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Nº 231, sexta-feira, 2 de dezembro de 2011
XVIII. SENIOR NAVEGAÇÃO LTDA., construção de 6
(seis) embarcações do tipo UT 4000 com valor total do projeto de R$
81.343.708,10 (oitenta e um milhões, trezentos e quarenta e três mil,
setecentos e oito reais e dez centavos) que correspondem a US$
50.811.236,24 (cinquenta milhões, oitocentos e onze mil, duzentos e
trinta e seis dólares norte americanos e vinte e quatro centavos) com
apoio financeiro do FMM de acordo com a Resolução CMN nº 3.828,
publicada no Diário Oficial da União de 18 de dezembro de 2009,
com data-base de 22/08/2011, processo nº. 50770 001241/2011-94.
XIX. STARNAV SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA., construção de 4 (quatro) embarcações do tipo Rebocadores Azimutais LH
5000 DB com valor total do projeto de R$ 50.015.881,64 (cinquenta
milhões, quinze mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e
quatro centavos) que correspondem a US$ 28.337.610,00 (vinte e oito
milhões, trezentos e trinta e sete mil, seiscentos e dez dólares norte
americanos) com apoio financeiro do FMM de acordo com a Resolução CMN nº 3.828, publicada no Diário Oficial da União de 18
de dezembro de 2009, com data-base de 22/04/2010, processo nº.
50770 001205/2011-21.
XX. STARNAV SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA., construção de 4 (quatro) embarcações do tipo Platform Supply Vessel - PSV
4500 com valor total do projeto de R$ 330.201.872,00 (trezentos e
trinta milhões, duzentos e um mil, oitocentos e setenta e dois reais)
que correspondem a US$ 203.903.836,00 (duzentos e três milhões,
novecentos e três mil, oitocentos e trinta e seis dólares norte americanos) com apoio financeiro do FMM de acordo com a Resolução
CMN nº 3.828, publicada no Diário Oficial da União de 18 de
dezembro de 2009, com data-base de 01/04/2011, processo nº. 50770
001204/2011-86.
XXI. SWIRE PACIFIC NAVEGAÇÃO OFFSHORE LTDA.,
construção de 4 (quatro) embarcações do tipo Platform Supply Vessel
- PSV 5000 com valor total do projeto de R$ 431.266.831,80 (quatrocentos e trinta e um milhões, duzentos e sessenta e seis mil,
oitocentos e trinta e um reais e oitenta centavos) que correspondem a
US$ 250.896.987,48 (duzentos e cinquenta milhões, oitocentos e noventa e seis mil, novecentos e oitenta e sete dólares norte americanos
e quarenta e oito centavos) com apoio financeiro do FMM de acordo
com a Resolução CMN nº 3.828, publicada no Diário Oficial da
União de 18 de dezembro de 2009, com datas base de 19/11/2011,
processo nº. 50770 001228/2011-35.
XXII. SWIRE PACIFIC NAVEGAÇÃO OFFSHORE LTDA., construção de 6 (seis) embarcações do tipo Anchor Handling
Tug Supply - AHTS 18000 com valor total do projeto de R$
1.299.968.297,04 (um bilhão, duzentos e noventa e nove milhões,
novecentos e sessenta e oito mil, duzentos e noventa e sete reais e
quatro centavos) que correspondem a US$ 783.916.237,74 (setecentos
e oitenta e três milhões, novecentos e dezesseis mil, duzentos e trinta
e sete dólares norte americanos e setenta e quatro centavos) com
apoio financeiro do FMM de acordo com a Resolução CMN nº 3.828,
publicada no Diário Oficial da União de 18 de dezembro de 2009,
com data-base de 06/09/2011, processo nº. 50770 001228/2011-35.
XXIII. SWIRE PACIFIC NAVEGAÇÃO OFFSHORE LTDA., construção de 6 embarcações do tipo Platform Supply Vessel PSV 3700 com valor total do projeto de R$ 583.504.277,16 (quinhentos e oitenta e três milhões, quinhentos e quatro mil, duzentos e
setenta e sete reais e dezesseis centavos) que correspondem a US$
351.868.948,44 (trezentos e cinquenta e um milhões, oitocentos e
sessenta e oito mil, novecentos e quarenta e oito dólares norte americanos e quarenta e quatro centavos) com apoio financeiro do FMM
de acordo com a Resolução CMN nº 3.828, publicada no Diário
Oficial da União de 18 de dezembro de 2009, com datas base de
06/09/2011, processo nº. 50770 001228/2011-35.
