CONDIÇÕES CONTRATUAIS BÁSICAS
As seguintes condições contratuais básicas deverão ser consideradas, onde
aplicáveis, na elaboração do Contratos de Movimentação firmado entre a
BRASKEM e os Terceiros Interessados, norteando o relacionamento operacional
e comercial das partes envolvidas.
IDENTIFICAÇÃO DO MOVIMENTADOR
[Nome, endereço, CNPJ etc.]
IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR
[Nome, endereço, CNPJ etc.]
DADOS PRINCIPAIS DA MOVIMENTAÇÃO
Produto
Volume
Prazo de Vigência
QUALIDADE DO PRODUTO
Limites de Especificação - requisitos de qualidade - para aceitação de
Produtos;
Itens Críticos
Variações permitidas (Limites de tolerância) para itens críticos
Ensaios exigidos no Ponto de Recepção
Laboratórios aceitos para realização dos ensaios
Responsabilidades e procedimentos relativos a contaminações;
QUANTIDADES DE PRODUTO
Bateladas Mínimas [Nos Pontos de Recepção e Entrega].
Ciclo / Tempo padrão para retiradas
Destinação das Interfaces
Medição dos Serviços
Limites de Perdas
Capacidade Contratada Mínima (Ship or Pay)
Fungibilidade
Operação Pulmão / Critérios para Amostragem e Medição
Faixa de Fechamento
CONDIÇÕES OPERACIONAIS
Pressão requerida no Ponto de Recepção
Pressão no Ponto de Entrega
Prazo de Retirada de Produtos no Ponto de Entrega
Aceitação e Retirada do Produto
Utilização de Sistemas Complementares
Instalações de abastecimento de combustível, lubrificante e água;
Instalações de lastro e deslastro;
Sistemas para combate a incêndio e segurança;

Procedimentos e normas de proteção ambiental, segurança e operação;
Limitações de operação do Terminal em função das condições meteorológicas
ehidrológicas (tais como velocidade máxima do vento, altura máxima de ondas,
marés, etc.).
Condições de recebimento e expedição de Produtos:
- Prazo máximo de armazenagem (tancagem) por Produto
- Volumes mínimos para recebimento por Produto
- Volumes mínimos para entrega por Produto
- Medição e controle de quantidades e perdas
- Amostragem, segregação de produtos e garantias da qualidade
Procedimentos de ajuste dos volumes de Produtos;
Condições para protestos (reclamações), acordos e tempos de atendimento;
Obrigações e responsabilidades do Operador;
Obrigações e responsabilidades do Carregador;
Adição de Inibidores de corrosão
CONDIÇÕES COMERCIAIS
Preços e Tarifas
Reajustes
Prazo de Pagamento
Forma de Pagamento
DISPOSIÇÕES GERAIS
Seguros e Garantias Financeiras;
Foro
ASSINATURAS

