CONTRATOS COM PARTES RELACIONADAS

ITEM

CONTRATOS COM O
MESMO GRUPO
OBJETO E CARACTERÍSTICAS DO
CONTRATO

VALOR ORIGINAL
VÍNCULO COM
A CIA.

R$ MIL

DATA DE
VENCIMENTO
OU PRAZO

DATA

01

01 Contrato de Prestação de
Serviço Operacional, entre a
Econorte e a Rio Tibagi, para
prestação de serviços pela Rio
Tibagi de (i) conservação,
recuperação e manutenção de
rodovias, incluindo obras de
artes
correntes,
canteiro
central e faixa de domínio. O
valor desse contrato será pago
mensalmente
no
prazo
máximo de 30 dias contados
do recebimento da fatura dos
serviços prestados e seus
valores serão reajustados
após 12 meses contados de
sua assinatura, se houver
prorrogação. Em caso de
atraso, incidirão sobre os
saldos vencidos juros de mora
equivalentes à TJLP.

A Econorte e
a Rio Tibagi
são empresas
controladas da
Companhia.

R$ 25.000

Janeiro
2012.

de

Dezembro de
2012.

02

07 Contratos de Prestação de
Serviço
Operacional
de
valores
fixos,
entre
a
Econorte e a Rio Tibagi, para
prestação de serviços pela Rio

A Econorte e
a Rio Tibagi
são empresas
controladas da
Companhia.

R$ 3.200

Janeiro
2012.

de

Dezembro de
2012.

SALDO
REMANESCENTE

CONDIÇÕES DE RESCISÃO OU DE
TÉRMINO
Esse contrato pode ser rescindido
por qualquer das partes, mediante
notificação com antecedência de no
mínimo 30 dias, pela Econorte no
caso de rescisão ou término do
Contrato de Concessão ou se a Rio
Tibagi (i) transferir no todo ou em
parte o contrato, sem prévia
autorização da Econorte; (ii) não
cumprir ou cumprir irregularmente
qualquer obrigação contratual; (iii)
falir, dissolver a sociedade ou
modificar sua finalidade de modo
que, a juízo da Econorte, prejudique
a execução do contrato; (iv) reduzir
sem antes recorrer à Econorte, por
prazo
superior
a
10
dias
consecutivos, o ritmo dos trabalhos
ou não cumprir o cronograma no
prazo estabelecido; e (v) sem a
devida autorização escrita, não
observar as especificações técnicas
de
qualidade
dos
serviços
contratados.
Esses
contratos
podem
ser
rescindidos por qualquer das partes,
mediante
notificação
com
antecedência de no mínimo 30 dias,
pela Econorte no caso de rescisão

R$ MIL

DATA

R$ 7.300

30
de
setembro
de 2012.

R$ 800

30
de
setembro
de 2012.

Rua Olimpíadas, 205, conjuntos 142/143, Vila Olímpia, CEP 04551-000, São Paulo, SP, Brasil, Fone 55 11 2169 3999, Fax 55 11 2169 3969, www.triunfo.com

ITEM

03

CONTRATOS COM O
MESMO GRUPO
OBJETO E CARACTERÍSTICAS DO
CONTRATO
Tibagi de (i) atendimento a
incidentes (recolhimento de
animais, caminhão pipa e
limpeza
de
pistas);
(ii)
operação de gerenciamento
das “casas do motorista”; (iii)
serviço de fornecimento e
manutenção de área para
viveiro de mudas; (iv) serviço
de limpeza e conservação; (v)
operação de sistema de
pesagem e (vi) apoio ao
controle de tráfego. Os valores
desses contratos serão pagos
mensalmente
no
prazo
máximo de 30 dias contados
do recebimento da fatura dos
serviços prestados e seus
valores serão reajustados
após 12 meses contados de
sua assinatura, se houver
prorrogação. Em caso de
atraso, incidirão sobre os
saldos vencidos juros de mora
equivalentes à TJLP.
03 Contratos de Prestação de
Serviço
Operacional
de
valores variáveis, entre a
Econorte e a Rio Tibagi, para
prestação de serviços pela Rio
Tibagi de (i) atendimento préhospitalar;
(ii)
socorro

VALOR ORIGINAL
VÍNCULO COM
A CIA.

