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PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
CM 05.131.18010001-64 

Comissão Permanente de Licitações 

co 

CERTIDÃO 

Certifico para os cevidos fins de direito que na Página 783 começa a 
Pasta 03 do Procedimento Licitatório n° 007/2017, na Modalidade Pregão 
Presencial, que tem como objeto à Contratação de Pessoas Jurídicas para 
prestação de serviços de transporte escolar por meio de veículos automotores e 
embarcações fluviais a serem executados na zona urbana, zona rural - terra 
firme, durante o período do ano letivo de 2017, incluindo o fornecimento de 
combustível motoristas, marinheiros e auxiliares com toda a manutenção 
corretiva e preventiva. 

MARISA O MODA 
Pregoeira da PMO 

Portaria n. 018/2017 

Rua Dep. "imundo CízavesW 0 338 OE68.250-0O0 
Ó6i4Tos - Pará 
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- 	 JtKA1UOA5U[tULJtL3ALIA;  
MWS PORTELA ICIA LTDA 

4 '  
Pelo prese.lte r,stçurnino P l:.ur 	&; mILIk, 	

- 

P1 	t 

'•'1 	
14 	f 	\ T'1 1 	t 	1 	1 	 . 	r 	1 \R li lft \ fli 41)1 "e 1 111 Vt)1 

.A\3R080.1" 	MIARUA1IM. 	!Zit 	 u'sn 
O 

MARMISSON NVIA3,1MÁTUINSENA \ 	 1LLK 14RA'11 

	

US 	, iO 	NiR\I1'( 	•. 'NARi.1. 1A, ('l-P 	 i1ASfl 

mn .x1tflu lfl' 1 Imistmk1 mckha.nie 

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS 

CLAUSULA PRIMEIRA, A sociedade çí ra sob o nome empresarial M W S PORTELA & 
CIA LiDA e ,  nome famasia M & P SERVICOS E TRNSPORTES 

CLAUSULA SEGUNDA. A socudade temsede: RUA HORTEt4CIA, 2355 JARDIM 
SANTAREM, SANTARÉM. PA. CEP,  68 . 030-310.  

CLAUSULA TERCEIRA. A sociedIade ooira, a qualquer tempo abrir ou echar fIlial ou 
outra dependência, mediante itorça contratuai. desde que aprovad peos votos 
correspondentes dos sÓCIos n r,rmo, a três quartos o capta socat, os termos do 
art. 1.076 da Lei n 10406 20:?. 

• 	
\Ç\ 

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇAO 

	

CLÁUSULA QUARTA. A seciecadeeiv por eto' soc,atiais'l 	 - 

UR.ANSP )RTI lS(( )I \R. 

 

SERVIÇOS flF \t\\ ft\Ç 	1 RPAR.Ç.\() M Ç..\ 1'.\ 
1 R V\'SP IR 11- RIDOVI.\RIÚ CO1..t-TV0 DE 

PÀ.SSKiUROS. C1)1 ii l\1R RIU FIXO. MUN1CIPAI. SERVIÇO .D.E TRANSPORTI V)F 
PASS.(if!ROS 1 OC.U, .() DI . 1 IVLI" O\t \IOTORISTA; LOCAÇÃO ')E 
.ALTC)M()i1S SFNI (.'c)NDL:lOR. FRANSPt)Wr1 IOt)OV1ARIO DE __________ 

ICERTIFCO, 	lSl 
PERIGOSOS.  

CD 

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS 
bt 	oqt.1--- cr - 

Oo4dos , 

4924-iO0 - transporte esco1ar. 	 * 

420-0101 - cn'iços de manutePÇO e reparação meLan11 de veiculos d 	otofts. -- 

4921-3/01 - transporte rodoviário coletivo de passageiro -s. com  Winerátio fixo. rnuniipal. 
4923-0'02 -serviço dc transporte de passageiros 1ocaço de 3U1OL)VeII Com mtnorita. 
4930-2'03 - r4nsporte rodoviário dc produtos perlgosos. 

	

7711-o O kxaçào de automóveis sem condutor. 	- 	TAâELIOPL4TO , 

1 	í 

/ 

4 ç 	
OtL.1q5, - //7É 

Req: 8140O0002785 	 aa 



CONTRAI"() DA SOCIEDAUL MITAOA 
M W S PORTELA & CIA LTDA 

Li #7t  

d 	••• 

Req: 81400000234785 

riL4 

\Wu1 
r nTraoreira 

:4 234  

CLÁUSULA QUINTA, A 
. 1VIt 	5ftI Phi'o rI 1  

00 CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA SEXTA 0 4pta 	 d R 5OO(.Oi; (Crqu Reata d dido íam 50,000 (c.inquent,1 mm qutv& de vrmfr r nommnal R$ 1 
cada urna, totalmente integralizadOneste Ii em mor,da corrente do pais. 

Praqraio Unmco O capitam social fica  assim distribuído entre os SOCiOS 

(•) DOS ANTLS .SçIMEr(} 1100 (vinte e. rincu mil) quauis, perfndo u 

\ \Rj ísSO\ VEiJ., lN iTt N sf:\.\ l't utn:LA. etnfl S (milO (int e dnc ni1 
p.rIzLndo um oLi1 de R _5.tRlO.uu vut 	enm. mml 	intgraUzado: 

CLAUSULA SETIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser ce.dias ou 
ranstercas a erceuos sem o consentimentodo(s) outro(s) sócio(s1. a quem fica 

assegurado. em igualdade de condições e preço direito de preterénoia para sua 
aqumstçao, se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas a alteração 
contratual pertinente. 

CLÁUSULA OITAVA. A responsabiidade de cada sócio é restrita 	v r de suas 
Quotas, mas todos respondem sotidariamente pela integrahzaçâo do ca 

DA AOMINISTRAÇAO E DO PRO LABORE 

CLÁUSULA NONA. A adrnmnistração da sociedade caberá A administraçã da 
sociedade caberá soladamente a PEDRO DOS SANTOS NASCIMENTO • e 
isoiadamente a MARLISSON WELLJNGTON SENA PORTELA com os poderes e 
atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extraludicialrnente, 
podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da 
sociedade. autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seta em favor de 
qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). com os poderes e atribuições de 
representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudícialmente, podendo 

praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da 
sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de 

qualquer/'dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociec, semautorizaÇão do(s) outro(s) sócio(s). 

HPsQ' \  

st re 
/AI 	< 

Quad(m 
An020 17 	is 

OocU 	cô 
.io 

CNPJ: 

r"  
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: 
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- CERTIPU 
kÉo*iba xfJ? cOI D ojJlâ er •  

EM rt i* 
CONTRATO DA SOCIEDADE. LIMITADA 	 " MWS PORTELA & CIA LTDA 

1 v 
Paragrafo único- No e**wkto cia adrninisraçao o administrjor terá irito a u ret,'ada mensal. ftlUfr' do prc> la orp cuJO vInr  sfx rá ctfindo de r;Õmurn acordo entre  o socos. 

DO BALANÇO PATIMONiAL DOS LUCROS E PERDAS 
II 

CLÁUSULA DECIMA. Ao 	mflO d, (;atl,j fMrfr-100 	 010 31 lie dezembro, 	QU2Mj i.-'st;a'on 	juMt(;j 	d' su 	dmitraçn prxedrui 	Fo 
aboraçàc do 'entann, do 	anç 	 d atir;ç  de resuitdr ecorô -io 	Ooc 

cabendo aos 0ç 05 . ria  Proporçâci de as quotas, os lucros ou perdas apados 

1 4 1  Por de4beraÇãc dos SOcios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período 	- 
ano a partir de resultado do peridc apurado. 

A distribuição dos lucro ønderá não obedecer a participação do sócio desde que 
aprovada pelos sócios cotistas. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício 
social, os socios deliberarão sotre as contas e deskgnarao administrador(es), quando for 
ocaso. 

DO FALECIMENTO DE SÓCIO 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sáco, a sociedade 
continuara sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou 
iriexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres 
será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da 
resolução. verificada em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo único. O mesmo procedimento seta adotado em outros c s m. que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 	 ., 

DA DECLARA'ÂO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Ot,s Administrador (es) declara(m), sob a pe as da 
lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei espec i ou 

em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena ue 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime fatimentar., 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia poputar, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, conjra 
as relações de consumo, fé pública ou propriedade. 

ÂUSU 	

DOS CASOS OMISSOS 

C 	DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no 1pp,esente contrato serão 
resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei n °  10.40612002. 

I3T  

1 	 4 	y) 	
1Ru. o.•

I o

7 
'15 

3 Req: 81400000234785   
'YLO11. 134. 



CON1 lAT() 

M W S PORrELA CIA LTDA 

o 

DO FORO 
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA  iurnp 	 O lO10M d SANTARÉM .p 	, 

rnCnto dos d1re(105 u bn 

E, por estarem assim just 

SANTARÉM 24 de Outubro de 2014 

_J 
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Req 81400000234785 
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PREGÃO PRESENCIAL N °  007/2017/PMO/SEMED 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N °  0150/2017/PMO 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EMBARCAÇÃO 

EU ELISNALDO SOARES CANTUÁRIA, portador do CPF/MF n °  625.332.402-06 e RG 
n °  5170917/PCPA, com endereço na Rua Deputado Raimundo Chaves n °  848, 
declaro que a embarcação tipo Lancha de NOME (ANA PAULA VI), de minha 
propriedade REGISTRADA NA CAPITANIA DOS PORTOS SOB O N° 0230921990, com 
lotação de (21) PASSAGEIROS e (01) Tripulante estará disponível para a 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR no município de Óbidos, para a 
empresa LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA-EPP, inscrita no CNPJ/MF n °  
01.281.983/0001-44 com endereço na Rua Justo Chermont n °  1303 sala A, 

Bairro de Santa Terezinha, CEP 68250-000, Óbidos/PA, caso esta seja a 
vencedora da Licitação. 

Óbidos-PA,26 de 

JI  
To  TA MARIA CNPJ. in 

Rua 	.2 .83g0 1-20 
OCher,j nI 

ta a da(s) corn 
PARE 

oAvERDADE 

mo J{çíanni 
CPF: 482.07446234 

-rab & -i ãSubstituta 

QU  

PROPRIETÁRIO 
RG n °  5170917 

CPF/MF n °  625.332.402-06 



. , 	 -, 	 -4 4 
j . = 

PREGÃO PRESENCIAL N °  007/2017/PMO/S EME D 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N °  0150/2017/PMO 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE VINCULAÇÃO FUTURA 

CIPAL 

' 

o 	ç3Vl 	o 

A empresa LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA-EPP, inscrita no CNPJ/MF n °  
01.281.983/0001-44 com endereço na Rua Justo Chermont n° 1303 sala A, 
Bairro de Santa Terezinha, CEP 68250-000, Óbidos/PA através do seu 
RESPONSAVEL LEGAL LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA, brasileiro, casado, 
empresário, RG/PC-PA n° 3220839 e CPF/MF n °  509.700.112-53 residente e 
domiciliado na Rua Justo Chermont n °  1303 Bairro Santa t  Terezinha CEP 
68250-000, Óbidos-Pá, telefone n° (93)99100-0551, DECLARA qiie a Embarcação 
tipo lancha de Nome (ANA PAULA VI) REGISTRADA NA CAPITANIA DOS PORTOS SOB 
O N°  0230921990, com lotação de (21) PASSAGEIROS,(0 ) TRIPULANTE, 
propriedade do senhor (a) ELISNALDO SOARES CANTU.ÁRIA, es 	a disposição 
para a LOCAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE T 	E SCOLAR no 
município de Óbidos, caso esta empresa seja a vencedora d 	tação. 

Óbidos-PA, 26 de Abril de 2017 

LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA 
RG n° 3220839 

CPF/MF n °  509.700.112-53 

13 
~ ç 3 
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CONTRATO DE COMODATO DE EMBARCAÇÃO 

CONTRATO L & Q FRANCO- N °034/20 1 7 

COMODANTE: ELISNALDO SOARES CANTUARIA, brasileiro, solteiro, 

portador da cédula de identidade R.G. n° 5170917, e CPF/MF n° 

625.332.402-06, residente na Rua Deputado Raimundo Chaves n°848 

Óbidos/PA, CEP 68250-000. 

COMODATÁRIO: LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA — EPP, pessoa 

jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF n°01.281.983/0001-44, 

com sede na Rua justo Chermont n° 1 303 sala A, Bairro de Santa 

Terezinha, CEP 68250-000, Óbidos/PA, neste ato representada por seu 

Representante Legal o Senhor LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA, 

brasileiro, casado, empresário, portador do RG/PC-PA n° 322039 e do 

CPF/MF n° 509.700.112-53. 

