PRESIDÊNCIA
ORDEM DE SERVIÇO Nº 310-20
Para atender a determinação da OS n° 310/2020, acerca da transparência dos contratos da APPA, conforme exigido pela lei federal 13.303/16, art.88, a Diretoria de Meio Ambiente possui os seguintes contratos em vigência, os quais são apresentados na
tabela abaixo.
Contrato
038-2019
1ª Termo Aditivo (aditivo de valor)

Protocolo
Contratado
Objeto
OS
15.804.284-3 8666 LOGISTICA TRANSPORTES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA Contratação de empresa habilitada em varrição 189-19
de área portuária e vias públicas, com 320-20
fornecimento de equipamento de varrição,
operador,
combustível,
sistema
de
monitoramento online e manutenção, conforme
demonstrado neste edital e no Anexo I (Termo
de Referência), para atender as necessidades da
Administração dos Portos de Paranaguá e
Antonina - APPA.

VIGENCIA
15/10/2021

011-2013
17º Termo Aditivo

11.124.556-8 ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL Realização de serviços de estudos do
LTDA
componente indígena, com a finalidade de
elaborar o EIEA- Estudo de Impacto Etno
Ambiental, conforme condições apresentadas no
termo de referência e anexos.

07/08/2013 1ºT.A 07/02/2014
2ºT.A 05/08/2014
3ºT.A 01/02/2015
4ºT.A 03/08/2015
5ºT.A 30/01/2016
6ºT.A 28/07/2016
7ºT.A 24/01/2017
8ºT.A 23/07/2017
9ºT.A 19/01/2018
10ºT.A 18/07/2018
11ºT.A 14/01/2019
12ºT.A 14/07/2019
13ºT.A 14/01/2020
14ºT.A 14/07/2020
15ºT.A 14/01/2021
16ºT.A 14/07/2021
17ºT.A 14/01/2022

027-13
219-15
112-16
137-17
067-19

VIGÊNCIA T.A
1ºT.A (VALOR)

VALOR
R$ 2.199.866,66

EXECUÇÃO (%)
87,12%

R$ 461.015,64

29,60%
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039-2019

15.764.724-5 ALBRIGGS DEFESA AMBIENTAL S.A

Contratação de empresa especializada para o
gerenciamento do Centro de Proteção
Ambiental e atendimento de emergências
ambientais nos Portos Organizados de
Paranaguá e Antonina, conforme termo de
referência e demais elementos anexados pelo
setor requisitante.

188-19

22/04/2022

N.A

R$ 7.505.194,65

55,06%

034-2021

16.806.187-0 ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL LTDA

Prestação de serviços de execução de programas
de monitoramento, controle e prevenção
ambientais vinculados ao processo de
licenciamento ambiental da APPA, conforme
especificações contidas no Termo de Referência,
Edital e demais anexos.

101-21

05/01/2023

N.A

R$ 14.807.542,91

8,35%

083-2018
2º Aditivo

15.154.821-0 J.M. TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA – ME / OU
CONFORME 1º TERMO ADITIVO CIETEC – COMPLEXO
INDUSTRIAL ECO-TECNOLÓGICO LTDA

Contratação de empresa especializada para 101-19
locação de coletores e caçambas, distribuição 318-20
dos mesmos, em locais determinados pelo Plano
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS)
da APPA, coleta, transporte e destinação final
dos resíduos sólidos a serem descartados pela
Administração dos Portos de Paranaguá e
Antonina - APPA de acordo com a legislação
ambiental e sanitária vigente, PGRS e o Termo
de Referência (TR).

08/05/2021 1ºT.A Alteração na
Razão Social
2ºT.A 08/05/2023

contrato
R$ 3.825.787,08

67,05%

2º T.A
R$ 3.825.787,08

8,21%

Prestação de serviços de planejamento, 147-21
gerenciamento e execução do Programa de
Recuperação de Áreas de Preservação
Permanentes (APPs) Degradadas para a Área de
Proteção Ambiental (APA) Federal de
Guaraqueçaba – PRAD, de acordo com o Edital,
Termo de Referência e demais documentos
anexos.
Prestação de serviço de controle sanitário 076-21
integrado no combate de vetores englobando
desratização, pulverizações, desalojamento de
pombos, controle de animais domésticos em
todas as áreas internas e externas, bem como o
combate as larvas de mosquito em poças d’água
nas dependências da APPA, artrópodes como
escorpiões, abelhas etc, para atendimento das
necessidades da Administração dos Portos de
Paranaguá e Antonina, conforme demonstrado
no Edital, Termo de Referência e demais anexos.

29/06/2024

N.A

R$ 5.177.845,91

2,45%

24/09/2023

N.A

R$ 1.197.000,00

14,83%

048/2021

17.417.027-4 ECOTEC SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

026-2021

17.014.073-7 ECOTRAT CONTROLES DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME
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077-2015

13.389.560-4 PLANAVE S.A - ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

Contratação de empresa especializada para a
elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e
respectivo Relatório de Impacto Ambiental
(EIA/RIMA) necessários para a análise da
viabilidade ambiental da amplificação do Porto
de Paranaguá, ou seja, a obtenção da Licença
Prévia dos empreendimentos junto ao IBAMA,
conforme Termo de Referência e demais
elementos anexados pelo setor requisitante.