R$ MIL

DATA DE
VENCIMENTO
OU PRAZO

DATA

SALDO
REMANESCENTE

CONDIÇÕES DE RESCISÃO OU DE
TÉRMINO

R$ MIL

DATA

ou
término
do
Contrato
de
Concessão ou se a Rio Tibagi (i)
transferir no todo ou em parte o
contrato, sem prévia autorização da
Econorte; (ii) não cumprir ou cumprir
irregularmente qualquer obrigação
contratual; (iii) falir, dissolver a
sociedade
ou
modificar
sua
finalidade de modo que, a juízo da
Econorte, prejudique a execução do
contrato; (iv) reduzir sem antes
recorrer à Econorte, por prazo
superior a 10 dias consecutivos, o
ritmo dos trabalhos ou não cumprir o
cronograma no prazo estabelecido; e
(v) sem a devida autorização escrita,
não observar as especificações
técnicas de qualidade dos serviços
contratados.

A Econorte e
a Rio Tibagi
são empresas
controladas da
Companhia.

R$ 9.800

Janeiro
2012.

de

Dezembro de
2012.

Esses
contratos
podem
ser
rescindidos por qualquer das partes,
mediante
notificação
com
antecedência de no mínimo 30 dias,
pela Econorte no caso de rescisão
ou
término
do
Contrato
de
Concessão ou se a Rio Tibagi (i)

R$ 2.400

Rua Olimpíadas, 205, conjuntos 142/143, Vila Olímpia, CEP 04551-000, São Paulo, SP, Brasil, Fone 55 11 2169 3999, Fax 55 11 2169 3969, www.triunfo.com

30
de
setembro
de 2012.

ITEM

CONTRATOS COM O
MESMO GRUPO
OBJETO E CARACTERÍSTICAS DO
CONTRATO

VALOR ORIGINAL
VÍNCULO COM
A CIA.

R$ MIL

DATA DE
VENCIMENTO
OU PRAZO

DATA

mecânico (resgate e guincho);
(iii) inspeção e fiscalização
tráfego. Os valores desses
contratos
serão
pagos
mensalmente
no
prazo
máximo de 30 dias contados
do recebimento da fatura dos
serviços prestados e seus
valores serão reajustados
após 12 meses contados de
sua assinatura, se houver
prorrogação. Em caso de
atraso, incidirão sobre os
saldos vencidos juros de mora
equivalentes à TJLP.

04

01 Contrato de Prestação de
Serviço, celebrado em abril de
2010 entre a Econorte e a
Construtora Triunfo S.A., a
qual prestará a Econorte
serviços para a (i) obras de
restauração,
sistema
de
drenagem, obras de artes
correntes,
obras
complementares e sinalização;
(ii) manutenção de rodovias de
acordo com as determinações
firmadas
pelo
poder
concedente.
(iii)
monitoramento
dos

A Econorte é
uma empresa
controlada da
Companhia. A
Construtora
Triunfo S.A. e
a Companhia
estão
sob
controle
comum.

R$ 65.300

Abril
2010.

de

Dezembro de
2012.

SALDO
REMANESCENTE

CONDIÇÕES DE RESCISÃO OU DE
TÉRMINO
transferir no todo ou em parte o
contrato, sem prévia autorização da
Econorte; (ii) não cumprir ou cumprir
irregularmente qualquer obrigação
contratual; (iii) falir, dissolver a
sociedade
ou
modificar
sua
finalidade de modo que, a juízo da
Econorte, prejudique a execução do
contrato; (iv) reduzir sem antes
recorrer à Econorte, por prazo
superior a 10 dias consecutivos, o
ritmo dos trabalhos ou não cumprir o
cronograma no prazo estabelecido; e
(v) sem a devida autorização escrita,
não observar as especificações
técnicas de qualidade dos serviços
contratados.
Esse contrato pode ser rescindido
por qualquer das partes, mediante
notificação com antecedência de no
mínimo 30 dias, pela Econorte no
caso de rescisão ou término do
Contrato de Concessão ou se a
Construtora Triunfo S.A. (i) transferir
no todo ou em parte o contrato, sem
prévia autorização da Econorte; (ii)
não
cumprir
ou
cumprir
irregularmente qualquer obrigação
contratual; (iii) falir, dissolver a
sociedade
ou
modificar
sua
finalidade de modo que, a juízo da
Econorte, prejudique a execução do

R$ MIL

R$ 5.900
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DATA

30
de
setembro
de 2012.