Pelo presente Contrato de Comodato de Embarcações, 1 

contratado o seguinte: 

DO OBJETO DO CONTRATO 	 \ \ 
Cláusula P. a  O OBJETO do presente instrumento é a transferência 

posse pelo COMODANTE ao COMODATÁRIO, da posse da embarcação 

tipo Lancha, denominada ANA PAULA VI, Inscrita na Capitania dos Portos 

et7Santarém sob o número 0230921990, classificada como Transporte 

passageiros, com lotação de (21) passageiros e (1) Tripulante, 

- 	 evendo apenas usar e gozar do bem. 

DO USO 

JáusuIa 2.  O COMODATÁRIO deverá fazer uso da embarcação, objeto 

deste instrumento, apenas para trabalhar, utilizando-o para o 

transporte de passageiros. 

DA DEVOLUÇÃO 

Cláusula 3•  O COMODATÁRIO restituirá ao COMODANTE quando por 

este solicitado, a embarcação descrito na cláusula 1 a,  em perfeitas ) 5 
condições e estado de conservação, como disposto no termo de vistoria 

em anexo, arcando com eventuais defeitos ou prejuízos causados. 

D PRAZO 

1 



/ CPI4 \  
	

/zf 	I 
Sve 

c;,cz r.a .sr 	tJ 	 •._.. Cfl 	 F4 	P'S 	 e 	 CO 

Cláusula 	A duração deste contrato é por tempo indeterminado. 

PARAGRAFO ÚNICO-O prazo para a devolução do objeto deste contrato 

será de 30 (trinta) dias, após a notificação do COMODATÁRIO. 

DA RESCISÃO 

Cláusula 5a  Poderá, qualquer contratante rescindir este instrumento a 

qualquer tempo, informando a parte interessada com antecedência de 

30(trinta) dias. 

Cláusula 6a  Estará rescindido o presente contrato caso haja a violação 

de qualquer cláusula aqui disposta. 

DA RESCISÃO 

Cláusula 	Poderá, qualquer contratante rescindir este instrumento a 

qualquer tempo, informando a parte interessada com antecedência de 

02 dias. 	 fl\j 
Cláusula 6.  Estará rescindido o presente contrato caso haja Çibjação 

de qualquer cláusula aqui disposta. 

DO FORO 

Cláusula 7a  Para dirimir quaisquer controvérsias oriunda 	o 

CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Óbidos 

or estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, 
AM 	duas vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testernunha_.. 

26 de abril de 2017. 	/ 

f 1 7 	 1 
--- 	iL&Í---------- 

Comodante 

comotio - Representante Legal 

DE HR'ti 

e: H 

014. 9Ç3 

Reconheço verdaefra(s) a(s 
Assinatura(s) assinalada(s) com 

nc$rpou ré 
EM FÉLLOAVERDArE 

Óbidõ ( fl-toq ZH 
1 ° testemunha_____ 

2 °te ste m u n h a_ 

co'n s&o de 

1 

CPF: 482.074.462-34 
u b s t tut 

III 	2 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
AUTORIDADE MARÍTIMA BRASILEIRA 

Capitania Fluvial de Santarém 
TÍTULO DE INSCRIÇÃO DE EMBARCAÇÃO 

799899669989799790970799239909649793793497 

1 I II I 1 I 1 I II i 1 Ill I 1 fI lt 11 1 DII 1 II II 	I IIM 1 tIIi 
fl 	NÚMERODEINSCRIÇÃO 	1 	['" DATADEINSCRIÇÂO "fl 	---•--- 	PROPRIETÁRIO 

0230921990 	1 	0210612015 	
] 	

NOME: ELISNALDO SOARES CANTUÁRIA 
CPF/CNP.I: 625332.402-06 . 

- NOME DA EMBARCAÇÃO 	 ,.. 	ENDEREÇO: RUA DEPUTADO RAIMUNDO CHAVES 

ANA PAULA VI 	 1 	NÚMERO: 	. 	COMPLEMENTO: 
-_-- 	

BAIRRO: CENTRO 	 CEP: 68250-000 
[ QTD. DE TRIPULANTES 1 [ QTD. DE PASSAGEIROS 

	

VALIDADE 	1 	CIDADE: OBIDOS 	 ESTADO; PA 

CO-PROPRIETÁRIO r N 1' MOTOR 	N' 2' MOTOR ] f" POTÊNCIA TOTAL (III') l " ,'IA 7 	NOME: ************************************************* 

	

L1004510 - 	 20000jL 	_J 	CPP/CNPJ ***** * ******** * 

- ENDEREÇO: ************************************************** 
- N3 MOTOR - - N'4-MOTOR - 	'— TIFO DE PROFUI..SAO --'— 	 . 	. 	 **** 1 ****************I í******************1 	 Motor 	 NUMERO: ********* 	 COMPLEMENTO: 

BAIRRO: 	 CEP: 
- 	 CIDADE' *************** 	 ESTADO: ** 

- - TIPO DA EMBARCAÇÃO __ 	ATIVIDADE / SERVIÇO 	 - 	- .. 	- 

L Lancha - Motorboat 	 Transporte de Passageiro 	1 -- ---- - CARACTERÍSTICAS DO CAS 	

- -

- -, 
CONSTRUTOR: ZATURIVA EMBARCAÇÕES L 	'Çt, 

r— 
 

ARQUEAÇÃO BRUTA 	 ÁREA DENAVEGAÇÃO _
• i 	ANO DE CONSTRUÇÃO: 	2015 	 ' 	A 

	

8,00 	 Navegação Interior  

	

---- --_-.._..___._.J 	COMPRIMENTO TOTAL: 	9,50 	 0 	\O 
UA 

-----_- CALADO _-_-_-_____ -- BOCA ---a 	TFU 	MAT. CONSTRUÇÃO CASCO: 	Alumínio 	l 
LEVE: 0,37 	CARREGADO: 0,56_] [_ 2,40 	 3,58 	1 	NÚMERO DE SÉRIE DO CASCO/CHASSI:' 	. 178 

HIPOTECADA: NÃO 
- --------- 	- CREDOR HIPOTECÁRIO -----•-- 

Santarem, 02 de Junho de 2015. 

OUTRAS OBSERVAÇÕES  

TRIPULANTE: 01-MAP1 ** SEM RESERVA DE DOMINIO ** 	

ROBSONOBRDAN 	souzi. 
de 

Carimbo e Assinatura 
	

o ge%lado, Agente ou - 	 j 
. 	 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

AUTORIDADE MARÍTIMA BRASILEIRA 
Capitania Fluvial de Santarém 

AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE'OPRIEDADE 

AUTORIZO A AUTORIDADE MARÍTIMA BRASILEIRA A TRANSFERIR A 
PROPRIEDADE DA EMBARCAÇÃO ABAIXO IDENTIFICADA: 

NOME: ANA PAULA VI 

N° DE INSCRIÇÃO: 0230921990 

PROPRIETÁRIO: 	ELISNALDO SOARES CANTUÁRJA 

CPF/CNP,l: 	625332.402-06 	 ,PARA: 

NOME DO COMPRADOR: 	- 	 _---__ 	- 

IDENTIDADE: 
	

CPF/CNPJ: 

ENDEREÇO: 

A 

a) O vendedor se isenta de qualquer respon 	1te administrativa, civil 
ou criminal a partir da data da assinatura d 	nsferência, cabendo 
ao comprador imediata transferência de propriedade. 

b) Este recibo, devidamente preenchido e com o reconhecimento da 
firma do proprietário e do comprador, deverá ser apresentado, dentro 
de um prazo de 15 dias a partir da data de sua assinatura, na 
Capitania dos Portos, Delegacia ou Agência, juntamente com os 
demais documentos necessários à transferência de propriedade,, os 
quais estão relacionados nas Normas da Autoridade Marítima que st 
encontram disponíveis no site www.dpc.mar.mil.br . 

c) Este recibo deve ser . destacado do Titulo, de Inscrição de Embarcação 
guardado para ser utilizado para a transferência de propriedade. 

DE ACORDO:  
ASSINATURA DO COMPRADOR 

RECONHECIMENTO DE FIRMA DO-COMPRADOR VALOR-RI 

E DATA; 

DE ACORDO:  
ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO 

RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PROPRIETARIO 
1—  - 

vJj 

45h 

- 
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Pagamentos com código de barras 

20/05/2015 	- 	BANCO 	DO 	BRASIL - 	 11:06:18 
424704247 0003 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS 
CLIENTE: AO NAVEGACAO REGIS LTDA 
AGENCIA: 4247-1 	 CONTA: 10268-7 

BANCO BRADESCO S.A. 

2 37  9000108 54 07 042 78 17 12 0260 522 0416 44 10000014 124 
NR. DOCUMENTO 52.005 
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015 
VALOR DO DOCUMENTO 141,24 
VALOR COBRADO 141,24 

NR.AUTENTICACAO' 	. 	9.EB9.6B5.7E5.71B.D05 

Transação efetuada com sucesso por: J4323697 REGILMAR ARRUDA DA SILVA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO 

VÁLIDO ATE-2  0 /1D5 /- 16 
98112.nhl;991494214G 

1 w 

1 .. .- 

1- '-Q=')i'1X6habØ9l76ce49d7711f14e6.. 20/05/2015 
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\ 
Bradesco 	SEGURP OBRJ ORlO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR Seguros 

EMBARCAÇÊ OU POR SUA CARGA — SEGURODPEM 

Processo SUSEP 15414.00386512002-11 	CIA 1 Ramo CIA 	Sucursal 	N° Bilhete 
531-2 1575 	0010 	 668189 

Seguradora: Bradesco Auto/RE Cia de Seguros 	Ramo 	N° da Ficha de Compensação 
CNPJ:92.682.038/0001-00 	 SUSEP 	40704278112-7 

14.57 

Nome do proprietário ou do armador 	 CNPJ/CPF 
ELISNALDO SOARES CANTUARIA 	 62533240206 
Endereço (rua, Av., Alameda) 	 N° 	Complemento Bairro 
RUA DER 	 8 RAIMUNDO CHAVES 	 CENTRO 
Cidade 	 UF 	CEP 	 DDD 	Telefone 
OBIDOS 	 PA 	68250000 	93 	35233833 

N° de tripulantes Lotação máxima de passageiros Tipo de embarcação Pro 	'N 	\ 
1 21 LANCHA MO1 
Uso da embarcação Tipo de navegação Serviço ou Atividade Categ?iFrifária 
COMERCIAL INTERIOR PASSAGEIRO 3 	\ \ 

MORTE 	 . 	 R$ 13.500,00(TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) 
INVALIDEZ PERMANENTE - ATE 	R$ 13.500,00(TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) 
DESPESAS ASSISTENCIA MEDICA 
SUPLEMENTAR (DAMS) - ATE 	 R$ 2.700,00(DOIS MIL E SETECENTOS REAIS) 

• A indenização será paga, em qualquer caso, com base nas importâncias seguradas vigentes na data 
do sinisJ

indenente 

 da data de emissão do bilhete de seguro. 

• O valor 	 ão por invalidez permanente será determinado aplicando-se sobre o valor 
da tabel ercentual estabelecido de conformidades com as normas para o seguro de 
acidente

• As inde morte e invalidez permanente não são cumulativas;se, depois de paga uma 
indeniza lidez permanente, verificar-se a morte em consequência do mesmo acidente, 
a sociedade seguradora pagará a indenização por morte, deduzida a indenização já paga por 
invalidez permanente. 

• O reembolso das despesas de assistência médica e supien3ef?pres não pode ser descontado da 
indenização por morte ou invalidez permanente 

o 



0231087NA/2015 

MARINHA DO BRASIL. 
CAPITANIA FLUVIAL DE SANTARÉM 

NOTAS PARA ARQUEAÇÃO DE EMBARCAÇÕES COM 
COMPRIMENTO DE REGRA (L) MENOR OU IGUAL A 24 METROS 

1. - CARACTERÍSTICAS GERAIS 

NOME: ANA PAULA VI 	 TIPO: LANCHA 

ARMADOR: ELISNALDO SOARES CANTUARIA 	 CLASSIFICAÇÃO: 	INT - PAS - PROP 

CONSTRUTOR: ZATURIYA EMBARCAÇÕES LTDA 	PORTO DE INSCRIÇÃO: SANTARÉM - PA 

MATERIAL DO CASCO: ALUMÍNIO 	 ANO DE CONSTRUÇÃO: 2,015 

Ct  = 	9,500 	m P= 0,750 	m 

m B= 2,400 	m 

LPP = 	8,050 	m CO  = 3,400 	m 

Ca = 	9,500 	m H=O,562 m 

- 	H (Calado carregado) = 0,562 rn 

H 1  (Calado leve) = 0,375 m 

D (Deslocamento Carregado) = 10,776 

D 1  (Deslocamento Leve) = 7,191 

- 	Pb (Porte Bruto) = 3,586 

- 	Número de Tripulantes = 1 

N 1  (Número de passageiros em camarotes com até 8 beliches) = O 

- 	N2  (Número dos demais passageiros) = 21 

2. - ARQUEAÇÃO BRUTA 

Com B + C0  = 	5,800 	m, calcule ou obtenha da Tabela do Anexo 7-F, M = 

V1  (Volume dos Espaços Fechados abaixo do Convés Superior) = 

V2  (Volume dos Espaços Fechados acima do Convés Superior) = 

V (Volume de todos os Espaçps Fechados, sem considerar os Espaços Excluídos) = V, +V 2  = 

Com V, calcule ou obtenha da Tabela do Anexo 7-E, K 1  = 	0,23163 

Arqueação Bruta =K1xV= 	7 
VOLUME DO CASCO CALCULADO PELO MÉTO/h' XPEDITO 

	

1,51 	m2  

	

14,38 	m3  

2375 m3  

	

38,13 	m3  

LI 



__—AQF\O 8-D 
•.. . 	 'ERMO DE RESPONSABILIDADE 	. 	 T1'\ 

/ Z2 \ 

Eu, 	\ 	 j/ Elisnaldo Soares Cantuária 
: 	

(Nome completo) 	 - 	- 

Brasilëiia..... ., nascido em 21 / 07 / 1977 , portador da (\.&i:a IdnúdW 
(Nacionalidade) .  

