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AcoRDo DE coopERAqAo que ENTRE st cELEBRAM A
ADMtNtsrRAqAo oos poRTos DE pARANncuA e
ANToNTNA - AppA, E AssocnqAo oos rERMtNAts Do
coRREDoR DE ExpoRTAqAo oe eARANAGUA -Rrexe,
NA FORMAABAIXO:

- AppA, doravante
juridica
denominada APPA, pessoa
de direito privado, empresa piblica, vinculada i 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 79.62L439/0001-91, neste ato representado pelo seu
Diretor Presidente, Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva, portador do RG n.o 44.332.33I-8/SSP/SP e CPF/MF
n.o 329.602.648-78, pelo seu Diretor de Engenharia e ManutenqSo, Rog6rio Amado Barze[[ay, portador
do RG no 521040-SSP-DF, inscrito no CPF/MF n.o. 239.507.90I-44, pelo seu Diretor de Operaqdes
Portudrias, LuizTeixeira da Silva Junior, portadordo RG na 780.5I4-4eCPF/MF n.o253.086.459-49, peto
seu Diretor Juridico Marcus Vinicius Freitas dos Santos, inscrito na OAB/PR sob o n.o 53.595/PR, tendo
em vista o contido no protocolo n.o 14.107.067-3 e ASSOCngAo Dos TERMtNAts Do coRREDoR DE
A ADMlNlsrnnqAo Dos PoRTos DE eARANAGUA e mroNtNA

EXPORTA$AO DE PARANAGUA - ATEXP, doravante denominada ATEXP, entidade associativa sem fins
lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob no 24.294.77U0001-39, com sede na Rua JoSo Pessoa, n.o 585,

, neste ato representada por seus Associados abaixo assinados,
resolvem as partes celebrar entre si o presente Acordo de CooperaqSo, nos seguintes termos:
bairro Costeira, ParanagullPR,

Antonina, estando sujeita is disposig6es do Conv6nio de DelegaqSo no 037/2001, celebrado em
11 de dezembro de 2001 entre o Estado do Paran6 e a UniSo Federal, atrav6s da Secretaria
Especial de Portos e a Ag6ncia de Transportes Aquavi6rios, e aos demais dispositivos legais

pertinentes.

por um conjunto de nove terminais privados - AGTL,

CARGILL, CENTRO SUL, CIMBESSUL,
COAMO, COTRIGUAQU, INTERALLI, LOUIS DREYFUS e ROCHA - e dois terminais pibticos - Silo
Verticale Silos Horizontais da APPA-, ligados ao cais pribtico do Porto atrav6s de um sistema

correias transportadoras, que interligam todo o conjunto de armaz6ns a seis shi
distribuidos em tr6s berEos de atracaqS o - 2I2,2I3 e2I4.
manutenq6es

preditivas, preventivas e corretivas.

e

enquanto integrada

interli

6 de 1.217.000 toneladas estdticas, possibilitando

--

carregamento de mais de 130.000
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Esse complexo realiza a exportagSo

anualde mais de20,2 milh6es de toneladas, atingindo mais

de 6,5 milh6es de toneladas por berqo de atracagSo.
A integraq5o dos terminais interligados at6 os bergos de atracaqSo 6 o ponto principal dessa
plataforma de exportaqSo;

Esse complexo graneleiro vem sendo construido continuamente desde os anos 70,
adequando-se )s necessidades que s5o estabelecidas pelo mercado exportador/importador,
integrando os sistemas transportadores priblicos com os sistemas transportadores privados de
terminais arrendados e retroportuSrios, na forma estabelecida pelo marco legal vigente e
sempre teve participagSo fundamental na consolidagSo da pauta de exportag6es do
agroneg6cio brasilei ro;
O complexo do Corredor de ExportaqSo Leste - COREX do Porto de Paranagu6 6 a plataforma
de exportagSo de gran6is s6lidos agricolas mais eficiente do Pais, compreendido operag6es de

recepgSo, pesagem, ensilagem, expediqSo e embarque, e seus controles atrav6s do painel
centralde comando (supervis6rio), fiscalizada pela AdministraqSo dos Portos de ParanaguS e
Antonina - APPA;

composto por um conglomerado de Silos Horizontais e Verticais, em um sistema
de mdttipla integragSo de terminais que se acessam pelo sistema de eixo principal pf blico de
uso comum a cada um dos seis ship-loaders nos berqos de atracagSo;
O complexo 6

A interlSndia do Corredor de ExportagSo Leste - COREX do Porto de Paranagu6

contempla mais
de 800.000 km2, atendendo os Estados do Parand e vizinhos, bem como todo o Centro Oeste do
Brasil e o Paraguai.