ITEM

CONTRATOS COM O
MESMO GRUPO
OBJETO E CARACTERÍSTICAS DO
CONTRATO

VALOR ORIGINAL
VÍNCULO COM
A CIA.

R$ MIL

DATA DE
VENCIMENTO
OU PRAZO

DATA

pavimentos. O valor desse
contrato
será
pago
mensalmente
no
prazo
máximo de 30 dias contados
do recebimento da fatura dos
serviços prestados.

05

06

01 Contrato de Aluguel,
celebrado em 01 de janeiro de
2012 entre a Econorte e a Rio
Tibagi, de locação de imóvel
na Rua Seimu Oguido, 242,
Londrina-PR. O valor deste
contrato
será
pago
mensalmente até o dia 5 de
cada mês no valor de R$ 8 mil
mês.
01 Contrato de Prestação de
Serviço Operacional, entre a
Econorte e a Rio Tibagi, para
prestação de serviços pela Rio
Tibagi
de
(i)
serviços
especializados de engenharia
por empreitada de execução
de obras de recuperação
estrutural na Ponte Rio Ubá
KM 33 BR 153, e obras de
terraplanagem, e ensecadeira
na Ponte Rio Laranjinha KM
65 BR 369.; O valor desses

A Econorte e
a Rio Tibagi
são empresas
controladas da
Companhia.

R$ 96

Janeiro
2012.

de

R$ 32

Abril
2012.

de

A Econorte e
a Rio Tibagi
são empresas
controladas da
Companhia.

R$ 1.380

Março
2012.

de

Dezembro de
2012.

Outubro
2012.

de

SALDO
REMANESCENTE

CONDIÇÕES DE RESCISÃO OU DE
TÉRMINO
contrato; (iv) reduzir sem antes
recorrer à Econorte, por prazo
superior a 10 dias consecutivos, o
ritmo dos trabalhos ou não cumprir o
cronograma no prazo estabelecido; e
(v) sem a devida autorização escrita,
não observar as especificações
técnicas de qualidade dos serviços
contratados.
Esse contrato pode ser rescindido
por qualquer das partes mediante
notificação com antecedência de no
mínimo 30 dias.

Esse contrato pode ser rescindido
por qualquer das partes mediante
notificação com antecedência de no
mínimo 30 dias. Pela Econorte no
caso de rescisão ou término do
Contrato de Concessão ou se a Rio
Tibagi (i) transferir no todo ou em
parte o contrato, sem prévia
autorização da Econorte; (ii) não
cumprir ou cumprir irregularmente
qualquer obrigação contratual; (iii)
falir, dissolver a sociedade ou
modificar sua finalidade de modo

R$ MIL

DATA

R$ 36

30
de
setembro
de 2012.

R$ 0,00

30
de
setembro
de 2012.
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ITEM

CONTRATOS COM O
MESMO GRUPO
OBJETO E CARACTERÍSTICAS DO
CONTRATO

VALOR ORIGINAL
VÍNCULO COM
A CIA.

R$ MIL

DATA DE
VENCIMENTO
OU PRAZO

DATA

contratos
será
pago
mensalmente
no
prazo
máximo de 30 dias contados
do recebimento da fatura dos
serviços prestados. Em caso
de atraso, incidirão sobre os
saldos vencidos juros de mora
equivalentes à TJLP.

07

01 Contrato de Prestação de
Serviço Operacional, entre a
Econorte e a Rio Tibagi, para
prestação de serviços pela Rio
Tibagi de (i) Prestação de
serviços especializados de
execução de obras de arte e
obras de arte complementares
das obras de restauração da
BR 369 e PR 445.; O valor
desses contratos será pago
mensalmente
no
prazo
máximo de 30 dias contados
do recebimento da fatura dos
serviços prestados. Em caso
de atraso, incidirão sobre os
saldos vencidos juros de mora
equivalentes à TJLP.

A Econorte e
a Rio Tibagi
são empresas
controladas da
Companhia.