5170917 , SEGUP.-PÁ , expedida em 31 / 07 /2002, (CPF/CNPJ) 625.332.402-1)6 
(Número) 	Orgão expedidor) 

residente à 	Rua Dep. Raimundo Chaves, n°848 

bairro 	Centro ,(CEP) 	68.250-000 , Óbidos - PA., telefone_________________ 
(Cidade - UF) 

proprietário (a) da embarcação 	. 	"ANA PAULA VI" 	, classificada como 

	

Transporte de .passageiros 	inscrita na (CP/DL/AG) Capitania Fluvial de Santarém, 

sob o número 	declaro sob as penas da Lei que: 

- 	1 - A citada èmbarcação apresenta casco, propulsão, equipamentos e acessórios de bordo em perfeito 
- 	estado de manutenção e segurança atendendo a todos os requisitos exigidos pelas Normas em vigor, bem 

como a dotação de material exigido para a classe de navegação a que pertence, constante neste Termo; 

2 - Estou ciente de que caso venha delegar atribuições de zelar pela manutenção do bom estado da 
embarcação e de seu material de segurança a prepostos ou a terceiros, profissio ais, ou não, não me exonera 
a responsabilidade pessoal que estou assumindo por este Termo de Respon abi idade, sem prejuízo da 
responsabilidade que couber a tais prepostos ou terceiros, em caso da ti 	ão da embarcação em 
condições impróprias de manutenção e ou oferecendo risco à segurança a 	ça e ou de seus 
passageiros e ou carga e ou a terceiros; 

3 - Estou ciente de que responderei administrativa, civil ou penalmente pelas co e e ias do uso da 
embarcação, por mim, por prepostos ou por terceiros a quem vier a ceder se so, desacordo ou 
violação às leis e normas em vigor, referentes à. segurança da navegação, salvagu a da •da humana nas 
águas e à prevenção da poluição hídrica, em particular, das Normas da Autoridade arítima para 
Embarcações. Empregadas na Navegação Interior – NORMAM-02/13PC, que declaro onhecer, e, 
especialmente, pelo não cumprimento das obrigações formalmente assumidas por este Termo de 
Responsabilidade. 
Assino este Termo de Responsabilidade, perante essa 	 capitania 	. 	(CP/DL/AG) 

Óbidos- PA 	,em 18 	 Maio 	 de 2015 
(Cidade  UF) 	 Vn / 

na.dstestemunhasuetàftrkyassmamcte 

	

ia Testemunha 	 (Assinatura) 
Nome: Regilmar Arruda da Silva 	 (Firmas Reconhecidas por semelhança) 
CPF: 323.660.942-72  

	

2'  Testemunha 	. 	 (Assinatura do Representante da CP, DL ou 
Nome: Thaís de Lima Marinho 	 / 	Nome: 
CPF: 947.039.142-04 	 CPF: 

OBS.: 1) Dispensados os reconhecimentos de irmas em cartci4e as assinaturs forem apostas na presença do rep en . 
da CP, DL ou AG, que atestar esse fato; 

2) Se as firmas forem reconhecidas em cartório, o representante da CP, DL ou AG não assina o presente Termo; e 
3) Só éválido com o carimbo da CP, DL ou AG na qual a embarcação foi inscrita, reclassificada ou teve a)teraçã. 

proprietário. 
NORMAM-02/DPC1200 



toe 

lá 	'pj 

ANA TEL Agência Nacional de Telecomunicações D00 —0 r  REQUERIMENTO DO SERVIÇO MÓVEL MARÍTIMO 
ti PROCESSO 

3- SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 
CANCELAMENTO "1 

	

PEDIDO 	r—i PRORROGAÇÃO / 	MUDANÇA DE 

	

INICIAL 	LJ AUTORIZAÇÃO DE RF O  PROPRIETÁRIO 	O 2 

NAVIO EM 	ACRÉSCIMO 	 MUDANÇA DE NOME 	ALTERAÇÃO 	 EXCLU 

VIA DE LICENÇA 0 DE EST

ÃO TOT

AÇÃO  

	

PROVA 	 DE ESTAÇÃO 	 DA EMBARCAÇÃO 	 •• DO SERVIÇO 	j r—i 	 r1 	 fl 	SAL 

4- IDENTIFICAÇÃO  
4.1- 

S2Z~~ 
42 NACIONALIDADE ( 	

cv 	 J 
- CPF / CNPJ Y4 4- DA DE NASC. '45 - DOC. IDENTIDADE 6 - ÔRG.EXP. 

. 	

4.7 VALIDADE RNE U  ()6  5

(4.8- FNDEREÇO (Rua, Av., Pç. Quadra N°, Andar, etc) 

'àfla'n4") e4t) 12 ç' 64 ' 

	

BAIRRO / 
	

[4.1O 
- MUNICÍPIO 	

4 
,Je, 

U- 4-  k,r ?5l CbO 
Y 1t,UF Y4  12-CEP 

(- E-mail TELEFONE(S) =~_15  AX 
]4.16 

 CELULAR 

1] 
CORRESPONDÊNCIA (Preencher se diferente do item 4) 

1 	4yY/J 70Z e 
r51 E

f7 
EÇO (Rua, Av., Pç., Quadra, NO ,  Andar, 	

,,, 15.3 MtJNICIPO - CEP 2-BAtiRO!DtSTRITO

I5 
6- ENDEREÇO DO PROCURADOR (Preencher 

b
6.1- ENDEREÇO (Rua, Av., Pç., Quadra, N.°, Andar, etc.) 

.2 
- BARRO! DISTRITO 6.3 - MUNICIO 6.4 - UF 

J6.5 
- CEP 

7- TITULAR DA LICENÇA ANTERIOR (Preencher em caso de mudança de proprietá 

(11 
- NOME/RAZÃO SOCIAL 	 - CPF

_J 
- 

 

8-EMBARCAÇÃO  

	

r.7 

8A - NOME DA EMBARCAÇÃO

v 	

NOME ANTERIOR 	

18.3

- IND. 

iHORAS DE 	8.5 - NAVEGAÇÃO: 	 Í8.6 - CLASSIF. GERAL 	- CLASSIF.INDMDUAL 	NOTEL 

1 	SERVIÇO 	1 VIAGEM INTERNACIONAL 

(8.9 - NATUREZA SERVIÇO 	- N° INSC CAPITANIA DOS POR 
IA 	B 	

TOS 	NOME DA CAPITANIA 

1_ 1 	Ol O2 i o ___________________ 
9- DADOS PARA UIT (Embarcação que utiliza GMDSS) 	 _________________________ 

[9.1 - CAPACIDADE DE PESSOAS A BORDO 	 - QTDE. BOTES 
SALVAVIDAT.3 

 -CAPACIDADE DE  CARGA (r) 

[9.4 -NÚMERODE IDENTIFICAÇÃO DO NAVIO 	 - CÓDIGO DO RESP. PELA CONTABILIDADE -  AAIC 

í9.6 - CONTATO DE EMERGÊNCIA 	 9.7 - CPF ou CNPJ 	 ) 

	

ENDEREÇO (Rua, Av.,  Pç. , duaBra, N°, Andar, etc) 	 99 - TELEFONE 	3 
{9.10.BAIRRO1DISTRITO 	 -MUNICÍPIO 	 19.12-UF 19.13-CEP 	

j 
r 

RUBRICA DO REQUERENTE: 



ANEXO 6-H 

ANA PAULA VI 

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DA LOTAÇÃO DE PASSAGEIROS 
E DO PESO MÁXIMO DE CARGA DE EMBARCAÇÕES COM AB <20 

1) CARACTERÍSTICAS DA EMBARCAÇÃO: 	 2) DIMENSÕES PRINCIPAIS: 

a) Nome: ANA PAULA VI 	 a) Comprimento Total: 
b) No Identificação: 	 b) Boca: 	 ________çr 
c) Tipo de Navegação INTERIOR 	 e) Pontal: 	 _________ 

-- 	
- 

3) DESCRIÇÃO DO TIPO DE SERVIÇO /ATIVIDADE DA EMBARCAÇÃO:  
TRANSPORTES DE PASSAGEIROS 

TIPO DE SERVIÇO: Transporte Exclusivo de Passageiros (X) 	Transporte de Carga e Passageiros ( ) 

4) DESCRIÇÃO DA ÁREA DE OPERAÇÃO DA EMBARCAÇÃO: 
INTERIOR 

ÁREA DE NAVEGAÇÃO DO TIPO: 	1 (X) 	2 ( ) 3  ( ) 

5) CARACTERIZAÇÃO DA EMBARCAÇÃO QUANTO AO TIPO 	 SIM 	NÃO N/A 
a) A embarcação possui aberturas no costado através das quais possa haver 
um alagamento progressivo? 	 ( ) 	(X) 	( 	) 
b) Todas as aberturas do convés principal são dotadas de tampas estanques? 	( ) 	( ) 	( X 
c) As aberturas no convés principal que não possuem tampas estanques são 
dotadas com tampas não estanques construídas em material resistente? 	 ( ) 	( ) 	( X  ) 
Especificar o material utilizado nas tampas: 

\ 

d) As tampas citadas no item acima apresentam algum dispositivo que permita 
sua fixação às aberturas impedindo seu deslocamento durante viagens? 
Especificar o material utilizado nas tampas: 	 ( 	..X ) 

\\ 

f) Especificar a menor distância transversal entre as extremidades das aberturas do convé rin ipal e\ 
borda mais próxima. 
N/A 

g) Especificar a altura das braçolas das aberturas existentes no convés principal. 
N/A 

h) Especificar os locais normalmente uti z os para transporte de carga, discriminando a capacidade 
estimada de cada local. 	

( 

N1A 	 A 

EMBARCAÇÃO DO TIPO: 	1 ( ) 	II ( ) 	III ( ) 	IV (X) 

-6-H-1 	N\. iuizio Gomes da Fonseca 
ENG° NAVAL 

CREA 1485,3.O 5 e 20 Regiã 



ANEXO 6-H 
ANA PAUL.A.VI 

6) LIMITES INICIALMENTE PROPOSTOS PELO 7) LOTAÇÃO CONSIDERADA PARA A 

PROPRIETÁRIO OU ARMADOR 	 REALIZAÇÃO DO TESTE 
;I - 	 -' 

Peso Máximo de Carga: 	 t 	- Conves Principal: 	 o2 

Lotação de Passageiros 	- Convés Superior:  
- C.Pnnc.: 	 - 	Estrado: 	21 
- Convés Superior 	 Total: 	21 
- 	Estrado: 	 21 

Total: 	21 

8) MEDIÇÕES EFETUADAS DURANTE A 	9) VALORES RETIRADOS DA TABELA EM FUNÇÃO 
REALIZAÇÃO DO TESTE 	 DAS CARACTERÍSTICAS DOS BARCOS 

	

BL1= 0,50 	 m 

	

BL2 = 0,31 	 m 	 KI = 	0,088 

	

b= 2,40 	 m 	 K2 = 	0,50 

10) VERIFICAÇÃO DA LOTAÇÃO DE PASSAGEIROS ATRIBUIDA 
a)BL1 -6L2= 	 0,190 	m 
b) (BL1 - BL2) / b = 	0,079 	 Critério de Avaliação: 
c) Ki = 	 0,088 	 1) (BL1 - BL2 ) / b < Ki 
d) K2 x BL1 	 0,250 	m 	 II) (BL1 - BL2 ) <K2 x BL1 

11) DETERMINAÇÃO DO PESO MÁXIMO DE CARGA (PMC) 
Embarcações destinadas exclusivamente ao transporte de passageiros 
PMC = 0.08 x Np = 0.08X 	21 	= 	1,68 
Embarcações destinadas ao transporte de passageiros e carga 
PMC = 0.08 x Np + {(0.7XCxB) x[(K2 x BLI) - (131-I-BL2)]} 
PMC= 	- 	t 

12) INFORMAÇÕES SOBRE O TESTE 
Local de realização do teste: MARINA RIO NILO 

Data: 41512015 	 Hora de Início: 15:00 	Hora de Término: 
Presentes: 

13) OBSERVAÇÕES: 
È PROIBIDO O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM PÉ DE BAGAGEM EM CIMA DA TOLDA. \ 
LOTAÇÃO: 32 PASSAGEIROS + 1 TRIPULANTE. 