Trata-se do principal meio de escoamento das commodities agricolas, responsdveI pela
movimentagSo de mais de 20 milh6es de toneladas, nimero que representa 380/o do total de
cargas movimentadas pelos Portos do Paran6.

As cooperativas que se utilizam dos sistemas pfblicos e privados desse complexo atendem
mais 120 (cento e vinte) mil cooperados, com pregos adequados ao cooperativismo.

diversificagSo de formas de operaqSo e alternativas de escoamentos aumenta
estabelecendo pressSo para redugSo dos pregos dos serviqos portu6rios;

A

a conco116ncia,

lrb

$
\
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R

I

Devido is necessidades de integraqSo dos procedimentos de operaqSo e de manutenqSo, por
conta da integragSo dos sistemas, posteriormente aos instrumentos acima celebrados, os
6nica Associaeso
r erminais do Corredor de
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A ATEXP congrega os terminais interligados ao complexo do Corredor de ExportagSo, que se

utilizam das instalaqdes pf blicas e privadas do referido complexo graneleiro. S5o eles AGTL,
CARGILL, CENTRO SUL, CTMBESSUL, COAMO, COTRtcUAqU, tNTERALLt, LOUTS DREYFUS, ROCHA

e SILOS PUBLICOS/ AOCEP:

Os interesses comuns da APPA e da ATEXP 6 o de estabelecer, entre si, uma relaqio de
cooperaqSo continua na busca por ganhos em eficiOncia e produtividade, mediante a utilizagSo
dos recursos materiais e humanos de forma eficiente e complementar no atendimento desses
interesses comuns;

Nas dreas arrendadas e em suas correias transportadoras especificas, os servigos de operaqSo
e manutengSo serSo realizados por cada um dos arrendat6rios, )s suas expensas;

equipamentos e instalag6es de uso comum do Corredor de ExportaqSo da APPA, visando a mais
alta operacionalidade, seguranqa e meio ambiente.

|\

..tl

,GY

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

'J"

/rl

\.1

CTAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Acordo de CooperaqSo tem por objeto a cooperagio mritua para a realizagSo das
operaq6es, limpezas, serviqos de manutenqSo preventiva, preditiva e corretiva dos equipamentos e
instalaqdes de uso ptibtico comum do complexo denominado Corredor de ExportaqSo Leste - COREX , contemplando os aspectos ambientais e de seguranqa, nos seguintes termos e condiq6es:

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os equipamentos e instalag6es que farSo parte dos serviqos objeto deste
Acordo de CooperaqSo s5o aqueles considerados de uso priblico comum que incorporam o COREX do
Porto de Paranaguir, abrangendo todas as 6reas de uso comum do complexo, ou seja, as Sreas que
obrigatoriamente todos os terminais arrendados, os terminais retroportuSrios e a APPA necessitam
utilizar para realizar suas operag6es de levantamento das cargas, transporte e carregamento aos

navios;
PARAGRAFO SEGUNDo: Os equipamentos de uso priblico comum compreendem:

1. Seis shiplooders;
2. Seis linhas de transportadores ao [ongo dos berqos;
3. Seis linhas de transportadores, constituindo o eixo principaI
perpendicu lares
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4.

Quatro linhas de transportadores, constituindo

5.

prolongamento ao primeiro eixo, inclusive equipamentos de conex6es entre os eixo principale
prolongamento;
Demais equipamentos e instalaq6es integrantes de todo o sistema a partir dos transportadores
m6veis e/ou transfer6ncias diretas de cada terminal arrendado ou retro portu6rio e terminais
priblicos.

o eixo pdblico de uso comum em

PARAGRAFO TERcEIRo: os servigos objeto do presenteAcordo de Cooperaqio, sob a gestio, operaglo

e manutenqSo da ATEXP, correspondem )s instalaq6es e operag6es dos shrplooders, operagio do
painel central e do Eixo P0b]ico Principal inclusive prolongamentos que comp6em o Complexo
do