R$ 2.500

Maio
2012.

de

Outubro
2012.

de

SALDO
REMANESCENTE

CONDIÇÕES DE RESCISÃO OU DE
TÉRMINO
que, a juízo da Econorte, prejudique
a execução do contrato; (iv) reduzir
sem antes recorrer à Econorte, por
prazo
superior
a
10
dias
consecutivos, o ritmo dos trabalhos
ou não cumprir o cronograma no
prazo estabelecido; e (v) sem a
devida autorização escrita, não
observar as especificações técnicas
de
qualidade
dos
serviços
contratados.
Esse contrato pode ser rescindido
por qualquer das partes mediante
notificação com antecedência de no
mínimo 30 dias. Pela Econorte no
caso de rescisão ou término do
Contrato de Concessão ou se a Rio
Tibagi (i) transferir no todo ou em
parte o contrato, sem prévia
autorização da Econorte; (ii) não
cumprir ou cumprir irregularmente
qualquer obrigação contratual; (iii)
falir, dissolver a sociedade ou
modificar sua finalidade de modo
que, a juízo da Econorte, prejudique
a execução do contrato; (iv) reduzir
sem antes recorrer à Econorte, por
prazo
superior
a
10
dias
consecutivos, o ritmo dos trabalhos
ou não cumprir o cronograma no
prazo estabelecido; e (v) sem a
devida autorização escrita, não

R$ MIL

R$ 500
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DATA

30
de
setembro
de 2012.

ITEM

CONTRATOS COM O
MESMO GRUPO
OBJETO E CARACTERÍSTICAS DO
CONTRATO

VALOR ORIGINAL
VÍNCULO COM
A CIA.

R$ MIL

DATA DE
VENCIMENTO
OU PRAZO

DATA

08

Contrato
de
Empreitada
celebrado em 12 de dezembro
de 2011, entre a Concepa e o
Consórcio Construtor TRS,
no qual a Construtora Triunfo
detém
participação,
para
execução de serviços de obras
civis para a recuperação,
ampliação,
melhoramentos,
manutenção e conservação da
rodovia BR-290.

A Concepa é
uma empresa
controlada da
Companhia. A
Construtora
Triunfo S.A. e
a Companhia
estão
sob
controle
comum.

R$ 43.100

12
de
dezembro
de 2011.

11
de
dezembro de
2013.

09

07 Contratos de Prestação de
Serviços,
celebrados
em
janeiro de 2012, entre a
Concepa e a Rio Guaíba,

A Concepa e
a Rio Guaíba
Serviços
Rodoviários

R$ 44.800

Janeiro
2012.

Dezembro de
2012.

de

SALDO
REMANESCENTE

CONDIÇÕES DE RESCISÃO OU DE
TÉRMINO
observar as especificações técnicas
de
qualidade
dos
serviços
contratados.
Na hipótese de optar pela rescisão
imotivada deste contrato, a parte que
motivar a rescisão, estará sujeita a
uma multa rescisória equivalente a
10% sobre o valor estimado dos
serviços. O contrato poderá ser
rescindido por ambas as partes. O
reajuste será aplicado anualmente
com
base
nos
índices
de
reajustamento da FGV, para o setor
rodoviário, utilizados pelo DNIT,
sendo que o primeiro reajuste
ocorreu em janeiro de 2012. Em
caso de inadimplemento, sobre o
valor em atraso incidirão multa de
2% e juros moratórios mensais de
1%, sem prejuízo da correção
monetária, desde a data do
vencimento da parcela em atraso até
o dia do seu efetivo pagamento. Em
caso de inadimplemento a Concepa
pagará ao Consorcio TRS multa
correspondente a 0,5% por dia de
atraso, limitada a 10% do valor da
parcela em atraso.
Os valores desses contratos serão
pagos mensalmente na medida em
que os serviços forem prestados. Em
caso de inadimplemento a Concepa

R$ MIL

DATA

R$ 16.000

30
de
setembro
de 2012.

R$ 10.500

30
de
setembro
de 2012.
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ITEM

10

11

CONTRATOS COM O
MESMO GRUPO
OBJETO E CARACTERÍSTICAS DO
CONTRATO

VALOR ORIGINAL
VÍNCULO COM
A CIA.