14) RESULTADOS DO TESTE 
LOTAÇÃO DE PASSAGEIROS: 	 21 	PMC: 	1,68 t 	 / 	

( 
rata: 4/5/2015 

NAVAL 

Cf3ÉAI 

c. 

-6-H-2 
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VISTA FRONTAL 

LUZES 	DE 	N4VEG4CO 

ITEM SIMBOL N0MENC./FUNC TIPO/CLASSE S E T O R 1 P5o/Lt COR ALcAN. GRAU 1  QUANTI --- LUZ DE COR DO 8 6 - VERPJ EL. 2' 112,5- 01 

) --- 11 	1/ 	II 8 E VERDE 1 	2' 1I2,5 O i 

J 1/ 	ALCANCADO P o P A BRAN CAI 2 135 O 1 

S 	E 	G 	U 	R 	A 	N 	C 	4 
8 EXTDE INCENDIO CO2 MOTOR 6K9 

S 	A 	L 	V 	A 	T 	4 	G 	E 	• M 
BOlAS C/ RETINIDAS.  C - 	 III 5 A L À O 02 

COLSALVA VIDAS C - 	 til // 22G+3P 

TABELA 	DE 	CAPACIDADE 

TANQUES VOL.(m 3 ) VCG LCG 

TO/GASOL. - 88 0.12 0.37 0,98 
III 	II 	-CE 0,12 	- 0.37 0,98 

jw Reg~  
CARACT. PRINCIPAIS 

COMPRIMENTO TOTAL 	 9,50 m 

BOCA MOLDADA 	 2,40 m 

PONTAL 	 0,75m 

1  .. /"  ~u 
ANA PAULA- 	VI 
ELISNALDO SOARES 	ANTUARIA 

LOCAL: 	
M A N 	4 U S - 	 AM 

TrruLo: 
ARRANJO GERAL! LUZES/ SEGURANÇA E CAPACIDADE 

N - _ESC.: 	: ,40lo4r4:ABR/20J PRANCHA 

[ÃssIFASSAGE1ROS T0t. 	 1 - 	- 	- - 
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ANEXO 6-H 
ANA PAULA VI 

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DA LOTAÇÃO DE PASSAGEIROS 
E DO PESO MÁXIMO DE CARGADE EMBARCAÇÕES COM AB <20 

1) CARACTERÍSTICAS DA EMBARCAÇÃO: 	 2) DIMENSÕES PRINCIPAIS: 

a) Nome: ANA PAULA VI 	 a) Comprimento Total: 	 9,50 m 

b) No Identificação: 	b) Boca: 	 2,40m 
c) Tipo de Navegação INTERIOR 	 c) Pontal: 	 ,O5fl oN 

- 	 -  

3) DESCRIÇÃO DO TIPO DE SERVIÇO /ATIVIDADE DA EMBARCAÇÃO: 
TRANSPORTES DE PASSAGEIROS 	 1 

TIPO DE SERVIÇO: Transporte Exclusivo de Passageiros (X) 	Transporte de Carga e Pas115 ( ) 

4) DESCRIÇÃO DA ÁREA DE OPERAÇÃO DA EMBARCAÇÃO: 
INTERIOR 

ÁREA DE NAVEGAÇÃO DO TIPO: 	1 (X) 	2 ( ) 3  ( ) 

5) CARACTERIZAÇÃO DA EMBARCAÇÃO QUANTO AO TIPO 	 SIM 	NÃO N/A 
a) A embarcação possui aberturas no costado através das quais possa haver 
um alagamento progressivo? 	 ( ) 	(X) 	( ) 
b) Todas as aberturas do convés principal são dotadas de tampas estanques? 	( ) 	( ) 	( X  ) 
c) As aberturas no convés principal que não possuem tampas estanques são 
dotadas com tampas não estanques construídas em material resistente? 	 ( ) 	 ( X  ) 
Especificar o material utilizado nas tampas: 

d) As tampas citadas no item acima apresentam algum dispositivo que permita 
sua fixação às aberturas impedindo seu deslocamento durante viagens? 
Especificar o material utilizado nas tampas: 	 ( ) 	( 	X ) 
N/A 

f) Especificar a men9r ditância transversal entre as extremidades das aberturas do convés principal e a 
borda mais próxim 	/1 
N/A 	 711 V 

71 
g) Especificar 	Itdça das braçolas das aberturas existentes no convés principal. 	./ 

N/A 

/ 

h) Especificar os locais normalmente utilizados para transporte de carga, discriminando a Upajádade 
estimada de cada local. 
N/A 	 • í-jrnP.s da Fonseca 

ENG° NPVAL 	- 

CREP 148534D 
 

EMBARCAÇÃO DO TIPO: 	l( ) 	II ( ) 	III ( ) 	IV (X) 

-6-H-1 

	

-ii 



ANEXO 6-H 
ANA PAULA Vi 

6) LIMITES INICIALMENTE PROPOSTOS PELO 	7) LOTAÇÃO CONSIDERADA PARA A 

PROPRIETÁRIO OU ARMADOR 	 REALIZAÇÃO DO TESTE 	
s\Se 

Peso Máximo de Carga: 	 t 	 - Conves Principal: 	 1_ 	QU 7 

Lotação de Passageiros 	 - Convés Superior:  
- C.Princ.: 	 - 	Estrado: 	 21 

	

- Convés Superior: 	 Total: 	21 

	

Estrado: 	 21 
Total: 	21 

8) MEDIÇÕES EFETUADAS DURANTE A 	 9) VALORES RETIRADOS DA TABELA EM FUNÇÃO 
REALIZAÇÃO DO TESTE 	 DAS CARACTERíSTICAS DOS BARCOS 

BL1 = 	0,50 	 m 
BL2 = 	0,31 	 m 	 Ki = 	0,088 

b= 	2,40 	 m 	 K2= 	0,50 

10) VERIFICAÇÃO DA LOTAÇÃO DE PASSAGEIROS ATRIBUIDA 
a) BL1 - BL2 = 	 0,190 	m 
b) (BL1 - BL2) / b = 	0,079 	 Critério de Avaliação: 
c) Ki = 	 0,088 	 1) (BL1 - BL2 ) 1 b < Ki 
d) K2 x BL1 = 	 0,250 	m 	 II) (BL1 - BL2 ) <K2 x BL1 

11) DETERMINAÇÃO DO PESO MÁXIMO DE CARGA (PMC) 
Embarcações destinadas exclusivamente ao transporte de passageiros 
PMC = 0.08 x Np = 0.08X 	21 	= 	1,68 	t 
Embarcações destinadas ao transporte de passageiros e carga 
PMC = 0.08 x Np + {(07XCxB) x[ (K2 x BLI) - (13LI-BL2)]) 
PMC= 	- 	t 

12) INFORMAÇÕES SOBRE O TESTE 
Local de realização do teste: 	MARINA RIO NILO 

Data: 221512015 	 Hora de Início: 15:00 	Hora de Término: 16 
Presentes: 

13) OBSERVAÇÕES: 
É PROIBIDO O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM PÉ DE BAGAGEM EM CIMA DA TOLDA. 

1 	/ 

14) RESULTADOS DO TESTE 
LOTAÇÃO DE PASSAGEIROS: 	 21 	PMC: 	1,68 	t 	/ 

Data: 	221512015 	 Aluizio (esdaFQn%ca/ 

20a,Região rpÂ 1I85s-D5' e 
Responsável 

-6-H-2 
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Çz~ 	 MARINHA DO BRASIL 

DIRETORIA DE PORTOS ECOSTA 

CARIMBO DA OM DE EMISSA 
ROL DE EQUIPAGEM 

	

- 	 1 DPc-231 

OM do SSTA de inscrição da embarcação: 

Nome dà embarcação: /1 & 
(por extenso - não abreviar) 

N2  de Inscrição:. o - 	 - o 

Porto de Registro: 	I»-e 

IRIN: 	N.2 daIMO:  

TAB: 	c'c 	 Propulsão principal: 	 KW 

Proprietário: 6Lív'e' 
(por extenso - não abreviar) 

Endereço: 
(por extenso - não abreviar) 

	

-/-- 	 - 	 - 

Armador: 	L 	 b5 	1f) ,4ed - ic/- 
(por extenso - não abreviar) 

As pessoas constantes do presente Roi de Equ i pagem e 	ra 
como tripulantes desta embarcação, nas categorias decarad  nc 
campos correspondentes aos respectivos nom es .  

Porto de 	 9  em Zj de i/'-0 de 
(local de emissão do rol) 	 (dia) 	 (mês) 	 (ano) 

Comandante do Nav io: 	
/\ 	 - 

Nome cpleto (não abreviar) 	 Assinatura 



Clair Pereira Lima 
Diretor 

óP 
 

\ \Ç E,\ e  
Cn 

6. Beneficiários do Seguro: 
a. A indenização no caso de morte será paga, na constância do casamento, ao cônjuge sobreviver 

ou pessoa a esse equiparada nos termos da legislação vigente. Na falta do cônjuge sobreviventE 
indenização será paga aos herdeiros legais. 

b. Nos casos de invalidez permanente e de despesas de assistência médica e suplementares, 
indenização - será paga à própria vítima. 

7. Prazo para liquidação de sinistro: 
a. A indenização será paga no prazo de quinze dias, a contar da entrega dos documentos complet 

à sociedade seguradora. 
b. Caso seja detectada falha, de ordem formal, em um dos documentos listados neste bilhete, ou 

existência de indícios de fraude, a sociedade seguradora deverá, no prazo máximo de quinze di 
a contar do recebimento da documentação, notificar o interessado, com "aviso de recebiment 
solicitando os documentos ou esclarecimentos necessários à elucidação dos fatos. 

c. A sociedade seguradora ficará isenta do pagamento de qualquer indenização se constatado q 
houve fraude ou tentativa de fraude, simulação do acontecimento ou agravamento das su 
consequências para obter ou aumentar a indenização. 

d. O prazo para pagamento da indenização será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do c 
útil subsequente àquele em. que forem completamente esclarecidos os fatos ou sanada, PE 
interessado, a falha indicada na notificação expedida pela sociedade seguradora. 

8. Sub-rogação de direitos: 
a. Comprovado o pagamento, a sociedade seguradora que a houver pago poderá, mediante aç 

própria, de rito sumaríssimo, haver do responsável pelo acidente a importância efetivamer 
indenizada; salvo se, na data da ocorrência do evento, a embarcação causadora do dano esti 
com o bilhete de seguro DPEM em vigor. Uma vez constatada alguma irregularidade na utilizaç 
da embarcação, a sociedade seguradora, comprovando o pagamento da indenização, pode 
mediante ação própria, haver do segurado a importância excedente indenizada. 

9. Obrigação do Segurado: 
a. É obrigação do segurado dar conhecimento à sociedade segura 	de qualquer aciden 

envolvendo danos pessoais,hem como de qualquer reclamação çu documento que receb 
relacionado com o acidente. 

MANAUS, 2010512015 

Assinatura do Segurado 

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 

Tarcisio José Massote de Godoy 
Diretor Geral 

II1 
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LOTE 02 

r0"1. 281.9 8 310 0 01 41 
LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA. EPP 
Rua Justo Chermont,n° 1 303,SaIa A 
Santa Terezinha- CEP: 68.250-000 
L.. Õbidos-Pa 

I5 
LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA - EPP 
CNPJ/MF n° 01.281.983/0001-44, 
Rua Justo Chermont n o  1303 sala A, Bairro de Santa Terezinha, CEP 
68250-000, Óbidos/PA, 
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Á PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Ref. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017/PMO/SEMED/PROCESSO 
ADMINISTRATIVO 0150/2017/PMO. 

LOTE 02 

Declaração nos termos do ITEM 10.1.4 

RELAÇÃO E DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE DE EMBARCAÇÃO E 
VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. 

LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA - EPP, pessoa jurídica de direito 
privado inscrita no CNPJ/MF n °  01.281.983/0001-44, com sede na 
Rua Justo Chermont n °  1303 sala A, Bairro de Santa Terezinha, 
CEP 68250-000, Óbidos/PA, neste ato representada por seu 
Representante Legal o Senhor LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA, 

brasileiro, casado, empresário, portador do RG/PC-PA n° 3220839 
e do CPF/MF n° 509.700.112-53. DECLARA que dispõe de 50% 

(cinquenta por cento) dos veículos e embarcações licitados no 
LOTE 02, disponíveis para a desempenho do serviço de transporte 
escolar, conforme relação abaixo, dessa forma, encontra-se apta 
à perfeita execução das atividades especificadas no Edit al do 
presente certame. Sendo isto o que havia a declarar. 