209-15
116-16
107-17
128-17
121-18
069-19
319-20

02/09/2017 1ºT.A 02/09/2018
2ºT.A 02/09/2019
3ºT.A 02/09/2020
4ºT.A (VALOR)
5ºT.A 02/09/2021
6ºT.A 02/09/2022

R$ 1.483.968,69

70,00%

008-2021

16.814.185-8 SLI MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA EIRELI

Prestação de serviços de monitoramentos
ambientais relativos a campanha pós-dragagem
de aprofundamento do Porto de Paranaguá.

036-21

30/04/2023

N.A

R$ 1.249.538,76

21,60%

021-2020

13.670.559-8 TERRANALISES LABORATORIOS LTDS-EPP

04/09/2022

N.A

R$ 197.200,00

35,43%

018/2021
1º Termo Aditivo

16.174.790-4 CONSÓRCIO PORTAL DE ANTONINA

Contratação de empresa para prestação de 055-20
serviço de análises bacteriológicas e físico- 321-20
químicas da água de consumo desta
Administração dos Portos de Paranaguá e
Antonina - APPA, conforme estabelecido nas
Resoluções da Diretoria Colegiada - RDC nº 72
de 29 de dezembro de 2009 e nº 91 de 30 de
junho de 2016, e conforme Padrões de
Potabilidade exigidos pelas Portarias nº
2.914/2011 e de Consolidação nº 05/2017 do
Ministério da Saúde.
Contratação de empresa especializada para a 062-21

054/2018

15.056.104-3 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE
PARANAGUÁ E DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ FUNESPAR

remoção, segregação, transporte e destinação final
dos depósitos de carvão mineral existentes no pátio
do Porto Barão de Teffé no município de
Antonina.Caberá ainda à contratada a execução da
reconstituição topográficada área e aterro. Tendo em
vista poder calorífico do material a ser removido, este
deverá ser destinado para coprocessamento com
vistas ao conceito de reuso quando possível, dando
uma destinação ambientalmente mais adequada ao
material, conforme preconiza os objetivos da Política
Nacional de Resíduos Sólidos, atendendo aos
requisitos ambientais, de saúde pública e de saúde
ocupacional.

Convênio Técnico-Científico e Operacional que 136-18
entre si celebram a Administração dos Portos de 073-19
Paranaguá e Antonina - APPA e a FUNESPAR, a
fim de gerenciar e estruturar uma base de
prontidão especializada no resgate e na
despetrolização de fauna em caso de acidentes
no CEP

28/08/2021 1º T.A 25/02/2022 R$ 11.104.319,13

36,51%

20/07/2023

40,72%

N.A

R$ 3.794.123,04
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138-2020

16.635.365-3 AMPLUS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELLI

Prestação de serviços especializados na execução dos
serviços de saúde ocupacional, inclusos medicina do
trabalho, enfermagem do trabalho e realização dos exames
médicos previstos na NR7 (admissionais, periódicos, de
mudança de função, de retorno ao trabalho e
complementares que se fizerem necessários), constantes
no Programa de controle médico de saúde ocupacional PCMSO para os servidores da empresa Portos do Paraná. A
empresa contratada e seus funcionários deverão estar
devidamente credenciados, e com registros ativos, em seus
respectivos conselhos regionais no Estado do Paraná. A
descrição detalhada dos serviços a serem executados e das
metodologias de trabalho, normas, produtos, estão
especificadas no Termo de Referência, neste edital e
demais anexos.

353-20
025-21

24/07/2023

N.A

R$ 2.000.000,00

13,38%

143-2020

16.444.920-3 EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE Prestação de serviços de inspeção técnica,
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI
manutenção preventiva e corretiva, dos
equipamentos de combate a incêndio, incluindo
recarga, testes hidrostáticos, pinturas e
substituições de peças e acessórios, bem como o
fornecimento de equipamentos, peças e
materiais, conforme especificado no Termo de
Referência e sob responsabilidade da
Administração dos Portos de Paranaguá e
Antonina em suas dependências.

354-20

24/01/2022

N.A

R$ 740.000,00

16,26%

024-2021

16.749.242-8 PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO EPP

090/2021 05/05/2023

N.A

R$ 3.354.325,00

10,28%

Prestação de serviços de engenharia de segurança do
trabalho e higiene ocupacional, visando a realização de
apoio técnico na gestão e fiscalização de segurança e saúde
no trabalho - SST, bem como no desenvolvimento das
ferramentas de gestão, na elaboração dos programas
obrigatórios e laudos técnicos de acordo com as exigências
das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
demais legislações pertinentes, realizando também os
treinamentos normativos e de procedimentos internos aos
funcionários da Portos do Paraná, elaboração e
desenvolvimento de ações dos planos de emergência
inerentes a área de SST, como Plano de Auxilio Mutuo PAM, além do apoio, em conjunto com a consultoria
ambiental, na elaboração e gestão dos planos de
emergência e auditorias ambientais e de SST, de acordo
com as normas vigentes e demais condições presentes no
termo de referência e demais elementos anexados pelo
setor requisitante.
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