partes assinam o presente 
Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e efeito, na presença de duas 
testemunhas que igualmente o subscrevem. 

Cabedelo (PB), 1 9 de maio de 2004 

Pela DOCAS-PB- 

,., 

PAULO ROBERTO FERNANDES MONTEIRO 
Diretor Presidente 

T 	NIUNHAS: 

att-w) ( -i-wc> O 
cpF Z i9 Z4 .c41.r.  tr. / 

CPF 	1q7, py-'r.  r-r-  sc. 

Pd. TECAB-CT.02.004.001°  

ce-Z"-iC"  
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PLANTA DE SITUAÇÃO DA ÁREA ARRENDADA AO TECAB 
CONTRATO N.° 02/004/01 

Primeiro Aditivo 

RIO PARAiBA 
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COMPAPOila DOC/LE DAASAMBA 

N" REGISTRO DA SCDP, 04-00915 
PARTES: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARARIA E SINDICATO DO COMÉRCIO 
DE BENS E SERVIÇOS DE CAJAZEIRAS — SINDIBENS. 
OBJETO: LOCAÇAO DE IMÓVEL URBANO 
VALOR: R$ 2.400,00 
PRAZO: 12 MESES, CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: ELEMENTO DE DESPESA — 33903900 
PONTE: 70 RJCEP CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA: 23.122.5046.4216 
DATA: 01.032004 
SIGNATÁRIOS: FERNANDO RODRIGUES DE MELO E SINDICATO DO COMERCIO DE 
BENS E SERVIÇOS DE CAJAZEIRAS — SINDIBENS. 

EXTRATOS DE ADITIVOS 
Número do registro na SCDP: 00-00899 
Número do contrato: 93/003/00 
Número do aditivo: 93/003/01 
Motivo da alteração: Retificação da área para 12.500,011MT 
Panes: Companhia Docas da Paraíba c TECAB-Terminais de Armazenagens de Cabedelo 
Signatários: Paulo Roberto Femaudes Monteiro, pela DOCAS/PB e Eliezer Menezes dos Santos e 
Carlos Alberto Lacerda Beltrão, pelo TECAB. 

Número do registro na SCDP: 00-00908 
Número do contrato: 02/004/00 
Numero do aditivo: 02/004/01 
Motivo da alteração: Retificação da área para 6.250,00m2  
Partes: Companhia Docas da Paraíba e TECAB-Terminais de Armazenagens de Cabedelo 
Signatários: Paulo Roberto Fernandes Monteiro, pela DOCAS/PB e Eliezer Menezes dos Santos c 
Carlos Alberto Lacerda Beltrão, pelo TECAB. 

Número do registro na SCDP: 00-00901 
Número do contrato: 95/003/00 
Número do aditivo: 95/003/05 
MOd1/0 da alteração: Cessão e Transferência de direitos e °imitações 
Partes: Companhia Docas da Paraíba, PARTANE-Parque de Tancagem do Nordeste Lida e TECAB 
Terminais de Armazenagens de Cabedelo Lida. 
Signalários: Paulo Roberto Femandes Monteiro, pela DOCAS/PB — Sheyla Kátia Lúcio Dornelas 
e Carlos Eduardo Borba Pianco do Rego Vilar, pela PARTANE e Eliezer Menezes dos Santos c 
Carlos Alberio Lacerda Beltrão, pelo TECAB. 

FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO 
PORTADOR DE ~CIÊNCIA - FUNÁD 

Cabedelo, 31 de maio de 2004 

EXTRATO DE CONTRATO N° 027/2004 (SCDP 040E18791 

CONTRATANTE.: FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DE-
FICIÊNCIA — FUNAD CONTRATADO MEDICA ROSELE LUCENA BELTRÃO OBJETO; 
Crintratação de uma médica Clinica Geral para atendimento médico aos uSUáriOS da FUNAD 
PROGRAMA: 242 	ELEMENTO-339036 FONTE: 70 ATIVIDADE; 2176 VALOR: RS 
900,00 (novecentos reais) mensais PRAZO: 12.05.04 até 31.122004 REGULAMENTAÇÃO: 
Lei 8.666/93 e suas alterações. 