Relação dos veículos e embarcações 

1-MARCA/MODELO: PAS/ONIBUS/M.BENZ /MPOLO TORINO GVU 
RENAVAM: 92034485-2 PLACA: MRG-4440 
2-MARCA/MODELO: PAS/ONIBUS/M.BENZ /MPOLO VIALE U 
RENAVAM: 77583982-5 PLACA: LNU-7291 
3-MARCA/MODELO: PAS/ONIBUS/M.BENZ/CIFERAL CITMAX U 
RENAVAM: 89310292-0 PLACA: GVQ-4959 
4-MARCA/MODELO: PAS/ONIBUS/VW/MPOLO TORINO GVU 
RENAVAI'4: 92034627-8 PLACA: MRG-4537 
5-EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA: LIS SANTOS 
LOTAÇÃO: (09) PASSAGEIROS (01) TRIPULANTE 
INSCRIÇÃO DA EMBARCAÇÃO NA CAPITANIA DOS PORTOS/STM: 
6-EMBARCAÇÃO: REDENTOR 
LOTAÇÃO: (45) PASSAGEIROS (03) TRIPULANTES 
NSCRIÇÃO DA EMBARCAÇÃO CAPITANIA DOS PORTOS/STM:N °  

N o  0230918476 

0230110533 

/ 7 ~ ,  Por #er verdade, firmamos a presente declaração. 
III 	 Obidos 28 de abril de 2017. 

LUCINO OTAVIO FRANCO DA SILVA-REPRES: 
RG/PC-PA N° 3220839 

CPF/MF N °  509.0

U

/112-53 

LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA — EPP 
cNPJ/MF n° 01.281.983/0001-44, 
Rua Justo chermont n °  1303 sala A, 	irro de 
68250-000, Óbidos/PA, 

NTE LEAL 

f1.281 .983/0001-4-41  
LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA. EPP 

SantUa1Le1mQfl.t,fl'E10,SaIa A 
Santa Terezinha - CEP: 68.250-000 
1_.. 	Õbdos.Pa 
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PREGÃO PRESENCIAL N °  007/2017/PMO/SEMED 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N °  0150/2017/PMO 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO. 

EU M W S PORTELA E CIA LTDA ME portador do CNPJ n ° 21.339.363/0001-
26, com endereço na Rua Hortência N° 2355 Bairro: Jardim Santarém, 
CEP: 68.030-310, através de seu representante legal o senhor (a) 
MARLISSON WELLINGTON SENA PORTELA, brasileiro, Empresário, portador 
do RG n°5156036 e CPF n 0 839.168.812-72 DECLARA que o veículo de 
minha propriedade MARCA/MODELO M.BENZ/MPOLO TORINO GVU PLACA MRG-

4440 RENAVAN 920344852 estará disponível para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE TRANSPORTE ESCOLAR no Município de Óbidos, para a empresa LUCIANO 
OTAVIO FRANCO DA SILVA - EPP, inscrita no CNPJ/MF n° 
01.281.983/0001-44 com endereço na Rua Jsto Chermont n °  1303 sala 
A, Bairro de Santa Terezinha, CEP 68250-000, Óbidos/PA, caso esta 
seja a vencedora da presente Licitação. 

Óbidos—PA, 24 de1 
	

2017 

MARLISSON WELLINGTON SENA PORTELA 
Representante Legal 

RG n° 5156036 
CPF n °  839.168.812-72 

:• C.rtrio 3 Of - 	orino Peixoto,  
" Ra i jia i 	'fQ, L97 
R unhe 	or 	 rma  

,. 	•le 	-? j 	 :• 	 r 	.6 OH SENA PORTELA 
r' 	e ri cadrão reg. res+ 

- 	 T.'e9 1 

26 d abril de 2017 
/ 

ORA MAR A SOU 	RITO - Escrevente 
' (441 6 13196) 85 

i/t717 
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PREGÃO PRESENCIAL N °  007/2017/PMO/S EME D 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N °  0150/2017/PMO 

- 	Prezados Senhores. 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE VINCULAÇÃO FUTURA. 

A empresa LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA - EPP inscritaIfo1j/CNPJ/MF 
n °  01.281.983/0001-44 com endereço na Rua Justo Chermont(ni1\03 
sala A, Bairro de Santa Terezinha, CEP 68250-000, Óbidos,XP4 atavés 
do seu RESPONSAVEL LEGAL LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA, 	siiro, 
casado, empresário, RG/PC-PA n o  3220839 e CPF/MF n °  509.70 .11 -\53 
residente e domiciliado na Rua Justo Chermont s/n Bairro San 	J Terezinha CEP 68250-000, Óbidos-Pará, telefone n° 93-991000551 
DECLARA QUE O VEÍCULO MARCA/MODELO M.BENZ/MPOLO TORINO GVU PLACA 
MRG-4440 RENAVAN 920344852, de propriedade do Senhor (a) MARLISSON 
WELLINGTON SENA PORTELA esta a disposição para a LOCAÇÃO PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR no Município de Óbidos, 
caso esta empresa seja a vencedora da presente Licitação, conforme 
declaração de seu proprietário. 

1 

LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA 
RG n ° 3220839 

CPF n °  509.700.112-53 

Óbidos-PA, 24 de Abril de 2017 

rEt 
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CONTRATO DE COMODATO DE AUTOMOVEL 

CONTRATO L&Q FRANCO N'020/2017 

COMODANTE: M  S PORTELA E CIA LTDA ME, pessoa jurídica de direito 

privado inscrita no CNPJ/MF n° 21.339.363/0001-26, com sede na Rua 

Hortência N° 2355, Bairro: jardim Santarém, CEP: 68030-310 

Santarém/Pa, neste ato representado por seu representante legal o 

Senhor MARLISSON WELLINGTON SENA PORTELA, brasileiro, empresário, 

portador do RG/PC-Pa n° 5156036 e do CPF/MF n° 839.168.812-72. 

COMODATÁRIO: LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA - EPP, pessoa 

jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF  n° 01.281.983/0001 -44, 

com sede na Rua Justo Chermont n° 1 303 sala A, Bairro de Santa 

Terezinha, CEP 68250-000, Óbidos/PA, neste ato representado por 1seu 

Representante Legal o Senhor LUCIANO OTAVIO FRANCO DA7 LVA, 

brasileiro, casado, empresário, portador do RG/PC-PA n° 32208/e do 

CPF/MF n° 509.700.112-53. 	 (\ 

Pelo presente Contrato de Comodato de Automóveis, tem j t e 

contratado o seguinte: 	
\\ 

DO OBJETO  DO CONTRATO 

Cláusula la.  O OBJETO  do presente instrumento é a transferência pelo 

COMODANTE ao COMODATÁRIO, da posse do veículo tipo PAS/ONIBUS, 

marca M.BENZ/MPOLO TORINO GVU, cor BRANCA, RENAVAM- 

)deste

20344852, CHASSI 9BM3840787B526996 em comodato devendo 

penas usar e gozar do bem. 

DOUSO 

láusula 2a .  O COMODATÁRIO deverá fazer uso do automóvel, objeto 

 instrumento, apenas para trabalhar, utilizando-o para o 

ransporte de passageiros. 

DA DEVOLUÇÃO 

Cláusula 3'. O COMODATÁRIO restituirá ao COMODANTE quando por 

este solicitado, o automóvel descrito na cláusula 1 a  em perfeitas 

/J 	 1 
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condições e estado de conservação, como disposto no termo de vistoria 

em anexo, arcando com eventuais defeitos ou prejuízos causados. 

DO PRAZO 

Cláusula 4a_  A duração deste contrato é por tempo indeterminado. 

PARAGRAFO ÚNICO-O prazo para a devolução do objeto deste contrato 

será de 30 (trinta) dias, após a notificação do COMODATÁRIO. 

DA RESCISÃO 

Cláusula 5a  Poderá, qualquer contratante rescindir este instrumento a 

qualquer tempo, informando a parte interessada com antecedência de 

30(trinta) dias. 

Cláusula 6a•  Estará rescindido o presente contrato caso haja a violação 

de qualquer cláusula aqui disposta. 

DO FORO 

Cláusula 7  Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do 

CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Óbidos. 
\ { 

dIj arem  assim justos e contratados, firmam o presente in\rJ\nentc 

errÇj,vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemun 

Óbidos, 24 de abril de 2017. 

b 

,'Comodatário - Representante Legal. 

P Xoto 

RG 
:tem1t de  

1K \. CPF/MF n 	
\ 

ue jcticn  e134 nesta 
ia Dou 

2°testemunha----------------------
A------------ -------- 
	 i - 

2 	da

1 1,O731%} 95

Ve  
RG 	 / 	

- 

CPF/MFn
. 

Escreven 

/ 
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO 

DO PARÁ 	 f) 

DE TIRAM 

CERTIFICADO DOS DADOS CADASTRAIS DO VEICULO 

Declaramos para os devidos fins de direito que o veículo abaixo relacionado possui as seguintes i nfo rrnações ' 

cadastrais: 

Informações do Proprietário 

Nome: M W S PORTELA E CIA LTDA ME Tipo:P. JURIDICA 
Identidade: (-) CPF/CNPJ: 21.339.363/0001-26 

Endereço: RUA HORTENCIA NR 2355 Bairro: JARDIM SANTAREM 
Município: SANTAREM CEP: 68030310 
Proprietário Anterior 

Nome: NOVA TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ: 03.751.762/0001-18 

' 	 Informações do Identificação .. 	 . 	 : 	 .: 	
.:. 	 . 	 ;:•::::. 

Placa: MRG4440 Placa Anterior: SEM REGISTRO DE PLACA ANTERIOR 

Chassi: 9BM3840787B526996 Procedência: NACIONAL 
- 	 Ano de Fabricação: 2007 Ano do Modelo: 2007 

Categoria: ALUGUEL Marca/Modelo: M.BENZ/MPOLO TORINO GVU 
in. de Emplacamento: SANTAREM 

Jurisdição: PA Renavam: 920344852 
Data da Aquisição: 13/04/2017 Data do Registro: 13/04/2017 
Observação: 

Informações Jurídico-Administrativas 

Ano do Licenciamento: 2017 IPVA: ** PAGO ** 

Data de Licenciamento: 17/0412017 Seguro: ** PAGO ** 	A 
Situação do Licenciamento: NORMAL 
Status do Veículo: VEICULO EM SITUACAO NORMAL 
Observação do IPVA: 

Observação de Parcelamento: 

Observação do Parque de Retenção: 

Observação Impedimento: 

_aracterísticas Físicas 

Cor: BRANCA 
Tipo de Veículo: ONIBUS 
Potência: 218 
Cilindradas: O 

Capacidade de Pasageiros: 39 
Espécie de VeícuIq PASSAGEIRO 

Restrições 

SEM REGISTRd,d =ESTRI`COES 

Combustível: DIESEL 
Tipo de Carroceria: NENHUMA 

Caixa de Câmbio: 
CMT:0 
PBT: 17 
N1  Motor: 924919U0721481 

1 C 
1 

lnfrações 	 ,.. 
Quantidade de Infrações: O 	

\ / 	 Valor Total das Inf 
	

;: R$0,00 

Observação Infração 

Belém, 25 de abril de 2017 	
->~Z, 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARÁ 
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DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS 

CLAUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresaaI M 'N S PORTEL & 

CIA LTDA enome fantasia M & P SERV1COS E TRNSPORT$ 

CLAUSULA SEGUNDA. A sociedade (em sede: RUA HORTENGIA, 2355, JARDIM 

SANTAREM. SANTASEM. PA. CEP 680130,3  1 0. 

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade podera, a qualquer tempo. abrir outecbariital ou 
outra dependência, mediante aiteraçao contratual, desde que aprovado pelos votos 

correspondentes dos sàcos, no minirro, a três quartos do capital social, nos termos do 
art. 1076 da Lei n' 10.406;2002. 

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO 

CLÁUSULA QUARTA. A sçieaade fleiru por objeto(s) So e 31(;3 í5) ' 
 

TRANSPORTE ESÇ(.)LAR. SERVIÇOS !)F MANI.TENÇÂO E RPARAÇÀO 

I)r E11_L 1 O L FOMOTORI tR \\POR1  1 RODO\ 1 \R1O COUTÍ( 

PASSL(iE 1RO COM 11 I\1 R R1O F1\O \tt..\IUP \I SERV IÇO  DE TRAMS?ORT Dl 

PASS %GLIROS 1. OC (. .() DE, \t. 1 O\1O\r 1 N ÇOM \1OTORISTk. LOCAÇÃO DE 

wrOMO E-  [S srt cONr)L FOR FRA\spoRrL RODO\ I1O DFi)DUQ- 

PERIGOSOS. 
- 

co 

02, 
-v 

— 

ØJFJ&tÇÁOD4S ATIVIDADES ECONÔMiCAS 

424-8i00 - bw$porte escolar.  

