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COMUNICADO AO MERCADO
LOG-IN COMUNICA O RESULTADO DE EDITAL DA ÁREA Nº5 DO PORTO ORGANIZADO DE VITÓRIA

A Log-In - Logística Intermodal S.A. (“Log-In” ou “Companhia” - B3: LOGN3), em atendimento ao disposto no artigo
157, §4°, da Lei nº 6.404/76, e na Instrução nº 358/02 da Comissão de Valores Mobiliários, vem informar aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, no dia 11 de janeiro 2021, concluiu-se o processo onde a sua subsidiária TVV –
Terminal de Vila Velha S.A. (“TVV”), no âmbito do Edital de Processo Seletivo Simplificado n.º 01/2020, organizado
pela Companhia Docas do Estado do Espírito Santo (“CODESA”), obteve a melhor classificação para explorar
provisoriamente a área nº 5 do Porto Organizado de Vitória/ES.
O projeto em questão compreende a exploração transitória de uma área de 54.086 m² pelo prazo de 180 dias, onde a
Companhia movimentará carga geral (veículos), reforçando a sua participação no Porto Organizado de Vitória/ES, e a
ampliação dos serviços ofertados à sua base atual e potencial de clientes.
Após a apresentação dos documentos de qualificação, a Companhia foi declarada habilitada em 23 de dezembro de
2020 e o processo seguiu para apreciação da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ). Uma vez
publicada a resolução autorizativa da ANTAQ, a Companhia será convocada para a assinatura do respectivo contrato
de transição em até 5 (cinco) dias úteis mediante Ato Convocatório, a ser divulgado no website da CODESA.
A Companhia irá manter o mercado em geral informado à medida em que novos eventos ocorrerem.

Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2021.
Pascoal Cunha Gomes
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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NOTICE TO THE MARKET
LOG-IN ANNOUNCES THE RESULT OF THE PUBLIC NOTICE OF AREA No. 5
OF THE PORT OF VITORIA (PORTO ORGANIZADO DE VITÓRIA)

Log-In - Logística Intermodal SA ("Log-In" or "Company" - B3: LOGN3), in compliance with the provisions of article 157,
paragraph 4, of Law 6,404 / 76, and Instruction 358/02 Securities and Exchange Commission, informs its shareholders
and the market in general that, on January 11, 2021, the process where its subsidiary TVV - Terminal de Vila Velha SA
(“TVV”), within the scope of the Simplified Selection Process Notice no. 01/2020, organized by Companhia Docas do
Estado do Espírito Santo (“CODESA”) was concluded, obtaining the best classification for provisionally exploring area
5 of the Organized Port of Vitória / ES.
The project comprises the transitory exploration of an area of 54,086 m² for a period of 180 days, where the Company
will move general cargo (vehicles), reinforcing its participation in the Port of Vitória / ES (Porto Organizado de Vitória),
and the expansion of the services rendered to its current and potential customer base.
After the presentation of the qualification documents, the Company was declared qualified on December 23, 2020
and the process continued for consideration by the National Waterway Transportation Agency (ANTAQ). Once
ANTAQ's authorization resolution has been published, the Company will be called upon to sign the respective
transition contract within 5 (five) business days by means of the Call Notice, to be disclosed on the CODESA website.
The Company will keep the market informed as new events occur.

Rio de Janeiro, January 11, 2021.

Pascoal Cunha Gomes
CFO and Investor Relations Officer
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