João Pessoa, 27 de Maio de 2004 
Uhan Una 	de! 

4.-Naç.11-1E;,- te> ' MED ROBERTO RRNANDES MONTEIRO 
Diretor Presidente 

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVENTO TDE W 001/2003 

Me 20 013-I ' 
e da C1,L 
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CONTRATO 
N°02 / 004 / 00 	

Registro Contrato 

CONCORRÊNCIA 
	 SCDP 0000908 

N° 003/00 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE UMA ÁREA 
COM 5.000 Nr, LOCALIZADA NOS LIMITES DO 
PORTO ORGANIZADO DE CABEDELO, 
PERTENCENTE A UNIÃO, QUE ENTRE SI 
FIRMAM A COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA E O 
TECAB — TERMINAIS DE ARMAZENAGENS DE 
CABEDELO, NA FORMA ABAIXO. 

A COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA - DOCAS/PB, com sede à Rua 
Presidente João Pessoa, s/n° , Município de Cabedelo, Estado da Paraíba, CNPJ/MF n° 
02 343 132/0001-41, daqui por diante denominada DOCAS-PB, neste ato representada por seu 
Diretor Presidente JOSÉ SILVINO SOBRINHO, CPF/MF n° 003.279.484-34 e pelo Diretor 
Vice-Presidente EDÉZIO REZENDE PEREIRA FILHO, CPF/MF n° 109 270 264-49 e 
TECAB — TERMINAIS DE ARMAZENAGENS DE CABEDELO LTDA, estabelecida 
Rua Presidente João Pessoa, s/n°, Lote 13 — Centro — Cabedelo/PB, Fone/Fax: 228-3934, 
CNPI/MF n° 70.094.222/0001-04, Inscrição Estadual n° 16.103.841-7, E-mail: 
tecab@elogica.com..br,  daqui por diante denominada simplesmente ARRENDATÁRIA, neste 
ato representada pelos sócios Gerentes ELIEZER MENEZES DOS SANTOS, CPF/MF n° 
005.817.204-15, RG n° 595.689/,PE e CARLOS ALBERTO LACERDA BELTRÃO, 
CPF/MF n° 134.569.384-20 e RG n° 1.138.621- SSP/PE, firmam o presente Contrato, mediante 
as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1. 	Pelo presente instrumento a DOCAS-PB dá em arrendamento à 
ARRENDATÁRIA, uma área descoberta com 5.000,00 m2, (Área D 9A), situada nos limites do 
porto organizado de Cabedelo, zona secundária, conforme Planta em anexo que rubricada ,,ØM4! \  
signatários passa a integrar o presente Instrumento.  

, 
: 

implantação de uma base primária para comercialização de combustíveis 	podendo' 	

O: 00 

;'85 	it‘  Ca 

A área arrendada encontra-se em seu perfil natural e destina-se exclusiv onte a i3z> 

nenhuma hipótese, haver ocupação de áreas circunvizinhas à mesma. 

2 	Em se tratando de área portuária, o presente Contrato 9el10 	for em ai 
detalhe - terá a Lei 8.630 de 25 de fevereiro de 1993, como fonte subsidy 

--- 
g 	 á oie se levar 

R. Pres. João Pessoa, siri - Centro - Cabedelo - Paraíba - CEP 58.310-000 COC• 02 343.132/000141 - Folia/OS)  228-4042• Fax (83)2 
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consideração, ainda, as instruções e especificações constantes da Concorrência DOCAS-PB n° 
003/2000, realizada nos termos da Lei no. 8.666/93, e suas alterações, bem como o Edital e 
demais documentos que compõem o Processo DOCAS-PB n° 384/2000, e que passam a fazer 
parte integrante deste Instrumento, independentemente de transcrição, juntamente com a proposta 
da ARRENDATÁRIA, datada de 28.08.2000, ficando, porém ressalvadas como não transcritas 
as condições nela estipuladas que contrariem as disposições deste Contrato e dos documentos 
acima indicados. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO, 
REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO. 