XXIV. TERRAMAR SERVIÇOS E NAVEGAÇÃO LTDA.,
construção de 3 (três) embarcações do tipo Crew Boat P5 com valor
total do projeto de R$ 16.501.079,61 (dezesseis milhões, quinhentos e
um mil, setenta e nove reais e sessenta e um centavos) que correspondem a US$ 10.397.655,72 (dez milhões, trezentos e noventa e
sete mil, seiscentos e cinquenta e cinco dólares norte americanos e
setenta e dois centavos) com apoio financeiro do FMM de acordo
com a Resolução CMN nº 3.828, publicada no Diário Oficial da
União de 18 de dezembro de 2009, com data-base de 01/06/2011,
processo nº. 50770 001102/2011-61.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MIGUEL MÁRIO BIANCO MASELLA
RESOLUÇÃO Nº 106, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011
O CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DA MARINHA
MERCANTE - CDFMM, em reunião realizada no dia 24 de novembro de 2011, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
art. 2º, inciso IX e art. 7º do Decreto nº 5.269, de 10 de dezembro de
2004, resolve:
Art. 1º APROVAR a suplementação de recursos, com apoio
financeiro do Fundo da Marinha Mercante - FMM, às empresas
brasileiras e respectivos projetos, abaixo relacionados:
Apoio Marítimo:
I.BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARÍTIMOS LTDA, suplementação para 6 (seis) embarcações do tipo PSV NA
300CD - cascos NAV-123, NAV-124, NAV-125, NAV-126 e NAV127 e NAV-128 no valor total de suplementação de R$
144.403.956,48 (cento e quarenta e quatro milhões, quatrocentos e
três mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos) que correspondem a US$ 90.083.566,08 (noventa milhões,
oitenta e três mil, quinhentos e sessenta e seis dólares norte americanos e oito centavos), com apoio financeiro do FMM de até
90,00%, que equivale a R$ 129.963.560,82 (cento e vinte e nove
milhões, novecentos e sessenta e três mil, quinhentos e sessenta reais
e oitenta e dois centavos) que correspondem a US$ 81.075.209,46

(oitenta e um milhões, setenta e cinco mil, duzentos e nove dólares
norte americanos e quarenta e seis centavos), com data-base de
27/05/2011, processo nº. 50770 001107/2011-93.
II.BSCO NAVEGAÇÃO S.A., suplementação para 1 (uma)
embarcação do tipo Crew Boat P2 - casco - CBP2-01 no valor total
de suplementação de R$ 3.566.178,81 (três milhões, quinhentos e
sessenta e seis mil, cento e setenta e oito reais e oitenta e um
centavos), com apoio financeiro do FMM de até 90,00%, que equivale a R$ 3.209.560,93 (três milhões, duzentos e nove mil, quinhentos e sessenta reais e noventa e três centavos), processo nº.
50770 001293/2011-61.
III.MAGALLANES NAVEGAÇÃO BRASILEIRA S.A., suplementação para 1 (uma) embarcação do tipo Platform Supply Vessel
- PSV 4500 - casco WSO - 107 no valor total de suplementação de
R$ 122.798,59 (cento e vinte e dois mil, setecentos e noventa e oito
reais e cinqüenta e nove centavos), com apoio financeiro do FMM de
até 87,86%, que equivale a R$ 107.890,84 (cento e sete mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos), processo nº.
50770 001212/2011-22.
IV.WILSON, SONS OFFSHORE S.A., suplementação para 1
(uma) embarcação do tipo Platform Supply Vessel - PSV 4500 casco WSO - 103 no valor total de suplementação de R$
7.294.296,64 (sete milhões, duzentos e noventa e quatro mil, duzentos
e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos), com apoio
financeiro do FMM de até 90,00%, que equivale a R$ 6.564.866,98
(seis milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos), processo nº. 50770
001213/2011-77.
V.DOF NAVEGAÇÃO LTDA, suplementação para construção de 3 (três) embarcações do tipo Anchor Handling Tug Supply AHTS 18000 - 250TTE - cascos PRO - 30, PRO - 31 e PRO - 33 no
valor total de suplementação de R$ 86.921.736,75 (oitenta e seis
milhões, novecentos e vinte um mil, setecentos e trinta e seis reais e
setenta e cinco centavos) que correspondem a US$ 50.232.164,10
(cinquenta milhões, duzentos e trinta e dois mil, cento e sessenta e
quatro dólares norte-americanos e dez centavos), com apoio financeiro do FMM de acordo com a Resolução CMN nº 3.828, publicada
no Diário Oficial da União de 18 de dezembro de 2009, com database de 23/10/2009 processo, processo nº. 50770 001239/2011-01.
Cabotagem:
VI.PETROBRAS TRANSPORTES S.A. - TRANSPETRO,
suplementação de recursos para 1 (uma) embarcação do tipo Transportes de Produtos - casco M - 203 (PROMEF 1) no valor total de
suplementação de R$ 32.260.263,28 (trinta e dois milhões, duzentos e
sessenta mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos),
com apoio financeiro do FMM de até 90,00%, que equivale a R$
29.034.236,95 (vinte e nove milhões, trinta e quatro mil, duzentos e
trinta e seis reais e noventa e cinco centavos), processo nº. 50770
001291/2011-71.
