Santos, 11 de janeiro de 2021.

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2020

LISTA DE OFERTAS RECEBIDAS Nº 01/2021, DE 11 DE JANEIRO DE 2021

Em continuidade ao disposto no Item 8 do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº
02/2020, a SPA torna pública a presente Lista de Ofertas Recebidas, que contempla as
Ofertas recebidas pelo arrendamento transitório de área com 64.412 m², na Região do Saboó,
na Margem Direita do Porto Organizado de Santos.
I.

Oferta 1:
a. Ofertante: Msc Mediterranean Logística Ltda.
b. Valor ofertado:
i. Arrendamento fixo: R$ 79.870,88 por mês.
ii. Arrendamento variável: R$ 1,00 por contêiner ou veículo e R$ 0,03 por
tonelada.
c. Carga a ser movimentada: contêineres (garantido), carga geral (potencial), carga de
projeto (potencial), veículos (potencial).
d. MMC: 20.000 contêineres por mês.
e. Valor Ofertado - Remuneração Mensal Mínima: R$ 99.870,88

II.

Oferta 2:

a. Ofertante: Santos Brasil Participações S.A.
b. Valor ofertado:
i. Arrendamento fixo: R$ 32.206,00 por mês.
ii. Arrendamento variável: R$ 3,00 por contêiner e R$ 3,95 por tonelada.
c. Carga a ser movimentada: carga geral conteinerizada ou não (contêineres vazios e
cargas gerais e de projeto).

d. MMC: 1.833,33 contêineres e 1.000 toneladas por mês.
e. Valor Ofertado - Remuneração Mensal Mínima: R$ 41.656,00

Nos termos do Item 8.3 do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 02/2020, será
franqueado 1 (um) dia útil para que as Ofertantes acima relacionadas apresentem uma única
oferta final para o arrendamento transitório da área, com as especificações a seguir descritas.
As Ofertas finais devem ser encaminhadas
transicao.022020@brssz.com, na seguinte data:

para

o

endereço

eletrônico

Apresentação das Ofertas finais
Data

13 de janeiro de 2021

Horário

Das 10h às 16h

Endereço eletrônico

transicao.022020@brssz.com

As ofertantes poderão encaminhar apenas um e-mail no período acima destacado, com
confirmação de leitura.
A SPA reitera que preservará a lisura do procedimento e a segurança das informações
prestadas no âmbito do Edital, em linha com os comandos legais que vinculam sua atuação.