A ARRENDATÁRIA só poderá construir ou promover melhoramentos e/ou 
adaptações da instalação portuária mediante autorização prévia e expressa da DOCAS-PB, 
devendo, para isso, apresentar Projeto Básico onde conste os elementos necessários e suficientes 
à análise e aprovação pela DOCAS-PB. 

Parágrafo Primeiro - As exigências contidas no "caput" desta cláusula, prevalecerão também, 
para toda e qualquer reforma, ampliação ou melhoramento que se pretenda realizar nas 
construções ou instalações futuras. 

Parágrafo Segundo - Aprovados, pela DOCAS/PB, a construção, melhoramentos e/ou 
adaptações propostos, a ARRENDATÁRIA efetuará, às suas expensas, sem qualquer desconto 
do valor do arrendamento, dentro do prazo de 04 (quatro) meses, as obras solicitadas que deverão 
ser acompanhadas e fiscalizadas pela DOCAS/PB, cabendo também à ARRENDATÁRIA 
atender todas as determinações de qualidade, sobre materiais e serviços, que a DOCAS/PB venha 
a exigir. 

Parágrafo Terceiro - À DOCAS/PB está reservado o direito de aprovar a proposta de 
construção, melhoramentos e/ou adaptações, no todo ou em parte, bem como a não aceitá-la, sem 
que caiba a ARRENDATÁRIA nenhum direito, à qualquer título. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO MODO, DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DA 
EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO 

O modo, forma e condições de exploração do serviço na área arrendada, são os 
seguintes: 

O modo da exploraçã'o é a realização dos serviços de armazenagem; O 

O o 
a forma de exploração do serviço é o armazenamento e comercialização de combustiv • 03 

a condição do serviço é a exploração das instalações portuárias na modapqaqe de 	vativo 
exclusivo. 	 9 

.Pres. João Pessoa, sie - Centro - Cabedelo Pansiba CEP 58.310-000 - COC: 02.343.13210001-41 - one (83) 2284042- Fax (83) 228-2819 
presidencia0docasebam.br  Homepage: htte://www.docssob.coãhbr 	

Cçç 

,/ 



3 

COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA  

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DO ARRENDAMENTO 

O prazo do arrendamento, objeto deste Contrato é de 15 (quinze) anos, a contar da 
data de sua assinatura. 

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO 

O valor do arrendamento a ser pago pela ARRENDATÁRIA à DOCAS-PB é de 
R$ 3.169,80 (três mil cento e sessenta e nove reais e oitenta centavos), por mês ou fração, a partir 
do término da carência de que trata a Cláusula Oitava do presente Instrumento. 

Parágrafo Único - Além do aluguel, obriga-se a ARRENDATÁRIA, a pagar, durante o prazo 
de vigência deste Contrato, todos os impostos e taxas que recaírem ou vierem recair sobre o 
imóvel cedido, inclusive, IPTU, custos de telefone, fornecimento de água e energia elétrica ou 
quaisquer outros gerados pelas suas atividades, que serão pagos inteiramente desvinculados do 
aluguel e diretamente aos órgãos arrecadadores. 

CLÁUSULA SEXTA — DO REAJUSTAMENTO 

A DOCAS-PB reajustará o valor do arrendamento, a cada 12 (doze) meses, na 
forma da lei, pela variação acumulada do IPC/FIPE, ou outro índice que, por acaso venha a 
substituí-lo, considerando a data base como sendo a data da apresentação da proposta de preço. 

