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ACORDO DE COOPERAqAO QUE ENTRE St CELEBRAM A

ADMTN|STRAqAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E
ANTONTNA - APPA, E ASSOCnqAO DOS OPERADORES
PORTUARTOS DO CORREDOR DE EXPORTAqAO DE
PARANAGUA - Rocee, NA FoRMAABATxo

A ADMtNtsrnnqAo Dos poRTos DE nARANAGUA e nruroNtNA

-

AePA, doravante
denominada APPA, pessoa juridica de direito privado, empresa piblica, vinculada ) Secretaria de
Estado de Infraestrutura e Logistica, com sede na Avenida Ayrton Senna da Silva, no 161, Dom Pedro ll,
ParanaguilPR, inscrita no CNPJ/MF sob o no 79.62L.439/0001-91, neste ato representado pelo seu
Diretor Presidente, Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva, portador do RG n.o 44.332.331-B/SSP/SP e CPF/MF
n.o 329.502.648-78, pelo seu Diretor de Engenharia e Manutenq6o, Rog6rio Amado Barzellay, portador
do RG no 521040-SSP-DF, inscrito no CPF/MF n.o. 239.507.90I-44, pelo seu Diretor de Operaqdes
PortuSrias, Luiz Teixeira da Silva Junior, portador do RG na 780.5I4-4 e CPF/MF n.o 253.086.459-49, pelo
seu Diretor Juridico Marcus Vinicius Freitas dos Santos, inscrito na OAB/PR sob o n.o 53.595/PR e
AssocnqAo Dos opERADoREs poRTUARtos Do coRREDoR DE ExpoRTAqAo DE PARANAGUA AOCEP, doravante denominada AOCEP, operador portu6rio pr6-qualificado, associagSo civilsem fins
lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob no 04.920.2L510001-Blentidade associativa sem fins lucrativos, com
sede na Av. CoronelJos6 Lobo, no 407, CEP no 83.203.940, bairro Oce6nica, ParanaguilPR, neste ato
representada por seus Conselheiros abaixo assinados, resolvem as partes celebrar entre si o presente
Acordo de CooperagSo, nos seguintes termos:

lr

,\i\
,.:J

f;

ili
g

L/

ry

CONSIDERANDO:

estando sujeita is disposig6es do Conv6nio de Delegageo no 03712001, celebrado em 11 de
dezembro de 2001 entre o Estado do Paran6 e a UniSo Federal, atrav6s da Secretaria Especial de
Portos e a A96ncia de Transportes Aquavi6rios e aos demais dispositivos legais pertinentes;

#7

verticale de instalag6es complementares, ligados ao cais pribtico do porto atrav6s de um sistema
de correias transportadoras, que interligam esse conjunto a 06 (seis)ship-lo oders,distribufdos e
03 (trds) bergos de atracaqio;

duas moegas rodoferrovidrias, duas moegas rodovi6rias, correias

transportadoras,
nove balanqas
ferrovi5rias,
transportadores de carga, elevadores de carga, seis balanqas
rodovidrias, oito balanqas de fluxo, e outros equipamentos inerentes i operagSo de embarque
navios e descarga de caminh6es e vag6es.

(cem mil) toneladas no Silo Verticale 60.000 (sessenta mil) toneladas nos Silos Horizontai
Ayrton Senn.r d.r Silv.r.
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conjunto necessita de programaq6es de operag6es, de paradas, de manuteng6es preditivas,
preventivas e corretivas.
Esse

os Silos Ptiblicos acessam pelo sistema de eixo principal pdblico de uso comum, a cada um dos
seis shrp-looders distribuidos em 03 (tr6s) bergos de atracaqSo, sistema esse denominado COREX
- Corredor de ExportagSo Leste do porto de paranagu6;
AAOCEP congrega os OPERADORES Portu6rios sem terminais ao COREX.

o interesse da APPA, da AoCEP e dos OPERADORES 6 o de estabelecer entre si, uma relagSo de
cooperagSo, na continua busca por ganhos em efici6ncia e produtividade, mediante a utitizaqSo
dos seus recursos materiais e humanos de forma eficiente e complementar, no atendimento de
interesses comuns;
Considerando, por fim, a necessidade de manutengSo preventiva, preditiva e corretiva do
conjunto desses Sitos Ptiblicos, a necessidade de alcanqar a mais alta operacionalidade,
disponibilidade, confiabilidade, produtividade, seguranga, e a necessidade de atender is normas
ambientais;