Corredor de ExportaqSo Leste

-

coREX, al6m dos demais equipamentos e instalaq6es de apoio, como

a operaqSo e o atendimento das guaritas de recepg5o inclusive romaneios no p6tio de Triagem,
incluindo os servigos de manutengSo preventiva, preditiva e corretiva das instalag6es, dos
equipamentos el6tricos, dos mec6nicos, dos eletrOnicos, da tubrificaqSo, da conservaqdo (pintura,
limpeza, varriqSo), da destinagSo final de residuos resultantes da operagio e da proteqdo ao meio
ambiente, em tempo integral, 24 horas por dia durante os 365 dias do ano.
PARAGRAFO QUARTO: os servigos objeto do presente Acordo de cooperaqio serdo
executados nas
5reas de uso comum, sob a Supervis5o-APPA, bem como darSo cumprimento aos critdrios
operacionais

regulamentados.

clAusuLA

SEGUNDA - Do

AMBtro

DA

coopERAqAo

2.I.Para a conduqSo t6cnica do presente Acordo de CooperaqSo, as partes deverdo obrigatoriamente
planejar e coordenar os critdrios da cooperaqSo, definindo continuamente as
melhores pr6ticas para
se atingir o objetivo do presente.
2.2. Durante toda a vigGncia deste instrumento a ATEXp nomeard representantes que
devidamente
credenciados pela APPA, serSo responsdveis por fazer cumprir e coordenar as atividades previstas
neste Acordo de CooperagSo conjuntamente a Supervisdo_AppA.
2.3. Esses representantes se reunirSo com a SupervisSo-APPA com a frequ6ncia necess6ria
durante a
vig6ncia deste instrumento, podendo ser convidados representantes dos Terminais interligados
ao

COREX.

2.4. A celebraqSo deste instrumento implica a assunqSo de responsabilidades das partes pelos
atos
aqdes executadas, com todos os seus efeitos, inclusive com os trabalhadores envolvidos.4l
I
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clAusum

TERcEtRA - DAs REspoNsABtLtDADES DA ATExp

deveri disponibilizar-se para a realizaqSo de manutenq6es de natureza mec6nica, e[6trica
e eletr6nica, sejam preventivas, corretivas e/ou preditivas nas instalag6es de uso comum do COREX.
3.1. A ATEXP

3.2. A ATEXP fornecerd a m5o de obra e insumos b6sicos de manutenqio para a execugio de serviqos e

interveng6es para preservaqSo operacionale de produqSo nos sistemas de embarque. Atividades que
n5o sejam rotineiras, ser6o discutidas caso a caso.
3.3. Caso as Sreas e instalaq6es de propriedades da APPA, abrangidas pelo presente instrumento,
venham a receber novos ativos, os mesmos passarSo afazer parte de presente Acordo de CooperaqSo.

3.4. A ATEXP deverS executar suas atividades garantindo o atendimento is quest6es t6cnicas,
operacionais e de seguranqa, respeitando as normativas sanit5rias, ambientais e de seguranqa do
trabalho que se fizerem necess6rios para que estas exigOncias sejam cumpridas.
deveri assegurar que as operag6es dos equipamentos e sistemas sejam realizadas dentro
da capacidade produtiva e especificag6es tdcnicas de cada equipamento, bem como em conformidade

3.5. A ATEXP

com as condig6es operacionais e de manutenqSo.

3.6. Quando requisitados pela ATEXP insumos (pegas, componentes, conjuntos, subconjuntos e
equipamentos) que estejam estocados no Almoxarifado da APPA, as entregas se dario com o
obrigat6rio encaminhamento pr6vio a SupervisSo-APPA de Retat6rio contendo:

h
iu
A1

3.6.1. Hist6rico do item que estd sendo substituido: horas trabalhadas, tempo de uso, e motivo da
substituigSo;

W-,

U

\\
3.6.2. Registros de manutenq6es preventivas, corretivas e quando apticivel preditiva, que o item foi
submetido enquanto esteve em uso/operagSo;
3.6.3. Fotos comprovando as condig6es atuais do item com necessidade de ser substituido;

3.6.4. Cronograma descrevendo a aplicaqSo do item que est6 sendo requisitado. Quando ndo for
aplicado na totalidade, informar onde serd estocado e previsSo de uso;
3.6.5. Equipamento que serd aplicado;

3.7. Nas solicitaE6es de aquisiqSo de insumos (pegas, componentes, conjuntos, subconjuntos
equipamentos) ) Supervisdo-APPA, a ATEXP deve16 apresentar Retat6rio contendo:
3.7.1. Fotos comprovando as condig6es que justifiquem que os itens necessitam ser adquiridos par
futura substituiqSo;
3.7.2. cronograma descrevendo a aplicaqSo dos itens que estio sen{o solici