Parágrafo Único - À cada 03 (três) anos, contados a partir da data base de que trata o "caput" 
desta cláusula, e ainda, quando da determinação, pelo Governo Federal, de medidas que 
impliquem em mudança das condições de reajustamento aqui estabelecidas, o valor do 
arrendamento poderá sofrer nova avaliação e ser reajustado de forma a se ajustar às novas 
diretrizes ou variações de mercado. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DO PAGAMENTO 

A ARRENDATÁRIA efetivará os respectivos pagamentos junto a 
estabelecimentos bancários autorizados pela DOCAS-PB, através de fatura própria emitida pelo 
seu setor de faturamento e disponível para recebimento pela ARRENDATÁRIA, no segundo dia 
útil do mês subsequente ao vencido. 

Parágrafo Primeiro- A data de vencimento das faturas será o 5° (quinto) dia útil do 
subsequente ao vencido. 

tgritt99 

- 
ri,  g\  

1 

Parágrafo Segundo - A ARRENDATÁRIA não está sujeita ao pagamento das 	s d 
armazenagem na área arrendada, entretanto pagará a DOCAS-PB todos os serviços re 
de acordo com as taxas e regras da Tarifa Portuária, vigente na data de realização d9s sçlviços. 

Parágrafo Terceiro - O não pagamento do aluguel, até a data de vencim ty das fatura 
esentadas, caracteriza o descumprimento ao Contrato e implicará a incidêçia 4. multa de 

R. Pres. João Pessoa, sio - Centro - Cabedelo - Paraíba - CEP 58.310-000- CGC: 02.343.132/0001.41 - Fone (83) 228-4042-. - Fax (83) 228-21319 
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0,33% a.d. (zero vírgula trinta e três por cento ao dia) sobre o valor do débito e de juros de mora 
de 1% a.m. (um por cento ao mês), aplicado pro rata dies sobre o valor do débito, acrescido de 
multa. 

CLÁUSULA OITAVA — DA CARÊNCIA 

Haverá um período de carência para pagamento do arrendamento, de 04 (quatro) 
meses, contado da data do Termo de Entrega da Área Arrendada, considerando os investimentos 
que deverão ser realizados pela ARRENDATÁRIA, para o completo funcionamento das 
instalações a serem construídas no local objeto do presente instrumento. 

CLÁUSULA NONA — DA RESPONSABILIDADE E GARANTIA 

A DOCAS-PB não assume, nem assumirá qualquer responsabilidade sobre 
construções, instalações, mercadorias e produtos da ARRENDATÁRIA, dentro dos limites da 
área arrendada, cabendo a ARRENDATÁRIA a integral responsabilidade pela segurança das 
instalações, obrigando-se a realizar o seguro respectivo por sua conta, e, ainda respondendo pelos 
danos ou avarias que venham a ocorrer à DOCAS-PB, ou a terceiros, cujas causas venham a ser 
atribuídas à ARRENDATÁRIA. 

Parágrafo Primeiro - Fica a ARRENDATÁRIA obrigada a arcar com o ônus do seguro total 
contra sinistros gerais de todos os bens constituídos, instalados e introduzidos na área arrendada, 
por prazo idêntico ao do contrato, comprometendo-se a não ajuizar qualquer ação com base em 
caso fortuito ou de força maior. 

Parágrafo Segundo - A ARRENDATÁRIA obriga-se em caso de se verificar sinistro, na forma 
prevista nesta Cláusula, a repor as construções e instalações próprias da DOCAS-PB e de 
terceiros, atingidas pelo mesmo, no estado em que se encontravam anteriormente, dentro do 
prazo em que tecnicamente as obras sejam exeqüíveis, em condições normais de trabalho, a ser 
estabelecido pela DOCAS-PB, a contar da data em que o sinistro tenha ocorrido, 
independentemente das perdas e danos em decorrência do mesmo. 

Parágrafo Terceiro - A ARRENDATÁRIA obriga-se a dar ciência à Companhia Seguradora, 
com que contratar o seguro, do teor desta Cláusula, bem como a fornecer à DOCAS-PB cópia da 
Apólice do Seguro. 