"v
l\l
{-

RESOLVEM as partes celebrar entre si o presente Acordo de CooperagSo, nos seguintes termos:

cN

CLAUSULA PRIMEIRA- Do oBJETo
1.1. O presente Acordo de CooperagSo tem por objeto a cooperagSo para a realizaqSo da operaqSo,
limpeza, serviqos de manutengSo preventiva, preditiva e corretiva do conjunto dos Silos Piblicos do

Y
,@

Porto de Paranagud, contemplando os aspectos ambientais e de seguranqa, nos seguintes termos e
condiq6es:
PARAGRAFO PRIMEIRO: Os equipamentos e instalag6es que farSo parte do objeto deste Acordo de
Cooperaq6o serSo aqueles que comp6em os Silos Piblicos, incluindo instalaq6es prediais, sistemas de

climatizagSo e sistema completo de seguranqa - seja ele voltado para prevengSo e combate
inc6ndios, evacuag5o de dreas, pinturas e sinalizag6es de emergdncia, alarmes, primeiros
outros que se fagam essenciais ou necessdrios i seguranEa e ao atendimento a emergdncias e
seguranqa das operaq6es, que incorporam o presente.

a

PARAGRAFO SEGUNDO: Os seruigos, objeto do presente Acordo de CooperaqSo, sob a gestSo,
operaqSo e manutenq6o da AOCEP, correspondem )s instalag6es e operag6es de descarga nas Moegas

dos Silos Prlblicos, Sistema Tombadores de Caminh6es (Transportadores de Correias do circuito e
Plataformas Elevat6rias), limpeza das Moegas, Silo VerticaI e Silos Horizontais Priblicos, bem como os
servigos de manutengSo preventiva, preditiva e corretiva dos equipamentos e instalag6es e
mec6nica, eletr6nica, de lubrificagSo, protegSo ao meio ambiente, conservagSo (pintura, limpeza
rogada, varriqSo) destinagSo final de residuos resultantes da operagSo do terminal, bem como os
servigos correspondentes i operagSo do Painel Sin6ptico do Silo Vertical e dos Silos Horizontais da
APPA, vatidagSo das notas fiscais e emissSo dos crach6s para biometria nos Silos Pih,ligos Ayrlon Sennr da Silva.
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integral, ou seja, por24 (vinte e quatro) horas di6rias, durante os 365 (trezentos e sessenta
do ano.

e

cinco) dias

pARAGRAFO TERCEIRO: Esses serviqos ser5o executados nas 6reas que comp6em o conjunto dos Silos
pdblicos do Porto de Paranagu6 sob supervisSo da APPA, bem como darSo cumprimento aos crit6rios

operacionais regu lamentados.

clAusuLA sEGUNDA

-

Do AMBlro Do AcoRDo DE cooPERAqAo

2.1. para a conduqSo t6cnica do presente acordo a AOCEP e a SupervisSo-APPA deverSo planejar e
coordenar os crit6rios dessa cooperagSo, definindo continuamente as melhores prdticas para se atingir
o objetivo do presente Acordo de CooperagSo.
2.2. Durante toda a vigQncia deste instrumento a AOCEP, que representa os operadores portu5rios dos
Sitos Pf blicos, nomearj representantes credenciados junto a APPA, que serSo os respons5veis por

fazer cumprir e coordenar as atividades previstas neste Acordo de Cooperaq5o, conjuntamente

i

SupervisSo-APPA.

durante a vig6ncia

2.3. Esses representantes se reunirSo com a frequOncia necess6ria
instrumento. Os Operadores Portu6rios poderSo ser convidados para essas reuni6es entre os
deste

representantes da AOCEP e a SupervisSo-APPA do presente Acordo de CooperaqSo.
2.4. A celebraqdo deste instrumento implica a assungSo de responsabilidades das partes pelos atos e
aq6es executadas, com todos seus efeitos, inclusive com os trabalhadores envolvidos.