R$ MIL

DATA DE
VENCIMENTO
OU PRAZO

DATA

para prestação dos seguintes
serviços: Conservação da
rodovia, atendimento préhospitalar,
atendimento
mecânico,
operação
de
balança,
arrecadação
de
pedágio, boiadeiro e outros
serviços (capina, recolhimento
de animais na pista, sujeira na
pista, etc..), pela Rio Guaíba,
de serviços nos trechos da
rodovia
BR-290
sob
administração da Concepa.

Ltda.
são
empresas
controladas da
Companhia.

Locação do imóvel para fins
comerciais pela Companhia
em favor da Concepa, o valor
mensal atual 12/2010 dos
aluguéis é de R$28 mil, o
contrato prevê reajuste anual
de acordo com os índices
previstos e acumulados no
período anual do (IGPM).
Contrato de Prestação de
Serviços, celebrado em abril
de 2011, entre a Concer e a
Rio Bonito, para prestação
pela Rio Bonito de serviços de
manutenção e conservação de
rodovia, inspeção de tráfego
com
monitoramento
da
rodovia, operação rodoviária

A Concepa é
controlada da
Companhia.

R$ 1.008

Setembro de
2010.

31 de
dezembro
de 2012.

A Concer e a
Rio Bonito são
empresas
controladas da
Companhia.

R$ 95.520

Abril
2012.

Março
2014.

SALDO
REMANESCENTE

CONDIÇÕES DE RESCISÃO OU DE
TÉRMINO

R$ MIL

DATA

pagará à Rio Guaíba multa
correspondente a 0,5% por dia de
atraso, limitada a 10% do valor da
parcela em atraso. Esses contratos
podem ser rescindidos por qualquer
das partes mediante notificação com
antecedência de no mínimo 30 dias.

de

de

O contrato fica rescindido após o
término do mesmo, previsto para 31
de dezembro de 2012 ou caso o
mesmo não esteja sendo utilizado
para os fins propostos na cláusula
2.1.

R$ 0,00

30
de
setembro
de 2012.

Inadimplemento de uma das partes;
Desvio de objeto; Rescisão do
contrato de Concessão; Dissolução,
falência.

R$ 66.896

30
de
setembro
de 2012.
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ITEM

12

13

14

CONTRATOS COM O
MESMO GRUPO
OBJETO E CARACTERÍSTICAS DO
CONTRATO
de atendimento médico e
mecânico,
inclusive
fornecimento de materiais.
Conforme acordado entre as
partes, foi firmado, em 01 de
abril de 2009, novo termo
aditivo com a finalidade de
reajustar o contrato em 5%.
Contrato de Prestação de
Serviços, celebrado em 01 de
abril de 2010, entre a Concer
e a Compasa, na qual a
Construtora Triunfo detém
participação, para prestação
de serviços de execução de
obras de manutenção e
recuperação de pavimento
flexível,
em
trechos
descontínuos, ao longo dos
180km concedidos.
Contrato de Prestação de
Serviços, celebrado em junho
de 2012, entre a Concer e o
Consórcio Nova Subida da
Serra, para execução de obras
de contenção, recuperação
e/ou alargamento de pontes e
viadutos, implantação de
passarelas, acessos e
retornos ao longo do trecho
concedido.
01 Contrato de empreitada a

VALOR ORIGINAL
VÍNCULO COM
A CIA.

R$ MIL

DATA DE
VENCIMENTO
OU PRAZO

DATA

A Concer é
empresa
controlada da
Companhia. A
Construtora
Triunfo S.A. e
a Companhia
estão sob
controle
comum.

R$ 10.000

Janeiro
2012.

A Concer e o
Consórcio são
empresas
controladas da
Companhia

O valor total
contratado
é de
R$98.095.

A Portonave é

R$ 16.200

de

SALDO
REMANESCENTE

CONDIÇÕES DE RESCISÃO OU DE
TÉRMINO

R$ MIL

DATA

Dezembro de
2012.

Inadimplemento de uma das partes;
Desvio de objeto; Rescisão do
contrato de Concessão; Dissolução,
falência.

R$ 3.710

30
de
setembro
de 2012.

Junho 2012

O prazo
desse
contrato é de
36 meses.

Inadimplemento de uma das partes;
Desvio de objeto; Rescisão do
contrato de Concessão; Dissolução,
falência.

R$ 94.731

30 de
setembro
de 2012.