^n
\\)}.
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3.7.3. Equipamentos onde serSo aplicados os itens solicitados;

3.7.4. Grau de prioridade da aquisigSo, descrigSo t6cnica completa e valor estimado com base em
cotaq6es pr6vias;
3.8. Na ocorr6ncia de paradas de equipamentos superiores a 24 horas, a ATEXP deve16 enviar relat6rio
) SupervisSo-APPA, em at6 48 horas da ocorr6ncia. Neste relat6rio deverSo constar:
3.8.1. Data e

horjrio da ocorr6ncia;

3.8.2. DocumentaqSo fotogrSfica integral;
3.8.3. Te m po previsto pa ra i nte rve nqSo/re pa ragSo;

3.8.4. Pegas, componentes, conjuntos, subconjuntos e equipamentos que foram substitu(dos e ou
aplicados;
3.8.5. Desvios, Causas e ProvidOncias;

3.8.6. Documentos que retratem as iltimas manutenq6es preventivas, corretivas e preditivas, que
foram realizadas no equipamento que causou a parada;
3.8.7. Andlise de causa estruturada.

3.9. A ATEXP dever6 apresentar i SupervisSo-APPA cronograma detalhado das manutenq6es que
ocorrerSo na parada de final e inicio de cada ano, no inicio do primeiro trimestre de cada ano,
acompanhado da relaqSo de insumos necess6rios (pegas, conjuntos, subconjuntos, componentes e
equipamentos) que deverSo ser adquiridos pela APPA. Tal relagSo, ap6s an6[ise, poderd sofrer
alterag6es, complementaq6es e outras recomendagdes ou determinaq6es.

cLAusuLA QUARTA

-

Dos rNVEsnMENTos E pAGAMENToS poR pARTE Dos usuARros Do

4
,/N'

s
\\

q

SISTEMA
4.1. Todos e quaisquer valores que vierem a ser despendidos pela ATEXP, em nenhuma hip6tese serSo
ressarcidos, compensados ou abatidos das tarifas portuSrias.

CLAUSULA QUTNTA - DA TDENTTFTCA9AO E PROGRAMAqAO DOS SERVTgOS

looos os servrqos
serviqos rdentrtrcados
identificados como necessanos
necess6rios pela A
ATEXP
I EXP ou Indtcaclos
indicados pela Supervisao-rePPA,
5.1. Todos
5.1.
SupervisSo-AfPA,
atrav6s de diagn6sticos de anormalidades, que revelem possivelcomprometimento da disponibilidade
e confiabilidade eletromec6nica dos equipamentos e sistemas, deverSo ser executados pela ATEX%7 N
^
sendo esta a responsSvet pela apticaq5o dos materiais/insumos (pegas, componef\, conjuryo'ffi

ft s
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subconjuntos), no tempo considerado n5o operacional ao longo do ano ou nos periodos de paradas
programadas na entressafra.
5.2. Havendo necessidade de intervengSo em periodo operacional, a SupervisSo-APPA e ATEXp deverSo
programar a paralisaESo para a execugSo dos serviqos de modo a interferir o minimo possiveI nas

operaqdes portuSrias.

CUUSUU

SEXTA - DAS RESPONSABILTDADES DA APPA

6.1 A APPA deverS credenciar e autorizar o acesso do pessoal previamente indicado peta ATEXp para a

realizagSo dos serviEos necessdrios nos equipamentos do Corredor de ExportaqSo Leste - COREX do

Porto de Paranagu5, bem como dos t6cnicos indicados para os serviqos, proporcionando todas as
condig6es necessSrias ao cumprimento das obrigag6es objeto deste instrumento.

6.2. Manter atualizadas ap6lices de seguro com cobertura para os equipamentos e instalag6es
integrantes do presente Acordo de CooperaqSo.
Caberd a APPA a aquisiqSo e o fornecimento de materiais/insumos (peqas, componenres,
conjuntos e subconjuntos) para ATEXP aplicar na execuqSo da manutengSo mec|nica,
el6trica e elet16nica, sejam essas preventivas, corretivas e/ou preditivas, de conformidade
ao pla nejado/p rogra m ado previa mente j u nto a Su pervisSo-Ap pA.

5.3.