Parágrafo Quarto - A ARRENDATÁRIA fica obrigada a afastar dos serviços realizados nas 
instalações referidas neste Contrato e a não readmitir, qualquer empregado seu, cuja atuaç 	AI 
tenha tornado nociva ou inconveniente a juízo da DOCAS-PB, não advindo de tal prov.dhcia 
responsabilidade de qualquer natureza para a DOCAS-PB. 

Parágrafo Quinto - A ARRENDATÁRIA obriga-se a manter em perfeitas condi 
conservação, limpeza, pintura e funcionamento, as construções e as instalações, até 	o 
p azo contratual correndo à sua conta exclusiva, todas as despesas com pessoal e ma e ao 

res. João Pessoa, s/ Certo - Cabedelo - Paraíba- CEP 58310-000 030: 02.343.132/0001-41 - Fone (83) 228-4042 iFax (83) 228-2819 
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referida área e respectivas instalações, despesas estas, necessárias à sua adequada operação e 
conservação em conseqüência das atividades que constituem o objeto deste Contrato. 

Parágrafo Sexto - Todas e quaisquer obrigações fiscais, sejam no âmbito Federal, Estadual ou 
Municipal, que incidam ou venham a incidir sobre este Contrato, na sua aplicação ou nos 
serviços correspondentes, constituem ônus exclusivo da ARRENDATÁRIA, sendo, inclusive, de 
sua responsabilidade a prestação de informações tributárias pertinentes às mercadorias 
armazenadas, perante os referidos órgãos. 

Parágrafo Sétimo - Obriga-se a ARRENDATÁRIA a prestar informações de interesse da 
DOCAS-PB e das demais autoridades no porto, inclusive as de interesse específico da Defesa 
Nacional, para efeitos de mobilização, como também facilitar o acesso às instalações, das 
autoridades portuárias, aduaneira, sanitária ou saúde, que será livre a qualquer dia e hora e se 
dará obrigatoriamente na presença de representante da ARRENDATÁRIA. 

Parágrafo Oitavo - À ARRENDATÁRIA cabe a responsabilidade de responder civil e 
criminalmente pelos danos provocados pelo mau uso da instalação portuária seja quanto a sua 
conservação, seja quanto à sua operacionalidade, cabendo serem aplicadas pela DOCAS-PB as 
penalidades previstas neste Contrato. 

Parágrafo Nono — Extinto o contrato obriga-se a ARRENDATÁRIA a devolver a instalação 
completamente livre e desembaraçada de qualquer ônus relativo às obrigações de que trata o 
parágrafo único, da cláusula quinta deste contrato. 

Parágrafo Décimo — Obriga-se a ARRENDATÁRIA a manter, durante toda a execução do 
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO HORÁRIO 

Fica facultada à ARRENDATÁRIA a execução de serviços diurnos e/ou noturnos 
desde que tais serviços se processem nos recintos da ARRENDATÁRIA. Os serviços 
requisitados à DOCAS-PB serão realizados de acordo com as normas, horário de trabalho e 
regulamento do Porto. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 

A DOCAS-PB, por intermédio de seus prepostos, terá, a qualquer tempo, livre 
acesso à área arrendada, para inspeção e fiscalização das instalações portuárias e dos serviços. 

Parágrafo Primeiro - A ARRENDATÁRIA obedecerá as normas de seguranç inclusive 
segurança, medicina e higiene do trabalho vigentes, para a prestação do serviçoearqaze 
e movimentação de mercadorias na área ar4k1a94., 

o 0` 
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Parágrafo Segundo - Será considerado descumprimento do presente Contrato qualquer ato que 
não atenda as obrigações das Leis n° 8.630/93 e 8.666/93 e suas alterações, bem como, ao 
disposto no Regulamento de Exploração da DOCAS-PB. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS 

Obriga-se, a ARRENDATÁRIA, a movimentar, no mínimo, 30.000 (trinta mil) 
t/ano, por via marítima, através do Porto de Cabedelo, como também, a fornecer a DOCAS-PB, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do término de cada operação de carga e/ou descarga, o 
manifesto detalhado de toda a mercadoria movimentada. 