CTAUSU LA TERCEI RA

-

DAS RESPONSABI LI DADES DA AOCEF

3.1. A AOCEP dever6 disponibitizar-se para a realizaq5o das manuteng6es de natureza mecanica,
et6trica e eletr6nica, sejam estas Preventivas, Corretivas e/ou Preditivas.
para a execugSo de
3.2. A AOCEp fornecer6 a m5o de obra e insumos bdsicos de manuteng6o
intervenq6es para preservaqdo operacionale de produgdo nos Silos Pdblicos. Atividades que ndo seja

rotineiras, serSo discutidas caso a caso.
3.3. Caso as dreas e instatag6es de propriedades da APPA, abrangidas pelo presente instrumento,
venham a receber novos ativos, os mesmos passa16o afazer parte de presente Acordo de CooperaqSo.

3.4. A AOCEP deverS executar suas atividades garantindo o atendimento )s quest6es t6cn
operacionais e de seguranqa, respeitando as normativas sanitSrias, ambientais e de seguranqa
trabalho para que estis exigOncias sejam cumpridas.

(

Ayrton Senna da Silva,
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3.5. A AOCEP deverS assegurar que as operaq6es dos equipamentos/sistemas sejam realizadas dentro
da capacidade produtiva e especificag6es t6cnicas de cada equipamento, bem como em conformidade
com as condig6es operacionais e de manutenESo.

3.6. Para a solicitagSo de insumos em geral (pegas, componentes, conjuntos, subconjuntos

e

equipamentos) existentes no Almoxarifado da APPA, a AOCEP deverd requisitar a SupervisSo-APPA
quando necess5ria a aplicagSo, encaminhando obrigatoriamente um Relat6rio contendo:
3.6.1. Hist6rico do item que est6 sendo substituido: horas trabalhadas, tempo de uso, e motivo da
substituiqSo;
3.6.2. Registros de manuteng6es preventivas, corretivas e quando aplic6vet preditiva, que o item
submetido enquanto esteve em uso/operagSo;

foi ry

3.6.3. Fotos comprovando as condiq6es atuais do item, evidenciando a necessidade de ser substituido;
3.6.4. Cronograma descrevendo a aplicagSo e utilizagSo do item que est6 sendo requisitado. Quando
n5o for aplicada a totalidade, informar onde ser5 estocado e previs5o para uso;

t\

3.6.5. Equipamento em que serd aplicado;

3.7. Para as solicitag6es de aquisig6es de insumos em geral (pegas, componentes, conjuntos,
subconjuntos e equipamentos)

i

SupervisSo-APPA, a AOCEP deve16 apresentar Relat6rio contendo:

3.7.1. Fotos comprovando as condig6es que justifiquem a necessidade da substituigSo dos itens
serem adquiridos;

a

3.7.2. Cronograma descrevendo a aplicaqSo e utilizag5o dos itens solicitados;
3.7.3. Equipamentos onde serSo aplicados os itens solicitados;

3.7.4. Grau de prioridade da aquisigSo, descrig6o t6cnica completa e valor estimado (com
cotag6es pr6vias);
3.8. Na ocorr6ncia de paradas de equipamentos superiores a 24horas,a AOCEP deverd enviar relat6rio
i SupervisSo-APPA, em at6 48 horas ap6s a ocorr6ncia. Neste relat6rio dever6 constar:
3.8.1. Data e horSrio da ocorrGncia;
3.8.2. Documentagdo fotogr6fica integral;
3.8.3. Tem po previsto pa ra i nterven gdo/reparaqSo;
3.8.4. PeEas, componentes, conjuntos, subconjuntos e equipamentos que foram ou serSo sub5iitufdos
e ou

aplicados;

1 f-\
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3.8.5. Desvios, Causas e ProvidOncias;

3.8.6. Documentos que retratem as rjltimas manuteng6es preventivas, corretivas e preditivas, que
foram realizadas no equipamento que causou a parada;
3.8.7. Andlise de causa estruturada.

3.9. A AOCEP dever6 apresentar

i

SupervisSo-APPA "cronograma detalhado de manuteng6es" que

ocorrerSo na "parada de final e infcio de cada ano", no inicio do primeiro trimestre de cada ano,

acompanhado

da

relagSo

de insumos (pegas, conjuntos, subconjuntos, componentes e

equipamentos), que necessitarSo ser adquiridos pela APPA para a referida parada, que poder6,
an6lise, sofrer alterag6es, complementag6es e outras recomendag6es ou

ap6s y

ry

determinag6es.