6.3.1

A SuperuisSo-APPA analisarS as solicitaq6es de materiais, e, em anuindo, providenciar6
aquisiqSo e fornecimento deles, observados os prazos burocr6ticos para a sua efetivagSo;

6.3.2 A

SupervisSo-APPA deverS acompanhar
mentos/i nsta [ag6es.

e

certificar

a

a

aplicagSo destes materiais nos

eq u i pa

fl

s
:Y\
p

CLAUSULA SETIMA. DA SUPERUSAO

7.1 A SupervisSo-APPA realizarA os trabalhos de supervisSo dos serviqos e operaq6es a serem
executados, podendo autorizar, paralisar, alterar ou determinar, comunicando a ATEXp formalmente.
7.2.Para acompanhamento e supervisSo da execugSo do presente Acordo de CooperagSo,
designar a equipe de supervisSo-APPA por meio de ordem de servigo especifica.

a APPA iT

CTAUSULA OITAVA . DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
8.1 Se16 de responsabilidade da ATEXP garantir que todos os serviqos a serem realizados no com

do Corredor de ExportagSo Leste - COREX respeitem, obrigatoriamente, as Normas Ambientai
Regulamento vigente do Sistema de GestSo Integrado da AppA

e a legistaqSo

ampi

gente no

'( ,1
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8.2. Caber6 e ATEXP a correta segregagSo e acondicionamento dos residuos gerados durante a
execugSo do objeto deste Acordo. Neste ponto, ndo sendo evidenciada a correta segregagSo por
fiscalizagSo de qualquer 6rg5o, inclua-se esta autoridade portudria, a destinagSo finat adequada fica16
)s expensas e responsabilidade da ATEXP, assim como eventuais notificag6es e/ou multas dos 6rg5os
regu ladores e fiscalizadores.
8.3. AATEXP deverS manter as condiq6es de limpeza das 6reas do complexo do Corredor de ExportaqSo
Leste - COREX e suas adjac6ncias sob sua responsabilidade de acordo com o mapa do Anexo l, de

maneira a atender as normativas das entidades reguladoras e fiscalizadoras. Eventuais notificag6es
e/ou multas dos 5rg5os reguladores e fiscalizadores decorrentes do n5o atendimento a este item,
ficarSo )s expensas e responsabitidade da ATEXP.

8.4. O acondicionamento e destinagSo final ambientalmente adequados dos residuos orgSnicos
oriundos da atividade de limpeza das ireas do COREX e suas adjac€ncias, s5o de competOncia da

i

ATEXP, devendo apresentar Diretoria de Meio Ambiente-APPA os relat6rios consolidados de residuos,
junto com os certificados de destinagSo finaldentro do prazo determinado no- Regulamento
vigente
'
'o-"--

Sistema de GestSo Integrado da

.-e-'--'.

APPA.

Ln
do
-- / L/

i\

S.5.AATEXPdever6executaraE6es,previamentediscutidoseaprovadosemreunisoentreasdiretorias
da ATEXP e APPA, visando a diminuiqSo da emissSo de particulados nas purgas de materiais finos.
Eventuais descargas no piso passarSo por processo de recolhimento e [impeza imediata, com a devida
desti nagSo dos resid uos.

s,\l/

8.6. Durante a operaqSo, deverd a ATEXP proceder com implementagSo de dispositivos de protegSo nas

. \l

bocas de lobo existentes das 6reas do complexo de Corredor de ExportagSo Leste - COREX e suas
adjacOncias 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 ATEXP poderd implementar um programa de controle de vetores, em complemento ao j6
desenvolvido pela APPA, reforgando e colaborando com as aE6es j5 desenvolvidas pela APPA nas 5reas
do COREX.

\
cLAusuLA NoNA - DA SEGURAN9A
9.1. A ATEXP deve16 garantir a total seguranqa dos trabalhadores, das operag6es, das instalaq6es e dos

equipamentos.

9.2. A ATEXP deveri possuir profissionais em nimero suficiente, devidamente qualificados
habilitados, necessSrios para a operaqSo das instalaq6es constantes desse Acordo.
9.3. A ATEXP poderS se responsabilizar por todos os estudos e projetos,
aprovados em reuniSo entre as diretorias da ATEXP e APPA,
nvenrda Ayrton Senn!
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a implementaqSo de melhorias, que visem a prevenqSo de riscos

i

saide

trabalhador,
a mitigaqSo de aspectos ambientais, a seguranqa das operag6es e a continuidade operacional, devendo
submeter as alterag6es ) SupervisSo-APPA, para aprovagSo e utilizaqSo das informag6es em seu banco
de dados e deverSo ser objeto de entrega t6cnica. Os investimentos em adequaq6es serSo discutidos
caso a caso entre as partes.
e seguranqa do