Abril

Julho

R$ 188

30

de

de
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de

ITEM

15

16

17

CONTRATOS COM O
MESMO GRUPO
OBJETO E CARACTERÍSTICAS DO
CONTRATO
Preço Global e 08 Aditivos
Contratuais, celebrados entre
a Portonave e a Construtora
Triunfo
S.A.,
para
a
Construção da Via Portuária,
na modalidade “Turn Key
Pleno”, no município de
Navegantes – SC. O valor
desse contrato será pago,
conforme as etapas da
implantação da obra forem
concluídas, até o seu término.
09 Contratos de Mútuo, entre
a Portonave e a Companhia.
Sobre o saldo devedor dos
contratos incide VC + taxa “5
years Swap” + 1,9% a.a.. A
Portonave aprovou em 01 de
outubro de 2008, com efeitos
retroativos.
Locação de imóvel para fins
comerciais pela Portonave em
favor de Vessel Log , o valor
mensal atual 06/2010 dos
aluguéis é de R$ 10,5 mil , o
contrato prevê reajuste anual
de acordo com
com os
índices
previstos
e
acumulados no período anual
do IGPM.
Locação do imóvel para fins
comerciais pela Portonave em

VALOR ORIGINAL
VÍNCULO COM
A CIA.
uma empresa
controlada da
Companhia. A
Construtora
Triunfo S.A. e
a Companhia
estão
sob
controle
comum.

R$ MIL

DATA
2008.

DATA DE
VENCIMENTO
OU PRAZO

CONDIÇÕES DE RESCISÃO OU DE
TÉRMINO

R$ MIL

2012.

DATA
setembro
de 2012.

R$ 4.200
Aditivos de
2008 a 2010
R$ 18
Aditivo
março 2011

A Portonave é
uma empresa
controlada da
Companhia.

R$ 40.300

Outubro
e
consolidado
em
dezembro
de 2008.

Dezembro de
2012.

A Portonave
e a Vessel
Log
são
empresas
controladas da
Companhia.

R$ 10

01 de abril
de 2010.

31/03/2013

A Iceport
subsidiária

R$
380
mensal

01 de julho
de 2012.

Dezembro de
2012.

é

SALDO
REMANESCENTE

Aviso prévio de 90 dias.

R$ 29.010

30
de
setembro
de 2012.

R$ 82

30 de
setembro
de 2012.

R$ 4.420

30
de
setembro
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ITEM

18

19

CONTRATOS COM O
MESMO GRUPO
OBJETO E CARACTERÍSTICAS DO
CONTRATO
favor de Iceport, o valor
mensal atual 01/2012 dos
aluguéis é de R$ 480 mil, o
contrato prevê reajuste anual
de acordo com os índices
previstos e acumulados no
período anual do (IGPM).
Alteração de contrato o valor
mensal de 01/07/2012 a
01/07/2013 é de R$ 380 mil
Locação do imóvel para fins
comerciais pela Portonave em
favor de Teconnave, o valor
mensal atual 01/2012 dos
aluguéis é de R$ 700 mil, o
contrato prevê reajuste anual
de acordo com os índices
previstos e acumulados no
período anual do (IGPM).
Contrato relativo a prestação
de serviço de reperfilagem,
fresagem, pintura,
manutenção de canal de
drenagem celebrados entre a
Portonave e a Triunfo
Comércio e Engenharia
Ltda.
01 aditivo contratual relativo a
locação de DRAGA,
fornecimento de mão-de-obra,
execução de obras e serviço
com escavadeira, supervisão e

VALOR ORIGINAL
VÍNCULO COM
A CIA.

R$ MIL

DATA

DATA DE
VENCIMENTO
OU PRAZO

SALDO
REMANESCENTE

CONDIÇÕES DE RESCISÃO OU DE
TÉRMINO

R$ MIL

integral
da
Portonave. A
Portonave é
uma empresa
controlada da
Companhia.

DATA
de 2012.

A Teconnave
é subsidiária
integral da
Portonave. A
Portonave é
uma empresa
controlada da
Companhia.

R$ 700

29
de
fevereiro de
2012.

Dezembro de
2012.

A Portonave é
uma empresa
controlada da
Companhia. A
Triunfo
Comércio e
Engenharia
Ltda e a
Companhia
estão sob
controle
comum.

