
OPERADOR LOGÍSTICO PARA NAVIOS
LOGISTICS OPERATOR FOR SHIPS



APRESENTAÇÃO
PRESENTATION

A Siará Ship Supplier é especialista no 
fornecimento técnico de peças, componentes, 
materiais, insumos e acessórios para navios. 
Atualmente atendemos a diversos Armadores 
nacionais e internacionais, assim como 
Agências Marítimas de todo país.

Além da forte atuação como fornecedor de 
navios nos portos da região Nordeste, a Siará 
Ship Supplier também atua como Operador 
Logístico para embarcações, sendo assim um 
ponto de apoio seguro e conável para os 
Armadores. Podendo ser utilizado para o 
recebimento, armazenagem e entrega de 
materiais, peças, sobressalentes, químicos, 
tintas, marinharia, papelaria, elétrica, dentre 
outros. Área de armazenagem segura para os 
itens, conferência e entrega a bordo durante a 
estadia dos navios em nossa região.

Siará Ship Supplier is a specialist in the 
technical supply of parts, components, 
materials, supplies and accessories for ships.
We currently serve several national and 
international Shipowners, as well as 
Maritime Agencies from all over the country.

In addition to its strong performance as a 
Ship Chandler in ports in the Northeast 
region of Brazil, Siará Ship Supplier also acts 
as a Logistic Operator for vessels, thus being 
a safe and reliable support point for 
Shipowners. Can be used for the receipt, 
storage and delivery of materials, parts, 
spare parts, chemicals, paints, marine, 
stationery, electrical, among others. Secure 
storage area for items, checking and delivery
on board during the ships stay in our region.



INFRAESTRUTURA
INFRASTRUCTURE

•Amplo espaço de armazenamento 

•Estantes, armários, paletes e meios de 

  armazenagem adequada e segura

•Sala climatizada para eletrônicos

•Veículo para transporte terrestre 

•Meios de içamento até 1,5ton

•Movimentação horizontal de carga 

  até 2,5ton

•Sistema de Alarme

•Sistema de CFTV

•Apólice de Seguro

•Equipe para recebimento, conferência, 

  preparação, entrega a bordo e envio de 

  relatório acerca dos materiais do 

  Armador/Navio 

•Recebimento e armazenagem de material 

  retirado de bordo para posterior envio ao 

  endereço apontado pelo Armador 

•Large storage area

•Shelves, cabinets, pallets and adequate 

  safe storage facilities

•Air-conditioned room for electronics

•Vehicle for land transport

•Lifting load up to 1.5ton

•Horizontal load lifting up to 2.5 ton

•Alarm system

•CCTV system

•Insurance policy

•Team for receiving, checking, preparing, 

  delivering on board and sending a report 

  about the Shipowner/Ship materials

•Receipt and storage of material removed 

  from board for later sending to the 

  address indicated by the Shipowner



GALERIA
GALLERY



Rua Antônio Fortes, 220 - Sala 5 - Fortaleza/CE

+ 55 85 99833-1506

+ 55 85 98531-2302

contato@siarasupplier.com

siarasupplier