9.4. A ATEXP poder6 apresentar estudos e projetos, previamente discutidos e aprovados em reuniSo
entre as diretorias da ATEXP e APPA, para a implementagio de sistemas de despoeiramento no
complexo de Corredor de ExportagSo Leste-COREX, de forma a reduzir riscos operacionais, com base
em prioridades e detalhamento de cada etapa de adequagSo.
9.5. A ATEXP far6 as adequag6es definidas no item anterior, previamente discutidos e aprovados em
reuni5o entre as diretorias da ATEXP e APPA, acompanhados de estudos de classificaq5o de Sreas
solicitadas pelos 6rg5os fiscalizadores. Tamb6m fard a instalagSo de equipamentos, atualizag6es de
tecnologias, elaboragSo de procedimentos operacionais e de manutenqSo, a16m de garantir os
recursos necess6rios para a manutengSo deste sistema, em caso de investimento de adequag6es serSo

discutidos caso a caso entre as partes.
9.6. A ATEXP dever5 implementar procedimentos para a limpeza no complexo do Corredor de
ExportagSo Leste - COREX de forma a minimizar a poeira em suspensSo nos ambientes, previamente
discutidos e aprovados em reuniSo entre as diretorias da ATEXP e APPA.
9.7. A ATEXP poder5 apresentar estudos e projetos previamente discutidos e aprovados em reuniSo
entre as diretorias da ATEXP e APPA para a adequaqSo dos sistemas el6tricos e NR-10, com base em

prioridades e detalhamento de cada etapa de adequagSo de todos os equipamentos, visando
minimizar riscos operacionais, devendo submeter as alteraq6es ) SupervisSo-APPA para aprovaqSo, em
caso de investimento de adequag6es serSo discutidos caso a caso entre as partes.
9.8. A ATEXP poderd manter atualizado o Prontu6rio de Instalaq6es El6tricas das Sreas sob sua
responsa bilidade, previamente discutidos e aprovados em reu niSo entre as diretorias da ATEXP e APPA,
objetivo deste Acordo de CooperaqSo, bem como observar as atualizaq6es dos Laudos de Aterramento
e do Sistema de protegSo contra Descarga Atmosf6rica (SPDA) e do Relat6rio T6cnico de InspegSo,
anualmente, para definiq5o junto a Supervisio-APPA, em caso de investimento de adequaq6es serSo
discutidos caso a caso entre as partes.

n
J,$t

q\J/
1/
\

f\\

K

9.9. A ATEXP dever6 atualizar, previamente discutidos e aprovados em reuniSo entre as diretorias da
ATEXP e APPA, todos os diagramas unifilares, especificaq6es das proteq6es e acionamentos el6tricos,
diagramas de forqa e comando, plantas baixas de circuitos el6tricos de forqa, iluminaq6o e comando e

encaminhar c6pia digital ) APPA.
9.10. A ATEXP pode16 providenciar, previamente discutidos e aprovados em reuniSo entre as diretori

da ATEXP e APPA, estudos para a adequaqSo e a manutenqSo dos equipamentos;lg t
ExportagSo sob sua responsabilidade i NR-12, de forma reduzir os riscos operaciofai\
investimento de adequaq6es serSo discutidos caso a caso entre aspartes.( ,
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9.11. A ATEXP deverd manter bloqueados todos os acessos as correias transportadoras e outros locais

i acidentes, bem como sinalizd-los como 6rea restrita, sendo
responsiveis pelo controle de acesso de pessoas nestes locais.

que possam ocasionar riscos
9.I2.

AATEXP dever6 implementar soluqSes eficazes para evitar o risco de queda em altura em suas
operaq6es, atrav6s de proteqSo coletiva, sendo estas solug6es objeto de aprovagSo pela SupervisSoAPPA.

9.13. A ATEXP realizarA a reforma dos banheiros e vestidrios utilizados exclusivamente pelos seus
colaboradores, garantindo as condiq6es sanit6rias para os trabalhadores que executam atividades nas
instalag6es do complexo do Corredor de ExportagSo Leste.
9.14. A ATEXP deverS efetivar, previamente discutidos e aprovados em reuniSo entre as diretorias da
ATEXP e APPA, a manutenqSo dos sistemas de combate a inc6ndio das 5reas do Complexo do Corredor
de ExportagSo Leste-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 anormatidade

)

SupervisSo-APPA.

