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A Agência Nacional de
Transportes Aquaviários
(Antaq)marcouparaapró-
xima terça-feira, às 10h, a
audiência pública sobre a
licitação da área STS10,
no Porto de Santos. O lei-
lão do terminal destinado
àmovimentação e à arma-
zenagem de cargas contei-
nerizadas é o mais visado
pela Santos Port Authori-
ty (SPA) dentro da cartei-
ra de licitações deste ano,
pois envolve investimen-
tosbilionários.
O evento em que as pes-

soas poderão oferecer con-
tribuições para a licitação
será virtual, com trans-
missão ao vivo nos canais
da Antaq e da SPA no
YouTube. Para assistir a
audiência, não é necessá-
rio se inscrever, porém os
interessados em se mani-

festar devem enviar men-
sagem ao WhatsApp (61)
2029-6940, das 12h às
18h de segunda-feira. Se-
rão aceitos vídeos, áudios
e textos.
Também será possível se

manifestar por meio de
umasaladereuniãodoapli-
cativo Zoom. Neste caso, a
pessoa deverá manifestar a
escolha ao se inscrever, en-
caminhandooe-mail de lo-
gindoZoomparaserconvi-

dadoparaasala.

EXPECTATIVAALTA

SegundoaAutoridadePor-
tuária, o leilão do terminal
que fica na região do Saboó
será omaior já realizadono
complexo portuário santis-
ta.Os investimentos sãoes-
timados em R$ 3,29 bi-
lhões, enquantoovalorglo-
bal estimado do contrato é
deR$27,9bilhões.
A duração do arrenda-

mento será de 25 anos,
com celebração de con-
trato e início das opera-
ções previstos para o
ano que vem.
Os valores devidos pela

licitante vencedora à SPA
serão de R$ 6,2 milhões
em parcelas fixas mensais
eR$54,55porTEU(medi-
da padrão equivalente a
umcontêinerde20pés).
O terminal terá mais

de 600 mil m2 de área.
Atualmente, ela é dividi-
da emseis terminais, sen-
do cinco com contratos
transitórios.
Com o arrendamento, a

capacidade do Porto de
Santos será ampliada em
mais 1,9 milhão de TEU.
A consulta pública da lici-
tação do STS10 ficará dis-
ponível até 21 de abril.
Contribuições devem ser
encaminhadas pelo site
daAntaq(gov.br/antaq).

3,29
bilhõesde reais

Estaéaprojeçãode investimento feita paraoSTS10, cujo leilão é
encaradocomoumdosmais importantesa seremrealizadosem2022

ESTIMATIVA

Leilãode terminal será
debatidonapróxima3a

Audiência pública sobre o STS10, localizado no Saboó, foi oficializada pela Antaq
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