Parágrafo Único — Anualmente, a DOCAS-PB realizara a aferição da movimentação de carga e, 
caso constatado o não atingimento do índice anual estabelecido nesta cláusula, promoverá a 
cobrança do valor correspondente a Tabela II, incidente sobre a tonelagem que deixou de ser 
movimentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA REVERSÃO DOS BENS 

Com a extinção do arrendamento, qualquer que seja a sua causa: 

1 - A instalação portuária descrita no objeto deste Contrato é declarada reversível; 

2 - a DOCAS-PB providenciará de imediato a ocupação e a utilização da instalação portuária; 

3 - os investimentos, qualquer que seja a sua natureza, introduzidas no imóvel pela 
ARRENDATÁRIA e as benfeitorias inamovíveis por ela implementadas incorporar-se-ão ao 
acervo patrimonial da União, independentemente de qualquer indenização; 

Parágrafo Primeiro - Havendo interesse, da DOCAS-PB, na aquisição das benfeitorias 
removíveis, estas serão avaliadas, considerando-se as correções e depreciações, nos termos da 
legislação própria, sendo indenizada a ARRENDATÁRIA pelo valor que vier, então a ser 
apurado; 

Parágrafo Segundo - no caso de não haver interesse da DOCAS-PB pela aquisição das 
benfeitorias removíveis erigidas na área arrendada e se a ARRENDATÁRIA não as retirar dentro 
do prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data da extinção do arrendamento, passarão as 
mencionadas benfeitorias a integrar o patrimônio da União, sem que por isso, caiba qualquer 
indenização a ARRENDATÁRIA 

Parágrafo Terceiro - A ARRENDATÁRIA se compromete a não intentar ação de reten o por à 

 

0R4/..,  
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o 
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benfeitorias, ao final deste Contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO INICIO, TÉRMINO E CONDIÇÕES DE 
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. 

O inicio, o término e as condições de prorrogação passarão a ser: 

1 - A data de inicio do presente Contrato corresponde a de sua assinatura, devendo a publicação 
resumida do citado instrumento, na Imprensa Oficial, ser providenciada pela DOCAS-PB, como 
condição indispensável para sua eficácia. 

2 - A data do término do presente Contrato corresponde a data do final do prazo estipulado na 
Cláusula Quarta, contado a partir da data de entrega da área arrendada à ARRENDATÁRIA. 

3 - O presente Contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por prazo máximo igual ao 
originalmente contratado, conforme o disposto no inciso XI, § 4°, art. 4° da Lei n° 8.630/93, 
mediante repactuação do valor do arrendamento, com base em Laudo de Avaliação efetuado pela 
DOCAS-PB, observado ainda o disposto nos itens a seguir enumerados: 

3.1 - Até 90 (noventa) dias antes do término do prazo contratual a 
ARRENDATÁRIA deverá manifestar seu interesse na prorrogação contratual, encaminhando 
pedido à DOCAS-PB que decidirá, impreterivelmente, sobre o pedido, até 30 (trinta) dias do 
término deste Contrato. 

3.2 - A ARRENDATÁRIA poderá pleitear a prorrogação do Contrato desde que 
não tenha sido condenada em processo administrativo ou judicial, com decisão transitada em 
julgado, cuja pena o inabilite para contratar com a Administração Pública e também tenha 
atingido a prestação de serviço adequado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 

A extinção do presente Contrato dar-se-á quando ocorrer qualquer um dos fatos 
seguintes: 

Jr o 
cell'o o 

Parágrafo Primeiro - Constituem motivos para rescisão, de pleno direito, do Contrato, 
garantido o direito da ARRENDATÁRIA à defesa prévia, sem ônus para a DOCAS-PB, as 
situações previstas nos incisos elencados no art. 78 da Lei n°8.666/93, e seguintes: 

1 - Término do prazo contratual; 
2 - rescisão; 
3 - desistência do arrendamento, por parte da ARRENDATÁRIA, ou mútuo acordo; 
4 - anulação; 
5 - falência ou extinção da ARRENDATÁRIA. ‘1,ÍJ 

e ICRAW- 
1). 