9.15. A ATEXP realizari a manutenqSo nos abrigos, recargas dos extintores, teste hidrost6tico das
mangueiras e placas de sinalizag5o do Complexo de Corredor de ExportagSo e suas adjac6ncias, sob
sua responsabilidade.

4
p
$

9.16. AATEXP poder5 paralisar as operag6es no caso da n5o operacionalidade dos sistemas de combate
a inc6ndio, informando

i

SupervisSo-APPA quando

is ag6es para reestabelecimento das operag6es.

9.17. A ATEXP se responsabilizard pela substituiqSo dos equipamentos, previamente discutidos e
aprovados em reuniSo entre as diretorias da ATEXP e APPA, em decorr6ncia de mau uso e conservagSo,
devendo comu nicar qualquer anormalidade ) Su pervisSo-APPA.
9.18. A ATEXP deverS, ap6s pr6via discuss5o e aprovaqSo em reuni5o entre as diretorias da ATEXP e
APPA, elaborar e manter atualizado o Projeto de Seguranqa Contra Inc6ndio e P6nico - PSCIP do
complexo de Corredor de ExportaqSo Leste e suas adjac6ncias.

9.19. A ATEXP deverS possuir Brigada de Inc6ndio pr6pria, dimensionada de acordo com o
devendo garantir o treinamento e os recursos para o bom funcionamento desta brigada.

\

q

PSC

9.20. A ATEXP dever5 manter extintores e hidrantes desobstruidos, bem como manter as portas cortafogo fechadas e em bom estado de conservaqSo.

9.27. A ATEXP deverS, al6m do atendimento ao regulamento do SGI

-

Sistema de GestSo Integrado,

implementar procedimentos internos especificos para permiss5o para trabalho em
confinados, bloqueio de energias perigosas, operaqSo e manutenqSo de sistemas de segur
trabalhos em 6reas classificadas, implementagSo da brigada de incOndio e outros ga[icit
SupervisSo-APPA deste Acordo de Coope
Avenrc,d
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9.22. Todos os acidentes deverSo ser imediatamente comunicados

i

SupervisSo-APPA.

clAusul.n oEclun -Dos REcuRsos
10.1. Os recursos financeiros em geraI necess5rios ) consecugSo dos serviqos definidos neste Acordo
de CooperagSo ser5o de responsabilidade individualde cada um dos acordantes, de conformidade is
suas responsabilidades aqui definidas.

clAusuLA oEcruR

pRTMEtRA - Do pRAzo, DENliNctA E ENcERRAMENTo

11.1. O prazo de validade deste Acordo de CooperaqSo 6 de 05 (cinco) anos, iniciando-se na data de
celebragSo deste instru mento.
11.2. Caso a APPA venha a sofrer alteraqSo ou modificagSo na sua estrutu ra organizacionat ou no seu
regime jurldico, o presente Acordo continua16 a ser regido por suas ctdusulas e pela legislaqSo vigente
no momento em que foi constituido e firmado at6 a sua extinqSo ou rescisSo.
11,.3. O presente Acordo
consecuqSo de seu objeto.

de CooperagSo se encerrar6 de pleno direito pela impossibilidade

de

p
q

11.4. Baseada em crit6rios de oportunidade e conveniGncia, ambas as partes poderSo rescindir o
presente Acordo de CooperagSo, mediante formal e pr6via notificaqSo com prazo minimo de LBO (cento
e oitenta) dias, n5o sendo devido qualquer direito de reparag5o, ressarcimento ou retenqSo.

\/

I

\\

cLAusuLA oEcrun sEGUNDA - Dtspostq6es csnRts
12.1. A ATEXP serd responsdvel por todas as obrigag6es relacionadas ao pessoaI por ela contratado para

o cumprimento das suas obrigag6es previstas no presente instrumento, sejam de natureza tribut6ria,
trabalhista, previdenci5ria ou infortunistica. Inobstante essa obrigaqSo, na hip6tese de ser a AppA
compelida a realizar qualquer pagamento a este titulo, de forma judiciat ou extrajudicial, dever6 a
ATEXP reembolsar o valor despendido no prazo mdximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da
sua notificagSo.

72.2. A ATEXP cumprir5 integratmente as suas obrigaq6es previstas neste instrumento, dentro da
melhor t6cnica, responsabilizando-se expressamente petos equipamentos empregados nas operaq6es
objeto do presente Acordo de CooperagSo, bem como por quaisquer demandas que sobre eles incidam
ou venham a incidir, desde que guardem relaqSo com as operag6es objeto deste instrumento.