CLAUSULA QUARTA
SISTEMA

-

DOS INVESTIMENToS E PAGAMENToS PoR PARTE

Dos UsUARos Do

\

4.1. Todos e quaisquer valores que vierem a ser despendidos pela AOCEP no 6mbito deste acordo, em
nenhuma hip6tese serSo ressarcidos, compensados ou abatidos das tarifas portu6rias.

clAusurAeutNTA-

DA tDENTtFtcAgAo E pRocRAMAqAo Dos
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5.1. Todos os serviEos identificados como necess6rios pela AOCEP ou indicados pela SupervisSo-AppA,
atrav6s de diagn6sticos de anormalidades, que revelem possivelcomprometimento da disponibitidade

e confiabilidade eletromec6nica dos equipamentos e sistemas, deverSo ser executados pela AOCEp,
sendo esta a respons5vel pela aplicagSo dos materiais/insumos (pegas, componentes, conjuntos e
subconjuntos), no tempo considerado n5o operacional ao longo do ano ou nos perfodos de paradas
programadas na entressafra.

frp

fr

5.2. Havendo necessidade de intervengSo em periodo operacional, a SupervisSo-APPA e
deverio programar a paralisaqSo para a execugSo dos serviqos de modo a interferir o minimo
nas operag6es portudrias.

CLAUSULA SEXTA. DAS RESPONSADTLIDADES DA APPA
6.1. A APPA deverd credenciar e autorizar o acesso do pessoal previamente indicado pela AOCEP para

a realizagdo dos servigos necessdrios nos equipamentos dos Silos Priblicos da APPA, bem como
t6cnicos indicados para os servigos, proporcionando todas as condig6es necess6rias ao cumprime
das obrigag6es objeto deste instrumento.

6.2. Manter atualizadas ap6lices de seguro corn cobertura para os equipamentos e
integrantes do presente Acordo de Coopera
Ayrton Senna da Silva.

16l

D, pedro

geo.q

| A
\ \J

il pardnagu.tlpR . efaOf-dqO 342O.llOB

f
4/h-2.
4 ,/

5
'.

PortosdoP<lrana.pr rl()r t),

#B8SRlx,i
bOrA-trexA pnnqNA
P{"qN\ t&J
GOVERNO DO ESTADO
ADurNrsrnagAo Dos poRTosDE pARANAGUA

E

AI' FR
FOLHA
419t

nnroNtNA

PRESIDENCIA

6.3. Cabe16 ) nppR a aquisigSo e o fornecimento de materiais/insumos (pegas, componentes, conjuntos
subconjuntos) para AOCEP aplicar na execugSo da manutengSo mec6nica, el6trica e eletr6nica, sejam
essas preventivas, corretivas e/ou preditivas, de conformidade ao planejado/programado previamente
e

junto a SupervisSo-APPA.

6.3.1

A SupervisSo-APPA analisar6 as solicitag6es de materiais, e, em anuindo, providenciar6
aquisiqSo e fornecimento deles, observados os prazos burocr6ticos para a sua efetivagio;

6.3.2 A

SupervisSo-APPA dever6 acompanhar
equi pa mentos/i nsta lag6es.

e

certificar

a

a

aplicagSo destes materiais nos

w

CLAUsULA SETIMA. DA sUPERvIsAo

\t

7.1 A SupervisSo-APPA realizarS os trabalhos de supervisSo dos seruiqos e operaE6es a serem
executados, podendo autorizar, paralisar, alterar ou determinar, comunicando a AOCEp formalmente.

1j

7.2. Para acompanhamento e supervisSo da execuqSo do presente Acordo de Cooperagio, a AppA i16
designar a equipe de supervisSo-AppA por meio de ordem de servigo especifica.