VII.PETROBRAS TRANSPORTES S.A. - TRANSPETRO,
suplementação de recursos para 1 (uma) embarcação do tipo Transportes de Produtos - casco M - 204 (PROMEF 1) no valor total de
suplementação de R$ 35.296.790,66 (trinta e cinco milhões, duzentos
e noventa e seis mil, setecentos e noventa reais e sessenta e seis
centavos), com apoio financeiro do FMM de até 90,00%, que equivale a R$ 31.767.111,59 (trinta e um milhões, setecentos e sessenta e
sete mil, cento e onze reais e cinqüenta e nove centavos), processo nº.
50770 001291/2011-71.
VIII.LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL, suplementação
de recursos para 1 (uma) embarcação do tipo Full Contêiner - 2800
TEUS - casco EI-504 no valor total de suplementação de R$
13.557.088,27 (treze milhões, quinhentos e cinqüenta e sete mil, oitenta e oito reais e vinte e sete centavos), com apoio financeiro do
FMM de até 90,00%, que equivale a R$ 12.201.379,44 (doze milhões, duzentos e um mil, trezentos e setenta e nove reais e quarenta
e quatro centavos), processo nº. 50770 000505/2010-10.
IX.LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL, suplementação
de recursos para 1 (uma) embarcação do tipo Full Contêiner - 2800
TEUS - casco EI-505 no valor total de suplementação de R$
14.323.334,66 (quatorze milhões, trezentos e vinte e três mil, trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos), com apoio
financeiro do FMM de até 90,00%, que equivale a R$ 12.891.001,19
(doze milhões, oitocentos e noventa e um mil, um real e dezenove
centavos), processo nº. 50770 000505/2010-10.
X.LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL, suplementação de
recursos para 1 (uma) embarcação do tipo Full Contêiner - 2800
TEUS - casco EI-506 no valor total de suplementação de R$
20.869.329,14 (vinte milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, trezentos e vinte e nove reais e quatorze centavos), com apoio financeiro
do FMM de até 90,00%, que equivale a R$ 18.782.396,23 (dezoito
milhões, setecentos e oitenta e dois mil, trezentos e noventa e seis
reais e vinte e três centavos), processo nº. 50770 000505/2010-10.
Estaleiros:
XI.ESTALEIRO PROMAR S.A., suplementação para construção de estaleiro, localizado no Município de Ipojuca - PE, no valor
total de suplementação de R$ 28.392.158,68 (vinte e oito milhões,
trezentos e noventa e dois mil, cento e cinquenta e oito reais e
sessenta e oito centavos), que equivalem a US$16.597.777,79 (dezesseis milhões, quinhentos e noventa e sete mil, setecentos e setenta
e sete dólares norte americanos e setenta e nove centavos) com apoio
financeiro do FMM de acordo com a Resolução CMN nº 3.828,
publicada no Diário Oficial da União de 18 de dezembro de 2009,
com data-base de 16/09/2011, processo nº. 50770 001234/2011-92.
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XII.ALIANÇA S.A. INDÚSTRIA NAVAL E EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO, suplementação para ampliação e modernização dos
estaleiros, localizados nos Municípios de Niterói e São Gonçalo - RJ,
no valor total de suplementação de R$ 29.264.861,82 (vinte e nove
milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e um
reais e oitenta e dois centavos), com apoio financeiro do FMM de até
90,00%, que equivale a R$ 26.338.375,64 (vinte e seis milhões,
trezentos e trinta e oito mil, trezentos e setenta e cinco reais e
sessenta e quatro centavos), processo nº. 50770 001110/2011-15.
Financiamento à Produção:
XIII.ESTALEIRO MAUÁ PETRO-UM S.A., suplementação
de recursos para produção de 1 (uma) embarcação do tipo Transportes
de Produtos - casco M - 203 (PROMEF 1) no valor total de suplementação de R$ 32.260.263,28 (trinta e dois milhões, duzentos e
sessenta mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos),
com apoio financeiro do FMM de até 46,00%, que equivale a R$
14.839.721,11 (quartoze milhões, oitocentos e trinta e nove mil, setecentos e vinte e um reais e onze centavos), processo nº. 50770
001288/2011-58.
XIV.ESTALEIRO MAUÁ PETRO-UM S.A., suplementação
de recursos para produção de 1 (uma) embarcação do tipo Transportes
de Produtos - casco M - 204 (PROMEF 1) no valor total de suplementação de R$ 35.296.790,66 (trinta e cinco milhões, duzentos e
noventa e seis mil, setecentos e noventa reais e sessenta e seis centavos), com apoio financeiro do FMM de até 46,00%, que equivale a
R$ 16.236.523,70 (dezesseis milhões, duzentos e trinta e seis mil,
quinhentos e vinte e três reais e setenta centavos), processo nº. 50770
001288/2011-58.