Avenrda Ayrton s€nnr da Silv!, 16l I O. Pedro
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i

12.4. Eventuais tolerSncias no que pertine inobserv6ncia das disposigdes ora pactuadas, ainda que
repetidas, n5o constituir5o novagSo, tampouco poder5o ser alegadas como precedentes pela parte

inadimplente.
12.5. Eventual invalidagSo de disposigSo deste Acordo de CooperagSo, decorrente de decisSo judiciat
superveniente, n5o prejudicarS a totalidade das condiq6es estipuladas, alterando t5o somente a parte
que n5o tiver adequaqSo com a nova conjuntura determinada.
12.6. Cada Parte responderS por seus pr6prios custos, honor6rios e despesas incorridas durante
vig6ncia e dentro do 6mbito deste Acordo de CooperaqSo.

a

12.7. Este Acordo de CooperaqSo constitui o instrumento completo e inico entre as partes e substitui
quaisquer acordos anteriores, sejam verbais ou escritos, que tratem dos assuntos contidos neste
documento. Nenhuma alterag3o levada a efeito neste Acordo de CooperagSo obrigar6 as partes, a
menos que efetuada por escrito e assinada, em nome de cada Parte, por seus representantes
devidamente autorizados.

12.8. A qualquer tempo a SupervisSo-APPA poderS interferir nos servigos estabelecidos neste
instrumento, seja na operagSo ou serviqos de manutengSo, atrav6s de controle, fiscalizaqSo ou
determinagSo de paralisaqSo dos serviqos.
12.9. A ATEXP atenderS is exig6ncias/obrigag6es do ISPS-CODE (Ship and Port Facitity Security ProtegSo de Navios e lnstalaq6es Portu6rias) em consonSncia com a APPA.

/e
q,

12.10 A ATEXP dever6 nomear e indicar e APPA profissional do seu corpo diretivo, que ter6 a funqSo de

"interlocutor f nico" deste Acordo de CooperaqSo.

,\rl r/

12.7I. O inicio das atividades previstas no presente Acordo de CooperagSo ser6 objeto de Ordem de
Servigo especifica, emitida pela APPA.

I2.I2.

A APPA realizar6 a

publicaqSo do extrato do presenta Acordo de CooperagSo em Di6rio Oficiat.

12.13. Este Acordo de CooperagSo 6 assinado em duas vias originais, das quais a APPA e a ATEXP
receberSo uma via original.
CLAUSULA DECIMATERCEIRA

- FoRo

\

n'

q

13.1. Elegem as Partes o Foro da Comarca de Paranagu5, Estado do Paran6, para a soluqSo das
dive196ncias oriundas do presente Instrumento.
E, por assim acordarem, as Partes declaram aceitar todas as disposiq6es estabelecidas no presente
instrumento, que, lido e achado exato e conforme, vai assinado pelos representantes a seguir, a todo o
ato presente, em 02 (duas) vias de igual teor, na presenga das t,estemunhas

abaixo(-

2.020.

paranagud,
Paranagu5, 16 dejunho
de junho de 2.020.
Avenldd Ayrton Sennr

d. Sllv!, 16l I O. Pedro ll i Plr.nlgu'lPR

I CEP 832O5-8OO | 41 3120.1113

Inserido ao protocolo 16.533.752-2 por: Ilma de L. Borges Frohlich em: 01/07/2020 10:30.

# \\h

\t
/

^ '-

r

r2lt4

ttf,

[t

!vww portosdoparana,pt .gov.br

IRPPa
#al

#B8$ffillxn
qL'a|\!F

FOLHA

ffi
'ARANA

4oq5

GOVERNO DO ESTADO
DOS PORTOS DE
DDtre
rntrNra
II\LJIULI\LIA

rA

Garcia

Luiz Teixeirada Silva
da Appa

Diretor de Eng. e ManutengSo da Appa

Marcus Vi

Freitas dos Santos

Diretor

da Appa

,,,4J,#zil"
Ge#nte ffdministrativo e Financeiro
Associfi5o dos Terrlinais do Corredor de

e OperagSo

ATEXP -

Terminais do Corredor de

ExPortasio'"[J'Tr

de Par

\
Cotriguagu
Farah Coelho

Corredor de

Terminais

e Logistica

Andrd Luiz do Patrocinio e Silva

: JoSo

Portudrio S/
PedroAddmante

lvano Ma

Maritimos LTDA

Interalli

Brasil S/A

Representante:

Catarino

Testemunha ?lry-tt.
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