
Com a expansão, o

terminal passará a

operar todo tipo de

granel sólido,

buscando competir a

nível regional”

Leonardo Cerquinho,
presidente do Porto de Suape
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EURO INFLAÇÃOúltimas cotações (em R$)

Turismo, venda (em R$)Comercial, venda (em R$)

DÓLAR
Julho/2020 0,46
Junho/2020 0,26
Maio/2020 -0,38
Abril/2020 -0,31

BOLSAS (em %)> <
IBOVESPA

-1,62%
DOW JONES

0,29%

12/agosto 5,463
11/agosto 5,416
10/agosto 5,470 6,3595,369

CDB

Prefixado, 30 dias (em % ao ano)

3,70

SELIC

Em% ao ano

2,00

POUPANÇA
ANTIGA NOVA

Taxa (%)

0,5000 0,2588
(-1,45)

IPCA do IBGE (em%)

Suape lançaedital paraarrendar terminal
Concorrência diz respeito a área de granéis sólidos, que possui capacidade demovimentar 750mil toneladas dos produtos anualmente

O
Porto de Suape anun-
ciou ontem um edital
de chamada pública

para interessados na explora-
ção temporária do Terminal de
Granéis Sólidos. O contrato será
válido pelo período de seis me-
ses ou até que o leilão que vai
determinar o contrato de arren-
damento final seja realizado, o
que acontecer primeiro. O ter-
minal localiza-
do na retroá-
rea do Cais 5,
na zona pri-
mária do por-
to, tem dispo-
nibilidade de
72.542 metros
quadrados. A destinação é pa-
ra movimentar e armazenar
açúcar a granel ou em sacos e
granéis sólidos em geral como
fertilizantes, coque de petróleo,
granéis vegetais, neogranéis, en-
tre outros. A capacidade anual
é de movimentar 750 mil tone-
ladas dos produtos.

O edital está disponível por 30

após manifestação de interesse
e ele pode ser consultado no si-
te de Suape (www.suape.pe.gov.
br). O valor mínimo mensal pa-
ra os eventuais interessados se-
rá de R$ 142.846,96. A estrutu-
ra do terminal conta com galpão
de armazém de açúcar; carrega-
dor de sacas e grãos para navios
(shiploader); áreas administrati-
va,demanutenção,almoxarifado

e segurançado
trabalho; pré-
dios destina-
dos a vestiário
esanitários, re-
feitório e área
devivência;ba-
lança rodoviá-

ria, entre outros.
“Suape é líder nacional em

granéis líquidos e líder regional
em contêineres e veículos, mas
tem uma participação muito tí-
mida nos granéis sólidos, limi-
tando-se praticamente a aten-
der a demanda das empresas no
complexo e entorno. Essa histó-
ria começa a mudar a partir de
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Área é destinada a
produtos como, por
exemplo, açúcar e
coque de petróleo

hoje. Com a expansão do objeto,
o Terminal de Granéis Sólidos
de Suape passará a operar todo
tipo de granel sólido, buscando
competir a nível regional”, ex-
plica Leonardo Cerquinho, pre-
sidente do Porto de Suape.

Para que a área não fique de-
socupada enquanto o processo
de licitação para o arrendamen-
to final não é realizado, o contra-
to de transição é permitido pe-
la Secretaria Nacional de Portos
e Transportes Aquaviários (SNP-

TA) e pela Agência Nacional de
Transportes Aquaviários (Antaq).
O arrendamento do terminal
pertencia à Agrovia do Nordes-
te S.A, mas a SNPTA autorizou a
devolução do terreno e suspen-
são das obrigações contratuais.

Edital está disponível para
consulta por 30 dias. O
valor mínimomensal
para interessados
será de R$ 142.846,96