I

,/t/

'q

CLAUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
8.1. Seri de responsabilidade da AOCEP garantir que todos os servigos a serem realizados nos Silos
Priblicos da APPA respeitem, obrigatoriamente, as Normas Ambientais e o Regulamento vigente do
Sistema de Gest5o lntegrado da APPA e a legislagSo ambientalvigente no pais, atendendo a todas as

&

autoridades ambientais no plano Municipal, Estaduale Federal.
8.2. CaberS e AocEP a correta segregagSo e acondicionamento dos residuos gerados durante
execugdo do objeto deste convGnio. Neste ponto, n5o sendo evidenciada a corr"tr segregagio4l
fiscalizagSo de qualquer 6rg3o, inclua-se esta autoridade portuSria, a destinagdo final adequlda fi
is expensas e responsabilidade da AoCEP, assim como eventuais notificag6es e/ou multas dos 61
regu Iadores e fiscalizadores.
8.3. A AOCEP deverd manter as condig6es de limpeza dos Silos

Piblicos e suas adjacdncias de acordo
com o mapa do Anexo l, incluindo a limpeza de caminh6es e vag6es ap6s a descarga, de maneira a
atender as normativas das entidades reguladoras e fiscalizadoras. Eventuais notificag6es e/ou multas
dos 6rg5os reguladores e fiscalizadores decorrentes do n5o atendimento a este item, ficardo
expensas e responsabilidade da AOCEp.
8.4. O acondicionamento e destinagSo final ambientalmente adequada dos residuos org6n
oriundos da atividade de limpeza dos Silos Priblicos e suas adjac6ncias de acordo com o mapa do
I sdo de responsabilidade da AocEP, devendo apresentar os relat6rios consolidados
de
Ayrton Senna da Silya,
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com os certificados de destinagSo final dentro do prazo determinado no Regulamento vigente do
Sistema de GestSo Integrado da APPA.
8.5. AAOCEP dever6 executar aE6es previamente discutidos e aprovados em reuniSo entre as diretorias

da AOCEP e APPA, formalizada em ATA assinada visando a diminuiqSo da emissSo de particulados nas

purgas de materiais finos. Eventuais descargas no piso passarSo por processo de recolhimento e
limpeza imediata, com a devida destinag6o dos residuos.
8.6. Durante a operagSo, dever6 a AOCEP proceder com implementagSo de dispositivos de proteqSo
nas bocas de lobo existentes das Sreas dos Silos Pilblicos do COREX e suas adjac6ncias sob sua
responsabilidade de acordo com o mapa do Anexo l, de maneira a impedir a entrada de produtos no
sistema de drenagem.
8.7. A AOCEP poderd implementar um programa de controle de vetores, em complemento ao j6
desenvolvido pela APPA, reforqando e colaborando com as ag6es j6 desenvolvidas pela APPA nas Sreas
do COREX.

clAusu

g.1. A AOCEP deve16 garantir a totaI seguranga dos trabalhadores, das operag6es, das instalag6es e dos

equipamentos.

g.2. A AOCEP dever6 possuir profissionais em nimero suficiente, devidamente qualificados e
habilitados, necess6rios para a operaqSo das instalag6es constantes desse Acordo.
9.3. A AOCEP poder6 se responsabilizar por todos os estudos e projetos previamente discutidos e
aprovados em reuniSo entre as diretorias da AOCEP e APPA, formalizada em ATA assinada para as
manuteng6es dos equipamentos, visando a implementagSo de melhorias, que visem a prevengSo de
riscos saide e seguranga do trabalhador, a mitigaqSo de aspectos ambientais, a seguranga das
operag6es e a continuidade operacional, devendo submeter as alterag6es SupervisSo-APPA, Bfra
aprovaqSo e utilizagio das informag6es em seu banco de dados e deverSo ser objeto de entre
t6cnica. Os investimentos em adequaq6es serSo discutidos caso a caso entre as partes.