- serviços de maflUIeflÇh) e repaLiçào nita ic VeÍCU101.1 

4921-3/01 - transporte rodoviar") COICILVO de paS3gCirU. com 	fixo. muniiaI. 

492.3_0/02ft/frerViÇO de transporte de passageiros 1oaçtO de au môvc' 	mtta, 

493O_2!03'/tranSPOrte rodoviario dc produtos pergOsO. 

-.4 

-. 	

locaçalo dc aU1OflhVeIS sem OfldUtOr. 

- 	 j 	- •. 

41 k 
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\~TRATO DA CII flALil kiMiTAflA 

MW SPORTLLA.%(IALTDA 	 (e L aiãEÇoreira 

"~F ,  Y4 
CLAUSULA Q&JINIA. A 

 ria 

DO CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA SEXTA .) 
 

03 CJrr  Reari uma. totner1ic! ;l?cra Zdlfle.t. .i) !TI rr.)r 	jrrerlte do pais ,  

Parágrafo Jn' O Capita' soc ial flc,.. .,u,p di stribuído ontre os sócios , 

;i )Ri 	' til. - '''r 	 IIIL C 	 prfazcn,i um 
. 	 .• . 	• 	;v,,• 	llS. 	iI 	:t::.' 

de 

t'. 	 nc 	ouli 
porli17-LI)do um Wail de R 	i) LIhi ivu': 	mI C.ti, ir1tegtad: 

CLÁUSULA SETIMA. As quotas são indivisíveis e n ão poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) socio(s), a quem fica 
assegurado. em iquaídade de condições e preço direito de preferencia para sua 

- 	 aquisição. se  postas à venda, formal izando, se realizada a cessão delas, a alteração 
contratual pertinente 

CLÀUSULA OITAVA. A responsabi idade 'de cada sócio é restrita ao valor Me si as 
quotas, mas todos resondern so lidariamente pela integralização do capital soci i\ 

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE 	 \ 

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá A administ ç 	da N 
sociedade caberá isoladamente a PEDRO DOS SANTOS NASCIMENTC3 . e 
isoiadamente a MARLISSON WELLINGTON SENA PORTELA com 	pod a e 
atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extraudiciatmente, 
podendo praticar todos os atos compreendidos na objeto social, sempre de interesse da , / 
sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo ern( 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor ae 
qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da' 
sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s), com os poderes e atr ibuições de-
representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo 

praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da 
sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em 
atividadesstranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de 
qualquer s cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedad sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). 	A 

CNPj (1 	 / 

Ii,fl(.t 

f 
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CONTRATO DA SOCiEDADE LIMITADA: 	 hI  MW S PORTELA & CIA LTDA 

M ~11 1 

1Vé$ø 
1 

ria adrn 	ço o adminIsireclor terá direito a retirada mensal a. tittik; de pn lahor cujo valor será (riç, de comum acrcc, entre os•-, . sÕcio 

. ('•) . 
0.1 ( 

e õ 

co 

LL- 

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS 

CLAUSULA DECIMA. Ao íCITi10110 de- C.ftid Oxntcu:c, ijr;i.l OM 1 jp ezer*o o 
astrade 	pr*stara 'r.tas justificadas de sua arJrTIS(raÇn. procederuk a 
eiabora(ac' do irr ttarit 	i '. '1' li 	) It lui T1 ii t do 1:4 i li Çi 	r- uiad 	coron ico 
cabendo aos sOc'OS fla Pl'porço de suas quotas, os lucros ou perda'i udos. 

§ 1 11  Por de4beraÇáC dos socios a distobuição de lucros poderá ser em qualquer período 
do ano a partir de resultado  do periodo apurado. 

§ 2' A d;stnbuiçao dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que 
aprovada pelos sócios cotistas 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício 
- 	social, os socos dehberaráo sobre as contas e desgnarao administrador(es), quando for 

o caso 

DO FALECIMENTO DE SÕCIO 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuara sua atividade com os herdeiros ou sucessores Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres 
será apurado e iiqurdadc com base na situação patrimonial da sociedade, à data da 
resolução. verificada em balanço especialmente levantado. / 

Parágrafo único. O mesmo procedimento cera adotado em outros casos em 	a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

DA DECLARACÂO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O(s) Administrador (es) declara(m), sob as pena  

lei. que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial u, 

em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime fatimentar, 

de prevaricação. peita ou suborno, concussão peculato ou contra a economia popular, 

contra o sistema financeiro nacional contra normas de defesa da concorrência contr_,/ 

asrelações 	consumo, fé pública ou propriedade. 

DOS CASOS OMISSOS 1 

CLÁUSj'LÀ DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão 

resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei n° 10.40612002. 

, 

1)cL-rn 	
oj 
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PREGÃO PRESENCIAL N °  007/2017/PMO/SEMED 	 " 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N °  0150/2017/PMO 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO. 

EU M W S PORTELA E CIA LTDA ME portador do CNPJ n ° 21.339.363/0001-

26, com endereço na Rua Hortência N° 2355 Bairro: Jardim Santarém, 
CEP: 68.030-310, através de seu representante legal o senhor (a) 

NARLISSON WELLINGTON SENA PORTELA, brasileiro, Empresário, portador 
do RG n°5156036 e CPF n 0 839.168.812-72 DECLARA que o veículo de 
minha propriedade MARCA/MODELO M.BENZ/MPOLO VIALE U PLACA LNU-7291 
RENAVAN 77583982-5 estará disponível para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR no Município de Óbidos, para a empresa LUC.ANO 

OTAVIO FRANCO DA SILVA — EPP, inscrita no CNPJ/MF n° 

01.281.983/0001-44 com endereço na Rua Justo Chermont n °  1303 sala 

A, Bairro de Santa Terezinha, CEP 68250-000, Óbidos/PA, ca esta 
seja a vencedora da presente Licitação. 

Óbidos-PA, 24 	 2017 

J3L 	 çp1. 

MARLISSON WELLINGTON SENA PORTELA 
Representante Legal 

ç 	

RG n° 5156036 
CPF n° 839.168.812-72 

:•:; 	 Ru c.art4rio 3Q.Dfi 	Fioriano Peixoto, : 
R.4T if rei toto7 497 

ec .eo 	 a firma 
de .$ 

9) SENA Pt3FTELA T 
	' 

cor. 	c/ lo adro res. nesta : 
"erta Dou re 

i 	 2ú de abril de 2017 ' 
:•:• 	E t st' 	da verdade 

X 4 

NDRA 	SO'JSA BRITO - Escrevente 
i96 ''' 
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PREGÃO PRESENCIAL N °  007/2017/PMO/S EME D 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N °  0150/2017/PMO 

Prezados Senhores. 

DECLABACAO DE COMPROMISSO DE VINCULACAO FUTURA. 

A empresa LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA - EPP inscrita no CNPJ\/M 
n° 01.281.983/0001-44 com endereço na Rua Justo Chermont n °  130 
sala A, Bairro de Santa Terezinha, CEP 68250-000, Óbidos/PA através 
do seu RESPONSAVEL LEGAL LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA, brasileiro, 
casado, empresário, RG/PC-PA n° 3220839 e CPF/MF n° 509.700.112-53 
residente e domiciliado na Rua Justo Chermont s/n Bairro Santa 
Terezinha CEP 68250-000, Óbidos-Pará, telefone n° 93-991000551 
DECLARA QUE O VEÍCULO MARCA/MODELO M.BENZ/MPOLO VIALE U PLACA LNU-
7291 RENAVAN 77583982-5, de propriedade do Senhor (a) MARLISSON 
WELLINGTON SENA PORTELA esta a disposição para a LOCAÇÃO PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR no Município de Óbidos, 
caso esta empresa seja a vencedora da presente Licitação, conforme 
declaração de seu proprietário. 

Óbidos-PA, 24 de Abril de 2017 

1 4 
/ LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA 
/ 	 RG n°3220839 

CPF n °  509.700.112-53 
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CONTRATO DE COMODATO DE AUTOMOVEL 

CONTRATO L&Q FRANCO N°026/2017 

COMODANTE: M W S PORTELA E CIA LTDA ME, pessoa jurídica de direito 

privado inscrita no CNPJ/MF  n° 21.339.363/0001-26, com sede na Rua 

Hortência N° 2355, Bairro: Jardim Santarém, Santarém/Pa, neste ato 

representado por seu representante legal o Senhor MARLISSON 

WELLINGTON SENA PORTELA, brasileiro, empresário, portador do 

RG/PC-Pa n° 5156036 e do CPF/MF n°839.168.812-72. 

COMODATÁRIO: LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA - EPP, pessoa 

jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF n° 01.281.983/0001-44, 

com sede na Rua justo Chermont n° 1 303 sala A, Bairro de Santa 

Terezinha, CEP 68250-000, Óbidos/PA, neste ato representado por seu 

Representante Legal o Senhor LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA, 

brasileiro, casado, empresário, portador do RG/PC-PA n° 3220839 e do 

CPF/MF n° 509.700.112-53. 

Pelo presente Contrato de Comodato de Automóveis, tem justo 

contratado o seguinte: 

DO OBJETO  DO CONTRATO 

Cláusula 1 a  O OBJETO  do presente instrumento é a transferência p€ 

COMODANTE ao COMODATÁRIO, da posse do veículo tipo PAS/ONIBL,, 

marca v1.BENZ/MPOLO VIALE U, cor BRANCA, RENAVAM-77583982-5, 

CHAS( 9BM3840672B29391 1 em comodato devendo apenas usar e 

gozr/do bem. 

/11 
 

DO USO 

Çásila 2 .  O COMODATÁRIO deverá fazer uso do automóvel, objeto 

deste instrumento, apenas para trabalhar, utilizando-o para o 

transporte de passageiros. 

DA DEVOLUÇÃO 

Cláusula 3•  O COMODATÁRIO restituirá ao COMODANTE quando por 

este solicitado, o automóvel descrito na cláusula 1 ' ,  em perfeitas 1qo 



7* 
IL 
	

nop 

L. K=XF F 

c' 1, i c1 

condições e estado de conservação, como disposto no termo de vistoria 

em anexo, arcando com eventuais defeitos ou prejuízos causados. 

DO PRAZO 

Cláusula 	A duração deste contrato é por tempo indeterminado. 

PARAGRAFO ÚNICO-O prazo para a devolução do objeto deste contrato 

será de 30 (trinta) dias, após a notificação do COMODATÁRIO. 

DA RESCISÃO 

Cláusula 5  a. Poderá, qualquer contratante rescindir este instrumento a 

qualquer tempo, informando a parte interessada com antecedência de 

30(trinta) dias. 

Cláusula 6.  Estará rescindido o presente contrato caso haja a violação 

de qualquer cláusula aqui disposta. 

Cláusula 7a  Para dirimir quaisquer controvérsias c 

CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Óbidos. 

tarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, 

e 	vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

Óbidos, 24 de abril de 2017. 

Çomodatário - Representante Legal. 

1° testemunha 

2°testemunha_ 

RGn 

CPF/MF n° 

2 



GOVERNO DO ESTADO DO PARÃ 

• 	
DEP ::ATNSITODOESTADO\ ) 

CERTIFICADO DOS DADOS CADASTRAIS DO VEICULO 

Declaramos para os devidos fins de direito que o veiculo abaixo relacionado possui as seguintes informações 
cadastrais: 

Informações do Prop rietário 	 .. '. 

Nome: M W S PORTELA E CIA LTDA ME 	 Tipo:P. JURIDICA 

	

- Identidade: 
(-) 	

CPF/CNPJ: 21.339.36310001-26 

Endereço: RUA HORTENCIA NR 2355 	 Bairro: JARDIM SANTAREM 

Município: SANTAREM 	 CEP: 68030310 

Proprietário Anterior 
' Nome: VIACAO GOMES E GOMES LTDA 	 CPF/CNPJ: 09.165.383/0001-22 

Informações do Identificação 	. 	 .... 	
... 	 . 