- Não cumprimento de cláusulas contratuais; 
- cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 

alteração das condições de habilitação e/ou qualifica 
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- se o presente Contrato for transferido a outrem, no todo ou em parte, sem prévia autorização da 
DOCAS-PB; 

- se a ARRENDATÁRIA impedir ou dificultar a ação fiscalizadora da DOCAS-PB; 
- se a ARRENDATÁRIA servir-se do local para uso diverso do especificado neste Contrato, ou 

não mantiver as instalações em bom estado de conservação e funcionamento; 
- se a ARRENDATÁRIA deixar de movimentar mercadorias durante 6 (seis) meses 

consecutivos, por via marítima, através do Porto de Cabedelo; 
- razões de interesse público, casos fortuitos ou de força maior, legalmente comprovados; 
- falta de pagamento do valor do arrendamento nas condições convencionadas; 

Parágrafo Segundo - Reconhece a ARRENDATÁRIA os direitos da DOCAS-PB, em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n°8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES CONTRATUAIS 

A ARRENDATÁRIA deixando de cumprir quaisquer das cláusulas deste Contrato 
ou por cada infringência das disposições legais vigentes, estará sujeita as seguintes penalidades 
contratuais: 

- Advertência; 
- multa de 100 (cem) até 2.000 (duas mil) Unidades Fiscais de Referência - UFIR; 
- rescisão do presente Contrato, no caso de reincidência ou, se após 10 (dez) dias de notificada, 

por escrito, não providenciar a correção da infração. 

Parágrafo Primeiro - A forma de aplicação será determinada qualitativa e quantitativamente 
pela DOCAS-PB, conforme documento de intimação específico emitido pela DOCAS-PB e 
entregue a ARRENDATÁRIA, nos termos da legislação própria. 

Parágrafo Segundo - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações, 
aplicam-se cumulativamente as penas, se as infrações não forem idênticas. 

Parágrafo Terceiro - A ARRENDATÁRIA poderá recorrer de decisão da DOCAS-PB ao CAP 
- CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contado 
da data de recebimento da intimação. 

Parágrafo Quarto - O prazo máximo para pagamento da penalidade, multa, será de 30 (trinta) 
dias a partir da ciência da decisão final que impuser a penalidade, o qual não ocorrendo 
implicará em processo de execução cominado com rescisão contratual. 

Parágrafo Quinto - O descumprimento contratual e a inadimplência, além de gerarem a rescisão 
do Contrato pela DOCAS-PB, com a conseqüente imissão automática e imediata da área e 
benfeitorias, com a integração à DOCAS-PB de todos os bens inamovíveis ali existentes, geram, 
também, o direito a perdas e danos que forem ca iwtie à DOCAS-P4serem apurados em ação 
própria 	 2""I  4 
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de 2002. 

E 1C-3  B 41L1 
Diretor Vice-Presidente 

CARLOS ALBERTO LACERDA BELnao 
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Parágrafo Sexto - A aplicação das penalidades aqui previstas, e seu cumprimento, não 
prejudica, em caso algum, a aplicação das penas cominadas para o mesmo fato pela legislação 
aplicável, civil e/ou criminalmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

Caberá a ARRENDATÁRIA acionar as providências para obtenção de toda e 
qualquer autorização, licença ou ato, que emanados dos poderes públicos, sejam indispensáveis 
consecução do presente Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 

As partes elegem o Foro da cidade de Cabedelo/PB, para dirimir dúvidas e litígios 
oriundos deste Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 

E, por estarem de pleno acordo, as partes assinam o presente Instrumento em 02 
(duas) vias de igual teor e efeito, na presença de duas testemunhas que também o subscrevem. 

CLArrendamento Tecab 
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