i

i

9.4. A AOCEP poder6 apresentar estudos e projetos, previamente discutidos e aprovados em reuniSo
entre as diretorias da AOCEP e APPA, formalizada em ATA assinada para a implementagSo de sistemas
de despoeiramento nos Silos Ptibticos do COREX, de forma a reduzir riscos operacionais, com base em
prioridades e detalhamento de cada etapa de adequag6o.
9.5. A AOCEP fard as adequag6es definidas no item anterior, previamente discutidos e aprovados
reuniSo entre as diretorias da AOCEP e APPA formalizada em ATA assinada acompanhados de

de classificaqSo de 6reas solicitadas petos 6rg5os fiscalizadores Tamb6m farS a instalagdo
equipamentos, atualizaq6es de tecnologias, elaboragSo de procedimentos operacionais e
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9.6. A AocEP dever5 implementar procedimentos para a limpeza nos Silos priblicos de forma a
minimizar a poeira em suspensSo nos ambientes, previamente discutidos e aprovados em reuniio
entre as diretorias da AOCEP e APPA, formalizada em ATA assinada.
9.7. A AocEP poder6 apresentar estudos e projetos previamente discutidos e aprovados em reuni5o
entre as diretorias da AOCEP e APPA, formalizada em ATA assinada para a adequagSo dos sistemas

el6tricos a NR-10, com base em prioridades e detalhamento de cada etapa de adequagio de todos os
equipamentos, visando minimizar riscos operacionais, devendo submeter as alteraq6es i SupervisdoAPPA para aprovagSopm caso de investimento de adequaqdes, serSo discutidos caso a caso entre as
partes.

&

9.8. A AocEP poder6 manter atualizado o Prontudrio de Instalag6es El6tricas das 6reas sob sua
responsabilidade previamente discutidos e aprovados em reuniSo entre as diretorias da AOCEp e AppA,
formalizada em ATA assinada objetivo deste Acordo de CooperagSo, bem como observar as
atualizagdes dos Laudos de Aterramento e do Sistema de protegSo contra Descarga Atmosf6rica (SpDA)
e do Relat6rio T6cnico de lnspegSo, anualmente, para definigSo junto a SupervisSo-AppA, em caso de
investimento de adequag6es, serSo discutidos caso a caso entre as partes.

9.9. A AocEP dever5 atualizar, previamente discutidos e aprovados em reuniSo entre as diretorias da
AOCEP e APPA, formalizada em ATA assinada todos os diagramas unifilares, especificaq6es das

proteg6es e acionamentos el6tricos, diagramas de forga e comando, plantas baixas de circuitos
el6tricos de forga, iluminagSo e comando e encaminhar c6pia digitat

i

SupervisSo-AppA.

9.10. AAOCEP pode16 providenciar, previamente discutidos e aprovados em reuniSo entre as diretorias

il\*i
|

+

Pq
tu

da AOCEP e APPA, formalizada em ATA assinada estudos para a adequagSo e a manutengSo dos
equipamentos dos Silos Priblicos sob sua responsabilidade a NR-12, de forma reduzir os riscos
operacionais.-Em caso de investimento de adequag6es, serSo discutidos caso a caso entre as partes.
9.11. A AOCEP deverd manter bloqueados todos os acessos as correias transportadoras e
instalag6es que possam ocasionar riscos acidentes, bem como sinalizd-los como 6reas n
sendo respons5veis pelo controle de acesso de pessoas nestes locais.

i

9.I2. A AOCEP dever6 implementar solug6es eficazes para evitar o risco de queda em altura em sua
operaq6es, atrav6s de protegSo coletiva, sendo estas soluE6es objeto de aprovaqSo pela SupervisdoAPPA.

9.13. A AOCEP realizar6 a reforma dos banheiros e vestidrios utilizados pelos seus cola
garantindo as condig6es sanitdrias para os trabalhadores que executam atividades nas instalag6es
Silos Priblicos.
9.14. A AOCEP deveri efetivar, previamente discutidos e aprovados em reuniSo entre as di
AocEP e APPA, formalizada em ATA assinada-a manutenqdo dos sistemas de co
Ayrton Senna dn silv.r,
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6reas dos Silos Pribticos do COREX e suas adjac6ncias de acordo com o mapa do Anexo l, incluindo

extintores, hidrantes, tubulaq6es, bombas, geradores e demais sistemas instalados realizando os
testes destes sistemas, mantendo os sistemas operacionais, devendo comunicar qualquer
a

normalidade

i

SupervisSo-APPA.

9.15. A AOCEP realizari a manutengSo nos abrigos, recargas dos extintores, testes hidrost6ticos das
mangueiras e placas de sinalizag5o dos Silos Priblicos e suas adjac6ncias sob sua responsabilidade.