Placa: LNU7291 	 Placa Anterior: SEM REGISTRO DE PLACA ANTERIOR 

Chassi: 9BM3840672B29391 1 	 Procedência: NACIONAL 
Ano de Fabricação: 2002 	 Ano do Modelo: 2002 
Categoria: ALUGUEL 	 Marca/Modelo: M.BENZ/MPOLO VIALE U 

- un. de Emplacamento: SANTAREM 

	

risdição: PA 	 Renavam: 775839825 
Data da Aquisição: 16/12/2016 	 Data do Registro: 24/05/2012 
Observação: 

Informações Jurídico -Administrativas 

Ano do Licenciamento: 2017 
Data de Licenciamento: 17/0312017 
Situação do Licenciamento: NORMAL 
Status do Veículo: VEICULO EM SITUACAO NORMAL 
Observação do IPVA: 

Observação de Parcelamento: 

Observação do Parque de Retenção: 

Observação Impedimento: 

IPVA: ** PAGO ** 

Seguro: ** PAGO ** 

iracterísticas Físicas 

Cor: BRANCA 

Tipo de Veículo: ONIBUS 
Potência: 170 
Cilindradas: O 
Capacidade de Passageii 
Espécie de Veículo: PAS 

Restrições 

SEM REGISTRO DE RE 

Infrações 
Quantidade de Infrações 

Observação Infração: 

O 	 Valor Total das Infrações: R$ 0,00 

Belém, 26 de abril de 2017 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARÁ . 

Combustível: DIESEL 

Tipo de Carroceria: NENHUMA 
Caixa de Câmbio: 
CMT:0 

O 	 PBT:0 

IRO 	 N° Motor: 904920522090 

ES 

~ q'2_ 
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'-UNI NA t  UA Sol tUALJt 
MWS PORTE-LA & CIA LTDA 

Pek) presente -Írustminorto P 	4 

Pii)R.) 1)()S SANTOs N\(Rll. 	 11 v 1111 . 	 q 

AfRROSI1). • 	 11)\. 	 141.Ã1 	 f. 	\Q' 

k '\ t: 1NtJ1 	SINA 11t 	\ 	 4e BR\Si1 .1U& \ 
u 	 11 1R( 	1 \lPkI ' 	ki 1. 11 %U t 	" 	 ' 1 	 11 IRA\1  1 t) 	id. 	. 	 1 k4;::•I))r, 	(g 

A\ N Y8 t)j,\f()\ 1, 	N1 tR\'ç1( R1 \. \NFAt 1M. 11 A (IP 	 - 

.. • 	fl 	 ttflJ 	 7t7C 	tt.•N 	 I.i%1U1aS. 

-' 

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS 

CLAUSULA PRIMEiRA, A serÁedsoe gira sob o nome empresarial M W S PORTELA & 
CIA LTDA e nome fantasa M & P SER V{COS E TRNSPORTES. 

CLAUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede: RUA HORTENCIA, 2355, JP4RD1M 1 
SANTAREM, SANTAREM. PA . CEP 68.030310. 	 1 

CLAUSULA TERCEIRA. A sociedade podera. a qualquer tempo, abrir ou fechar ,filial o \/ 
outra dependência, mediante atterçao contratuaL desde que aprovado pelas voto. 1 \,\ 
correspondentes dos sÓcio, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos d 
art. 1:076 da Lei n0  10.406:2002.  

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO 

CLAUSULA QUART A. A secieondecíru por 	eto..s' soc.aIais'i 

TRANSPOR II 1 S'(.)I.AR. SERVIÇOS 1W \1ÀN FF\ÇÃO E R.FPARAÇÀO tECÃMc\ 
R)MOTORI 	iR \\P(Rl 1 RODO\ 1 \RiÚCOI COLETIVO tM 

	

t'AS'-.tF lRi)S (.O\t ii I\1 R R)U l-I\() \fl. \1( IF \' 	} R\ LtO D1 TRANsPORTl 1 

	

PASS.Wt:FROS 1 ØÇ. ÃO DE ..\t 1OMOVH. 	M MOTORISTA; LOCAÇÃO DE 

.L TO'fO1 SSL1 CONDUTOR.IR \'M'IPORr[ 
p 

PERIGOSOS.  

CD CODIFICA( 40 D4S 411 II) tOES LCO\OMIC ts 'JtEFtiLDvDt! 

4-800- ti 	pOFtCLO  

4520-0/01 - serviços de manutenção e reparaçào mecunica .1c \CICUL)s t 	tOI3. 

4921-3/01 - transporte rodovíario coletivo de paaeiros. com  itinerãt tix,,. munipal. 

4923-0102 - serviço dc transporte de pasageiros locação de aulomõveis m co 

4930-2103 - transporte rodoviário dc produtos pengoos. 

- 	7711-0/00 -jiJxaçodc automóvel S sem condutor. 

111 	 '' / 	 1 	
10279 a9 

1/1 	 eP.Imundon,e,: 
Y 1 	 •. 

A ' 	 / W 	 . •--. .-. 	- 
NK) \ 

1.................. 

- 	: 
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- 	
DO CAPITAL SOCIAL 

CLAUSULA SEXTA Opta 	 r$ R 5OOoo) (Cnquen Mi Reais) 	 t) OO u ,nrFJ r L1 mi quotws de vaicx rrr nai H 	00 (Um 'ia urna, totaiririente irlt.eqça13 neste W0 em moeda çorrerfle do pais. 

Parâgrafo Unco: O capitai 500a1 fica assini distribuído entre os s&ioS: 

p' 	P11 MO WS À.N11.)S N.S( I 	 nin S5 (U (vinte ç çmço md quotu, prfazen4o uei 
d. 	5 tOfl) ihJ 	ç 	t 	1m1  

\t\R[ 1SSON VLi.t. lNit )' si N.\ I't)K 1 lIA. cum 5 OUtI t' iflO4 	:nÇ<) nU ) UOta. 
pr rtjo um eol de R 	5.t) o.ui (vint, . ui•ico mil at intcgrai i.ado. 

CLAUSULA SETIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transteridas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s sócio(s), a quem fica 
assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua 
aquis ição 

`
se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração 

contratual pertinente. 

CLAUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
Quotas. mas todos respondem solidariamente pela integratizaçáo do capital social. 

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE 

( 	CLAUSULA NONA. A administração da sociedade caberá A administração da 
sociedade caberá isoladamente a PEDRO DOS SANTOS NASCIMENTO e 
isoladamente a MARLISSON WELLINGTON SENA PORTELA com os poderes e 
atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicíatmente, 
podendo praticar todos os atos compreendidos na objeto social, sempre de interesse da 
sociedade. autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de 
qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade sem autorização do(s) outro(s) sócio(s), com os poderes e atribuições de 
representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo 
praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da 
sociedade, autorizado o uso do nome empresarial vedado, no entanto, fazê-lo em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de 
qualqu*ri$os cotístas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar tens imóveis da 
sociedd sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). A 
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§ 	,ehL'eraçac dos Sócios a distribuição de lucrus poderá ser em quarier período 
(40 an.' a oartr de resultado do período apurado. 

2' À c;snhuÇan dos lucros nodrá não obedecer a participação do sôo desde que 
aprovada pelos sócios cotistas 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercido 
social, os socs dehberarão sobre as contas e designarào administrador(es), quando for 
ocaso 

DO FALECIMENTO DE SÓCIO 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuara sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres 
será apurado e liquidade com base na situação patrimonial da sociedade, a data da 
resolução. verificada em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo único. O mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu soda. 

DA DECLARAÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA, O(s ;  Administrador (es) dectara(m), sob as penas da 

lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou 

em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 
vede, atnda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime fatimentar, 

de prevaricaÇão, peita ou suborno, concussão peculato ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional contra normas de defesa da concorrência, contra 
as reiaçele consuma, fé pública ou propriedade. 

DOS CASOS OMISSOS 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato 
resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei n °  10.40612002. 
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PREGÃO PRESENCIAL N °  007/2017/PMO/S EME D 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N °  0150/2017/PMO 

DECLARACÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO. 

EU M W S PORTELA E CIA LTDA ME portador do CNPJ n ° 21.339.363/0001-

26, com endereço na Av. Santos Dumont N° 1037 Bairro: santíssimo, 
através de seu representante legal o senhor (a) MARLISSON WELLINGTON 
SENA PORTELA, brasileiro, Empresário, portador do RG n°5156036 e CPF 
n 0 839.168.812-72 DECLARA que o veículo de minha propriedade 
MARCA/MODELO M.BENZ/CIFERAL CITMAX U PLACA GVQ-4959 RENAVAN 

89310292-0 estará disponível para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇ% DE 

TRANSPORTE ESCOLAR no Município de Óbidos, para a empresa LTO 

OTAVIO FRANCO DA SILVA - EPP, inscrita no CNPJ/l\nb 

01.281.983/0001-44 com endereço na Rua Justo Chermont n° l30ifl1a 
A, Bairro de Santa Terezinha, CEP 68250-000, Óbidos/PA, cas Velta 
seja a vencedora da presente Licitação. [1 

Óbidos-PA, 24 de Ab4Oi7 

W%  
[)Ã 7av 

MARLISSON WELLINGTON SENA PORTELA. 
Representante Legal 

RG n °  5156036 
CPF n °  839.168.812-72 
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PREGÃO PRESENCIAL N °  007/2017/PMO/SEMED 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N °  0150/2017/PMO 

Prezados Senhores. 

DECLABACAO DE COMPROMISSO DE VINCULACAO FUTURA. 

A empresa LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA - EPP inscrita no CNPW/MF 
n °  01.281.983/0001-44 com endereço na Rua Justo Chermont n °  L303 
sala A, Bairro de Santa Terezinha, CEP 68250-000, Óbidos/PA através 
do seu RESPONSAVEL LEGAL LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA, brasileiro, 
casado, empresário, RG/PC-PA n °  3220839 e CPF/MF n °  509.700.112-53 
residente e domiciliado na Rua Justo Chermont s/n Bairro Santa 
Terezinha CEP 68250-000, Óbidos-Pará, telefone n° 93-991000551 
DECLARA QUE O VEÍCULO MARCA/MODELO M.BENZ/CIFERAL CITMAX U PLACA 
GVQ-4959 RENAVAN 89310292-0, de propriedade do Senhor (a) MARLISSON 
WELLINGTON SENA PORTELA esta a disposição para a LOCAÇÃO PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR no Município de Óbidos, 
caso esta empresa seja a vencedora da presente Licitação, conforme 
declaração de seu proprietário. 

Óbidos-PA, 24 de Abril de 2017 

d 
/ 

LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA 
RG n 0 3220839 

CPF n °  509.700.112-53 

11 
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CONTRATO DE COMODATO DE AUTOMÓVEL 

- 	 CONTRATO L&Q FRANCO N -025/2017 

COMODANTE: M  S PORTELA E CIA LTDA ME, pessoa jurídica de direito 

privado inscrita no CNPJ/MF  n° 21.339.363/0001-26, com sede na Av. 

Santos Dumont N° 1037, Bairro: Santíssimo, Santarém/Pa, neste ato 

representado por seu representante legal o Senhor MARLISSON 

WELLINGTON SENA PORTELA, brasileiro, empresário, portador do 

RG/PC-Pa n° 5156036 e do CPF/MF n° 839.168.812-72. 

COMODATÁRIO: LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA - EPP, pessoa 

jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF  n°01.281.983/0001-44, 

com sede na Rua justo Chermont n° 1 303 sala A, Bairro de Santa 

Terezinha, CEP 68250-000, Óbidos/PA, neste ato representado por seu 

Representante Legal o Senhor LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA, 

brasileiro, casado, empresário, portador do RG/PC-PA n° 3220839 e do 

CPF/MF n° 509.700.112-53. 

Pelo presente Contrato de Comodato de Automóveis, tem justo e 

contratado o seguinte: 

DO OBJETO  DO CONTRATO 

Cláusula 1 a  O OBJETO  do presente instrumento é a transferência pelo 

COMODANTE ao COMODATÁRIO, da posse do veículo tipo PAS/ONIBUS, 

arca M.BENZ/CIFERAL CITMAX U, cor BRANCA, RENAVAM-89310292- 

CHASSI 9BM3840786B49401 6 em comodato devendo apenas usar e 

gozar do bem. 

DO USO 
- 	 Cláusula 2.  O COMODATARIO deverá fazer uso do automóvel, objeto 

deste instrumento, apenas para trabalhar, utilizando-o para o 

transporte de passageiros. 

DA DEVOLUÇÃO 

Cláusula 3•  O COMODATÁRIO restituirá ao COMODANTE quando por 

este solicitado, o automóvel descrito na cláusula 1 a  em perfeitas 

1 

PV 
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condições e estado de conservação, como disposto no termo de vistoria 

em anexo, arcando com eventuais defeitos ou prejuízos causados. 

DO PRAZO 

Cláusula 	A duração deste contrato é por tempo indeterminado. 

PARAGRAFO ÚNICO-O prazo para a devolução do objeto deste contrato 

será de 30 (trinta) dias, após a notificação do COMODATÁRIO. 

DA RESCISÃO 

Cláusula 5a  Poderá, qualquer contratante rescindir este instrumento a 

qualquer tempo, informando a parte interessada com antecedência de 

30(trinta) dias. 

Cláusula 6a  Estará rescindido o presente contrato caso haja a violação 

de qualquer cláusula aqui disposta. 

DO FORO 

Cláusula M Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do 

CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Óbidos. 

Por çktarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, 

eias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 
ffw" O 41 	Obidos, 24 de abril de 2017. 