R$ 962

Março de
2012.

Setembro de
2012.

R$ 5.120

Aditivo de
julho a
dezembro
de 2012

Falência, liquidação judicial, infração
contratual, incapacidade técnica,
imprudência, imperícia,
inadimplência, atraso de pagamento,
rescisão imotivada.

R$ 700

30
de
setembro
de 2012.

R$ 962

30
de
setembro
de 2012.

R$ 1.060
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ITEM

20

21

22

23

CONTRATOS COM O
MESMO GRUPO
OBJETO E CARACTERÍSTICAS DO
CONTRATO
apoio aos serviços de
dragagem;
Contrato relativo a compra e
venda de energia elétrica
celebrados entre a Portonave
e a Triunfo Negócios de
Energia S.A , no montante de
105.120 MWh para os anos
não bissextos e 105.408 MW h
por ano bissextos. O valor
será de 162,40/MWh, o preço
é referente a agosto de 2011 e
deverá ser reajustado desta
data base até a data de início
do fornecimento em 01/2015
pela variação IPCA- IBGE.
Adiantamento para a Rio
Verde de recursos a título de
adiantamento para futuro
aumento de capital.
Empréstimo concedido para a
controlada NTL pela
Companhia, a título de mútuo,
cujo saldo devedor será
reajustado pela variação de
100% do CDI mais 3,75% a.a.
de spread.
Empréstimo concedido para a
controlada Vessel-Log pela
controlada NTL, a título de
mútuo,
cujo
saldo
será
reajustado pela variação de

VALOR ORIGINAL
VÍNCULO COM
A CIA.

R$ MIL

DATA DE
VENCIMENTO
OU PRAZO

DATA

A Portonave é
uma empresa
controlada da
companhia. A
Triunfo
Negócios de
Energia S.A e
a Companhia
estão sob
controle
comum.

R$ 170.855

30 de
novembro
de 2011

Dezembro de
2024.

A Rio Verde é
uma empresa
controlada da
Companhia.
A NTL é uma
empresa
controlada da
Companhia.

R$ 15.330

30 de
setembro de
2012.

R$ 59.074

A NTL e a
Vessel-Log
são empresas
controladas da
Companhia.

R$ 55.010

SALDO
REMANESCENTE

CONDIÇÕES DE RESCISÃO OU DE
TÉRMINO

DATA

R$ 170.855

30
de
setembro
de 2012.

Dezembro de
2012.

R$ 15.330

30
de
setembro
de 2012.

09 de
setembro de
2011.

Dezembro de
2012.

R$ 19.830

30
de
setembro
de 2012.

02
janeiro
2010.

Janeiro
2013.

R$ 7.597

30
de
setembro
de 2012.

de
de

de

Falência, liquidação judicial, infração
contratual, inadimplência, atraso de
pagamento, contrato cancelado pela
CCEE.

R$ MIL
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ITEM

24

25

26

27

CONTRATOS COM O
MESMO GRUPO
OBJETO E CARACTERÍSTICAS DO
CONTRATO
100% do CDI mais 3,75% a.a.
de spread.
Empréstimo concedido para a
controlada
NTL
pela
controlada Maestra, a título de
mútuo,
cujo
saldo
será
reajustado pela variação de
100% do CDI mais 2,70% a.a.
de spread.
Empréstimo concedido para a
controlada Vessel-Log pela
controlada Maestra, a título de
mútuo,
cujo
saldo
será
reajustado pela variação de
100% do CDI mais 2,70% a.a.
de spread.
Empréstimo concedido para a
controlada
Maestra
pela
Companhia, a título de mútuo,
cujo saldo devedor será
reajustado pela variação de
100% do CDI mais 3,30% a.a.
de spread.
Adiantamento para a Maestra
Shipping LLP de recursos a
título de adiantamento para
futuro aumento de capital pela
Maestra.

VALOR ORIGINAL
VÍNCULO COM
A CIA.

R$ MIL

DATA

DATA DE
VENCIMENTO
OU PRAZO

SALDO
REMANESCENTE

CONDIÇÕES DE RESCISÃO OU DE
TÉRMINO

R$ MIL

DATA

A Maestra e a
NTL
são
empresas
controladas da
Companhia.

R$ 83.967

10 de
fevereiro de
2011.