9.16. A AocEP poderS paralisar as operagdes no caso da n5o operacionalidade dos sistemas de
combate a inc6ndio, informando SupervisSo-APPA quando is aq6es para reestabelecimento das

ffi

i

operag6es.

,V\

9.17. A AOCEP se responsabilizard pela substituigSo dos equipamentos previamente discutidos e
aprovados em reuniSo entre as diretorias da AOCEP e APPA, formalizada em ATA assinada em
decorr6ncia de mau uso e conservagSo, devendo comunicar qualquer anormalidade SupervisSo-

i

APPA.

:-/
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9.18. A AOCEP poder6, ap6s pr6via discussSo e aprovaqSo em reuniSo entre as diretorias da AOCEp e
APPA, formalizada em ATA assinada elaborar e manter atualizado o Projeto de Seguranga Contra
lnc6ndio e P6nico - PSCIP.
9.19. A AOCEP providenciard estudos e projetos para a adequaq5o das moegas de forma a impedir o
acdmulo de produtos no subsolo, evitando o risco de inc6ndios. At6 que sejam feitas estas adequaq6es
dever6 ser adotado um procedimento de limpeza de, no minimo, compatfvel a crit6rio da SupervisSoAPPA - para garantir a redugSo destes riscos.

9.20. A AOCEP deverd possuir Brigada de Incdndio pr6pria, dimensionada de acordo com
devendo garantir o treinamento e os recursos para o bom funcionamento desta brigada.

v

q,

&

o psclp,

9.21. A AOCEP deverS manter extintores e hidrantes desobstruidos, bem como manter as portas c

fogo fechadas e em bom estado de conservagSo.

9.22. AAOCEP deverS, al6m do atendimento ao regulamento do SGI - Sistema de GestSo Integrado,
implementar procedimentos internos especificos para permissSo para trabalho em espaqos
confinados, bloqueio de energias perigosas, operagSo e manutengSo de sistemas de seguranqa,
trabalhos em 6reas classificadas, implementagSo da brigada de inc6ndio e outros solicitados pela
Supervis5o-APPA deste Acordo de CooperagSo.
9.22. Todos os acidentes dever5o ser imediatamente comunicados

i

Supervis5o-AppA.

/^

CLAUSULA DECIMA .DOS RECURSOS
10.1. . os recursos financeiros em geral necessdrios i consecugSo dos serviqos definidos
Acordo
de CooperagSo se16o de responsabilidade
in(ividual de cada um dos acordantes, de conformidade is
suas responsabilidades aquidefinid.t
t?

I
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clAusuLR oEclun pRtMEtRA- Do pRAzo, orru0ructR

E ENcERRAMENTo

11.1. O prazo de validade deste Acordo de CooperagSo 6 de 05 (cinco) anos, iniciando-se na data de
celebrag6o deste instru mento.
11.2. Caso a APPA venha a sofrer alteragSo ou modificaqSo na sua estrutu ra organizacional ou no seu
regime juridico, o presente Acordo continua16 a ser regido por suas cldusulas e pela tegislagSo vigente
no momento em que foi constituido e firmado at6 a sua extingSo ou rescisdo.

11.3. O presente Acordo de CooperaqSo se encerrari de pleno direito pela impossibilidade de
consecugSo de seu objeto.
11.4. Baseada em crit6rios de oportunidade e conveniOncia, a ambas as partes poderSo rescindir o
presenteAcordo de CooperaqSo, mediante formale pr6via notificagSo com prazo mfnimo de 180 (cento
e oitenta) dias, n5o sendo devido qualquer direito de reparagSo, ressarcimento ou retengSo.