XV.ESTALEIRO STX OSV NITERÓI S.A., suplementação
de recursos para produção de 3 (três) embarcações do tipo Anchor
Handling Tug Supply - AHTS 18000 - 250TTE - cascos PRO - 30,
PRO - 31 e PRO - 33 no valor total de suplementação de R$
86.921.736,75 (oitenta e seis milhões, novecentos e vinte um mil,
setecentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos) que correspondem a US$ 50.232.164,10 (cinquenta milhões, duzentos e trinta
e dois mil, cento e sessenta e quatro dóllares norte-americanos e dez
centavos), com apoio financeiro do FMM de acordo com a Resolução
CMN nº 3.828, publicada no Diário Oficial da União de 18 de
dezembro de 2009, com data-base de 23/10/2009 processo nº. 50770
001232/2011-01.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MIGUEL MÁRIO BIANCO MASELLA
RESOLUÇÃO Nº 107, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011
O CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DA MARINHA
MERCANTE - CDFMM, em reunião realizada no dia 24 de novembro de 2011, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
art. 2º, inciso VIII, e art. 7º do Decreto nº 5.269, de 10 de dezembro
de 2004, resolve:
Art. 1º CONCEDER prioridade de apoio financeiro do Fundo da Marinha Mercante - FMM, às empresas brasileiras e respectivos projetos de cabotagem, abaixo relacionados:
I. COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO NORSUL, construção
de 2 (duas) embarcações do tipo Mineraleiros - 77.500 TPB com
valor total do projeto de R$ 336.322.409,26 (trezentos e trinta e seis
milhões, trezentos e vinte e dois mil, quatrocentos e nove reais e vinte
e seis centavos) que correspondem a US$ 210.728.326,60 (duzentos e
dez milhões, setecentos e vinte e oito mil, trezentos e vinte e seis
dólares norte americanos e sessenta centavos) com apoio financeiro
do FMM de acordo com a Resolução CMN nº 3.828, publicada no
Diário Oficial da União de 18 de dezembro de 2009, com data-base
de 19/08/2011, processo nº. 50770 001207/2011-10.
II. HIDRONAVE SOUTH AMERICAN LOGISTICS S.A.,
construção de 5 (cinco) embarcações do tipo Panamax 63500 DWT Produtos Claros com valor total do projeto de R$ 609.490.773,30
(seiscentos e nove milhões, quatrocentos e noventa mil, setecentos e
setenta e três reais e trinta centavos) que correspondem a US$
355.865.459,95 (trezentos e cinqüenta e cinco milhões, oitocentos e
sessenta e cinco mil, quatrocentos e cinqüenta e nove dólares norte
americanos e noventa e cinco centavos) com apoio financeiro do
FMM de acordo com a Resolução CMN nº 3.828, publicada no
Diário Oficial da União de 18 de dezembro de 2009, com data-base
de 13/09/2011, processo nº. 50770 001240/2011-40.
III. HIDRONAVE SOUTH AMERICAN LOGISTICS S.A.,
construção de 1 (uma) embarcação do tipo Panamax 63500 DWT Produtos Escuros com valor total do projeto de R$ 121.898.154,66
(cento e vinte e um milhões, oitocentos e noventa e oito mil, cento e
cinqüenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) que correspondem
a US$ 71.173.091,99 (setenta e um milhões, cento e setenta e três
mil, noventa e um dólares norte americanos e noventa e nove centavos) com apoio financeiro do FMM de acordo com a Resolução
CMN nº 3.828, publicada no Diário Oficial da União de 18 de
dezembro de 2009, com data-base de 13/09/2011, processo nº. 50770
001240/2011-40.
IV. KINGFISH DO BRASIL NAVEGAÇÃO LTDA., construção de 4 (quatro) embarcações do tipo Produtos Claros - 45000
DWT com valor total do projeto de R$ 619.697.522,49 (seiscentos e
dezenove milhões, seiscentos e noventa e sete mil, quinhentos e vinte
e dois reais e quarenta e nove centavos) que correspondem a US$
309.554.684,30 (trezentos e nove milhões, quinhentos e cinquenta e
quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro dólares norte americanos e
trinta centavos) com apoio financeiro do FMM de acordo com a
Resolução CMN nº 3.828, publicada no Diário Oficial da União de 18
de dezembro de 2009, com data-base de 23/06/2009, processo nº.
50770 001072/2011-92.
V. NAVEGAÇÃO ALIANÇA LTDA., docagem de 1 (uma)
embarcação do tipo Graneleiro denominado Trevo Vermelho com
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