Fevereiro de
2013.

R$ 76.265

30
de
setembro
de 2012.

A Maestra e a
Vessel-Log
são empresas
controladas da
Companhia.

R$ 11.006

01 de junho
de 2012.

Junho de
2013.

R$ 10.351

30
de
setembro
de 2012.

A Maestra é
uma empresa
controlada da
Companhia.

R$ 28.430

30
de
setembro de
2012.

Junho
2013.

R$ 29.293

30
de
setembro
de 2012.

Maestra
é
uma empresa
controlada da
Companhia. A
Maestra
Shipping LLP
é
uma
subsidiária
integral
da

R$ 47.612

30
de
setembro de
2012.

Dezembro de
2012.

R$ 47.612

30
de
setembro
de 2012..

de

Indeterminado
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ITEM

CONTRATOS COM O
MESMO GRUPO
OBJETO E CARACTERÍSTICAS DO
CONTRATO

28

Contrato de Fornecimento de
Bens e Serviços, celebrado
em outubro de 2010, entre a
Rio Canoas Energia S.A. e a
Construtora Triunfo S.A.,
para implantação da usina
Garibaldi, sob o regime de
empreitada integral por preço
global (turn key lump sum).
O reajuste das parcelas
vincendas do preço global
será realizado anualmente
com base na fórmula descrita
no contrato e no índice do
IGP-M/FGV.
Esse
valor
será
pago
conforme as etapas da
implantação da usina Garibaldi
forem concluídas.

29

Adiantamento
feito
pela
Companhia para a TPI-Log,
de recursos a título de para
futuro aumento de capital.

30

02 Contratos de Compra e
Venda de Energia Elétrica
firmados entre a Rio Canoas
Energia S.A. (vendedora) e a
Triunfo Negócios de Energia
S.A. (compradora).

VALOR ORIGINAL
VÍNCULO COM
A CIA.
Maestra.
A Rio Canoas
é
uma
empresa
controlada da
Companhia. A
Construtora
Triunfo S.A. e
a Companhia
estão
sob
controle
comum.

R$ MIL

DATA DE
VENCIMENTO
OU PRAZO

DATA

SALDO
REMANESCENTE

CONDIÇÕES DE RESCISÃO OU DE
TÉRMINO

R$ MIL

DATA

R$ 661.980

29
outubro
2010.

de
de

34 meses a
partir
da
emissão da
Ordem
de
Serviço
Definitiva.

Em caso de atraso no pagamento
das parcelas, sobre o valor em
atraso incidirão multa de 2%, juros
moratórios
mensais
de
1%,
calculados pro-rata-die no mês, até a
data de efetivação do pagamento.

R$ 200.711

30
de
setembro
de 2012.

A TPI-Log é
uma empresa
controlada da
Companhia.

R$ 25.760

30 de junho
de 2012

Dezembro de
2012.

Indeterminado

R$ 25.760

30
de
setembro
de 2012.

A Rio Canoas
e a TNE são
empresas
controladas da
Companhia.

R$ 294.578

30
de
novembro
de
2011
(data-base:
ago/11).

31
de
dezembro de
2024

Em caso de atraso no pagamento a
compradora
ficará
sujeita
ao
pagamento
do
valor
devido,
acrescido de multa de 2%, juros
moratórios a taxa de 1% ao mês, e
atualização monetária dos valores

R$ 294.578

30
de
setembro
de 2012.
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ITEM

CONTRATOS COM O
MESMO GRUPO
OBJETO E CARACTERÍSTICAS DO
CONTRATO

VALOR ORIGINAL
VÍNCULO COM
A CIA.

R$ MIL

DATA

DATA DE
VENCIMENTO
OU PRAZO

SALDO
REMANESCENTE

CONDIÇÕES DE RESCISÃO OU DE
TÉRMINO

R$ MIL

DATA

com base no IPCA.

31

Empréstimo concedido para a
Companhia pela controlada
Rio Tibagi, a título de mútuo,
cujo saldo devedor será
reajustado pela variação de
100% do CDI mais 3,50% a.a.
de spread.

A Rio Tibagi é
uma empresa
controlada da
Companhia.

R$ 41.020

24 de maio
de 2011.

Maio
2015.

de

R$ 35.893
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30
de
setembro
de 2012.