11.5. AAPPApoder5realizarunilateralmenteoencerramentodoinstrumentoapartirdatransferQncia
i iniciativa privada, desde que precedido de procedimento ticitat6rio.

das instalaqdes

cLAusuLA oEclun sEGUNDA

-

DtspostqOes cenns

12.1. A AOCEP ser6 responsdvel por todas as obrigaq6es relacionadas ao pessoal por ela contratado

para o cumprimento das suas obrigag6es previstas no presente instrumento, sejam de natureza
tribut6ria, trabalhista, previdenci6ria ou infortunistica. Inobstante essa obrigagSo, na hip6tese de ser a
APPA compelida a realizar qualquer pagamento a este titulo, de forma judicial ou extrajudicial,
a AOCEP reembolsar o valor despendido no prazo m6ximo de L0 (dez) dias, contados do recebi
da sua notificaqSo.
72.2. A AocEP cumprird integralmente as suas obrigag6es previstas neste instrumento, dentro da
melhortdcnica, responsabilizando-se expressamente pelos equipamentos empregados nas operag6es
objeto do presente Acordo de CooperaESo, bem como por quaisquer demandas que sobre eles incidam
ou venham a incidir, desde que guardem relagSo com as operag6es objeto deste instrumento.
12.3. A comunicagio (notificagSo) entre as partes serd vdlida desde que protocolada ou desde que haja

confirmagSo expressa de recebimento da missiva pelo Representante da outra parte.

i inobserv6ncia das disposig6es ora pactuadas, ainda
repetidas, n5o constituirSo novaq5o, tampouco poderSo ser alegadas como precedentes pela
inadimplente.
12.4. Eventuais toler6ncias no que pertine

12.5. Eventual invalidagSo de disposigSo deste Acordo de CooperagSo, decorrente de decislo
ou legislagSo superveniente, n5o prejudicard a totalidade das condig6es estipuladas,

_--.
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12.6. Cada Parte responder6 por seus pr6prios custos, honordrios e despesas incorridas durante a
vigOncia e dentro do Smbito deste Acordo de CooperagSo.

instrumento constitui o acordo completo e rinico entre as partes e substitui quaisquer
acordos anteriores entre as partes, sejam verbais ou escritos, que tratem dos assuntos contidos neste
instrumento. Nenhuma alteraqSo levada efeito neste Acordo de CooperaqSo obrigar6 as partes, a
menos que efetuada por escrito e assinada, em nome de cada parte, por seus representantes

L2;.

O presente

devida mente auto rizados.

K

t

12.8. A qualquer tempo a SupervisSo-APPA poderd interferir nos servigos estabelecidos neste
instrumento, seja na operagSo ou serviqos de manutenqSo, atrav6s de controle, fiscalizagSo ou
determinagSo de paralisaqio dos servigos.

il

12.9. A AOCEP atender6 is exigGncias/obrigag6es do lsPS-coDE (Ship and Port Facility Security
ProtegSo de Navios e Instataq6es Portu5rias) em consonAncia a APPA.

12.10 AAOCEp deverd nomear e

indicar;

/

APPA profissionatdo seu corpo diretivo, que ter6 a fun95o de

*

"interlocutor iinico" deste Acordo de CooperagSo.
I2.IL. O inicio das atividades previstas no presente Acordo de CooperagSo ser6 objeto de Ordem de
Servigo especifica, emitida pela APPA.

&

I2.L1.A AppA realizard a publicaqSo do extrato do presente Acordo de CooperagSo em Di6rio Oficial.
12.13. Este Acordo de CooperagSo 6 assinado em duas vias originais, das quais a APPA e a AOCEP
receberSo uma via original.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

-

FORO

13.L Elegem as partes o Foro da Comarca de ParanaguS, Estado do Paran6, para a solugSo da
dive196ncias oriu nd as do presente i nstru me nto.
presente
E, por assim acordarem, as Partes declaram aceitar todas as disposig6es estabelecidas no

o
instrumento, que, lido e achado exato e conforme, vai assinado pelos representantes a seguir, a todo
ato presente.
o presente Termo vai firmado, tamb6m, por todos os Terminais Portudrios e operadores PortuSrios e
do Porto de
Logisticos associados i AssociaqSo dos operadores Portu6rios do corredor de ExportagSo
Paranagu6 - A.O.C.E.P, na qualidade de assistentes-anuentes:
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k Ferreira Tavares

MANUTENgAO

*Koffim*,#"uj*,.,oo

Marcus

REPRESENTANTE: Luciano Cardoso Denardi

Luiz
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DIRETOR DE OPE

PORTUARNS

DAAPPA

Sandro Hech
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GERENTE ADMINISTRA
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LEGENDA:

Area amarela: armaz6ns da faixa portudria
Area vermelha: moega e balanqas
Area verde: Silo vertical
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