Comodante 

sCartório 

 

Comodatário - Representante Legal. 

1 '  testemunha____ 

RGn 

/( CPF/MFn° 

2°  teste munha____. 

RG n2 

CPF/MF n° 

i1! 

r 
Voulté. 

- Escrevente 
86 

~; iq 
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO 

DO PARÁ 

,4NIC7I  

Quadrimestre O 
L 	Ano 2017 	- 

D0CUrn  41 
CERTIFICADO DOS DADOS CADASTRAIS DO VEICULO 

Declaramos para os devidos fins de direito que o veículo abaixo relacionado possui as seguintes in 
cadastrais: 

Informações do Proprietário 

Nome: M W S PORTELA E CIA LTDA ME 
Identidade: 

(-) 

Endereço: AV SANTOS DUMONT, 1037 
Município: SANTAREM 
Proprietário Anterior 

Nome: AUTOBUS TRANSP URBANOS LTDA 

Informações do Identificação 

Placa: GVQ4959 
Chassi: 9BM3840786B494016 
Ano de Fabricação: 2006 
Categoria: ALUGUEL 

jn. de Emplacamento: SANTAREM 
Jurisdição: PA 
Data da Aquisição: 06/09/2016 
Observação: 

Tipo:P. JURIDICA 
CPF/CNPJ: 21.339.363/0001-26 
Bairro: SANTISSIMO 
CEP: 68010450 

CPF/CNPJ: 08.657.988/0001-78 

Placa Anterior: SEM REGISTRO DE PLACA ANTERIOR 
Procedência: NACIONAL 
Ano do Modelo: 2006 
Marca/Modelo: M.BENZ/CIFERAL CITMAX U 

Renavam: 893102920 
Data do Registro: 06/09/2016 

Informações Jurídico-Administrativas 

Ano do Licenciamento: 2016 	 IPVA: ** PAGO ** 

Data de Licenciamento: 06/0912016 	 Seguro: ** PAGO ** 

Situação do Licenciamento: NORMAL 

Status do Veículo: VEICULO EM SITUACAO NORMAL 
Observação do IPVA: 

Observação de Parcelamento: 

Observação do Parque de Retenção: 

Observação Impedimento: 

.aracterísticas Físicas 

Cor: BRANCA 
Tipo de Veículo: ONIBUS 

Potência: 218 
Cilindradas: O 
Capacidade de Passageiros: 41 

Espécie de Veículo: PASSAGE) 

Restrições - 

SEM REGISTRO DE RESTRICOES 

Combustível: DIESEL 
Tipo de Carroceria: NENHUMA 

Caixa de Câmbio: 712632120603 

CMT:0 

PBT:0 

N° Motor: 924919U0693432 

Infrações 
Quantidade de Infrações: O 

	
Valor Total das Infraçes: -R$ 0,00. 

Observação Infração: 

Belém, 26 de abril de 2017 

r 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA 
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M  5 PORTELA & CIA LIDA 
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DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS 

CLAUSULA PRIMEIRA, A SOcedK1e qjra sob o nome empresarial M W S PORTELA & 
CIA LTDA e, no fartasa M & P SERVlCOS E TRNSPORTES. 

CLAUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede RUA HORTENCIA, 2355, JDIM 
- 	SANTAREM, SANTAREM PA. GE  68.030-310. 

CLAUSULA TERCEIRA. A sociecada podera, a qualquer tempo, abrir ou fecarfittat.0 
outra dependência, mediante aleraçao contratual, desde que aprovado pelos votos 
correspondentes dos sócios, no mínimo. a três quartos do captat social, nos termos do 
art. 11.076 da Lei n° 10406/2002. 

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO 

CLAUSULA QUARTA. A scciede em por oICietoi.Ss socal(ais): 

TRANSPORTF lSCOLAR; SER\'IÇOS 1W MANTENÇOE RFPARAÇÂOMEC.ÂMCA 
1)1- ElCL E (Y, \U Í'OMOTOR 1 FR \\'POR II R()DO\ 1 IUO COUTIVO DF 
PA'SA4E IROS tOM iTINERARIO FIXO. MUNIC1PAL SERVIÇO.DE TRANSPORTF Dt 
PSS EfRO LOCAÇÃO   1)1 \1. 1 OMO 1 N OM MOTORISTA. LOCAÇÃO iF. F . 

	

AUFOMO\ FfS SFM CONDUTOR ., I'R \\SPORI  RODOVIÁRIO DjBÁ)DUTp 	- 
1 ? CO,OILI$P" PERIGOSOS. J. 

co 

DA VEM 

424-8øO- transporte 
4520010I - scrvços de manutenç ão e reparação mecànii de cicuhs 	 -- 
4921-3/01 - ansporte rodoviário co1eivo de passageiro. com  itinerãto fixo. municipal, 
4923-O'02 - serviço de transporte de passageiros 1ücaç10 de auto 	rn omôves ci motoru. 

4930-.0 - tr3nsporte rodoviârio de produtos perigosos. 	 •-- 
7711- / - locação de aulornôvets sem condutor. 

óNdos. porá 

M. 

CR 

/ 
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r 
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CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 
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DA SOC!EA UNTADA:  

	

MWL3 PORTELA &U 	 r" 

..,-F 

ii 
CLAUSULA QUINTA. A 	 . 

'• 	t' 	 t'; 	1e 	. 	;.. : ; ttk.In,%;;1f, 	

4; 	 : 	 - 
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DO CAPITAL SOCIAL 

CLAUSULA SEXTA ) iP:t;4 	. 	h 	...r 1• 	ç, ';:, r Neas 	iR.' 	'j 	 rr- 	 . 	 _rt Mt 
,.t çJM Real.,  .'Jtd V~  tt) fl'er!' teçarz3. T'eitp akiD ffy1 , . flpr1 ( afrente rlr ais.  

Un:,y 3 capt 	 (jstri)utc, entre 05 sóciow 

F'! )R( ) )&)S 	II. » .\ \' t 1 \1I. %4 	-'"r • s IU)fl (vinte 	 I!1C. 1H1'4 	1't. . prfa7Cniit: uw 
oral de R5 •, 	• ................. 	. . 
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.................. . 	 1 
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CLAUSULA SETIMA As quotas SdO indivisíveis e n ão poderão ser cedoas ou  
transferidas a terceuos sem o consentmento do(s) outro(s) sócio(s, a quem fica 
assegurado. em igualidade de condições e preço direito de preferência para sua 
aquisçao, se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração 
contratual pertinente. 

— 	CLÁUSULA OITAVA. A responsabdade de cada sócio é restrita ao valor de suas ç 
auotas., mas todos responder, solidariamente pela integratizaçáo do capital social, 

- 	 DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE 

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá A administração da 

	

sociedade caberá isoladamente a PEDRO DOS SANTOS NASCIMENTO 	e 
isoladarnente a MARLISSON WELLINGTON SENA PORTELA com os poderes e 
atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extraudicialmente, 
podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da 
sociedade. autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de 
qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). com os poderes e atribuições de 
representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo 
praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da 
sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seta em favor de 
qualquer 'dbs cotístas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedaqJ sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). , 

: CNPJ:iO.27g836 0 4 v.  
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CONTRATO OA SOCIEDADE LIMITADA: ______
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00 BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS 

CLAUSULA DL-  CIMA. 	 t A' iii I')!III() 	i' 	t1a #•rT; .R) 	 em 'S 1 de 1') 
b1,I''.1.'I 	 hIItI 	 ' 	'.i.J arânimistraçân. 	I)i'I'r(; 
e•.1r:0 	'-!1td? ' cic :'.i!.r' ,, 	it' , . 	iiv do h;itancn c 	 (-:Cr,riCjlTIOcj 
aher'dt' aos 1-0G105 . ria ProporÇâo Ck suas .11c)U,; çis iucro.-, (..0 )rr!-. 	 adc)s.  

Por cleit'eraçac dOS sonos a distrhuiçar- rk lucros poderá Ser cr11,quaiquer período 
do ar' a oaffili de resultado do prkxo apurado 

2". dstrtu1çào dos lUCrOS podrrá não ohedecr prt4cipação do sócio desde que 
aprovada pelos sócios cotistas. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEiRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício 
social, os sonos deheraro sobre as contas o designarão administradør(es, quando for 
o casa 

DO FALECIMENTO DE SÓCIO 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuara sua atividade com os herdeiros ou sucessores Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) o valor de seus haveres 
será apurado e iiqudadc com base na situação patrimonial da sociedade, à data da 
resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo único. O mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

DA DECLARAÃO DE DESIMPEDIMENTO 	 \ 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da 
lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou 

em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime tatimentar, 
de prevaricação. peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional contra normas de defesa da concorrência, cpntr, 
as relações dnsurflO, fé pública ou propriedade. 

	

44f 	

DOS CASOS OMISSOS 

CLÁUSu1 QÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no pres ate contrato serão 
resolvidos pelo consenso dos sácios, com observância da Lei a° 10.406/2002. 
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A SOC4EDADE lIMTOA M W s POR 	CIA LTDA 

P- 
DOFORO 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA  
u 	 O foro d SANTARÉM o nrnento dos dreilos e obnçõ 

E por estarem assim Usto 	
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SANTARÉM. 24 ( OUtUbQdp 2014. 

PEDRO DI SAN 11 	xsulMEIN1 

Si 	POR 131 M1ARL1ssO \ U.INI r. 
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PREGÃO PRESENCIAL N °  007/2017/PMO/SEMED 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N °  0150/2017/PMO 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO. 

EU MARLISSON WELLINGTON SENA PORTELA portador do CPF/MF n °  

839.168.812 - 72 e RG n° 5156036, com endereço na Av. Santos 

Dumont, N° 1037 Bairro: Interventoria DECLARO que o veículo 
de minha propriedade MARCA/MODELO M.BENZ/MPOLO TORINO GVU 
PLACA MRG-4537 RENAVAN 920346278, estará disponível para a 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR no Município de 

Óbidos, para a empresa LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA - 

EPP, inscrita no CNPJ/MF n° 01.281.983/0001-44 com 

endereço na Rua Justo Chermont n °  1303 sala A, Bairro de 

Santa Terezinha, CEP 68250-000, Óbidos/PA, caso esta seja a 
vencedora da presente Licitação. 

Óbidos -PA, 	 de 2017 

we,~ 

	

p Wn1 	ik7L £& 

MARLISSON WELLINGTON SENA PORTELA 
Proprietário 
RG n °  5156036 

ilJ 	CPF n °  839.168.812-72 

.orjo 

J'cio,  41  

7/1 	 f1rr, 	> xI 	 t 	ipr1ir 	i 	, 

kL t(I614 S ENA jDjRTEL, Ç\ 
onere ci adrào re nesta 

rve a 
nf 	2 de abri l de 2817 / 

	

:Em tes 	verdade: 

	

ANDRA MARA 6 	BRITO - Escrevente 
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PREGÃO PRESENCIAL N °  007/2017/PMO/SEMED 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N °  0150/2017/PMO 

Prezados Senhores. 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE VINCULAÇÃO FUTURA. 

A empresa LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA - EPP inscrita 
no CNPJ/MF n° 01.281.983/0001 -44 com endereço na Rua Justo 
Chermont n °  1303 sala A, Bairro de Santa Terezinha, CEP 
68250-000, Óbidos/PA através do seu RESPONSAVEL LEGAL 
LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA, brasileiro, casado, 
empresário, RG/PC-PA n° 3220839 e CPF/ME' n° 509.700.112-53 
residente e domiciliado na Rua Justo Chermont s/n Bairro 
Santa Terezinha CEP 68250-000, Óbidos-Pará, telefone n° 93-
991000551 DECLARA QUE O VEÍCULO MARCA/MODELO M.BENZ/MPOLO 
TORINO GVU PLACA MRG- 4537 RENAVAN 920346278, de propriedade 
do Senhor (a) MARLISSON WELLINGTON SENA PORTELA esta a 
disposição para a LOCAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR no Município de Óbidos, caso esta 
empresa seja a vencedora da presente Licitação, conforme 
declaração de seu proprietário. fl\ 

-Pa, 24 de Abril de 2017 	NÃ 
Lg1 24 

LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA 
RG n °  3220839 

CPF n °  509.700.112-53 

; o ~ 
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CONTRATO DE COMODATO DE AUTOMÓVEL 

CONTRATO L&Q FRANCO N -023/2017 

COMODANTE: MARLISSON WELLINGTON SENA PORTELA, brasileiro, 

Empresário portador do CPF/MF n° 839168812-72, residente na Cidade 

de Santarém/Pá Estado do Pará com endereço para comunicações na Av. 

Santos Dumont N° 1037, Bairro: Interventoria. 

COMODATÁRIO: LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA - EPP, pessoa 

jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF n° 01 .281.983/0001 -44, 

com sede na Rua Justo Chermont n° 1 303 sala A, Bairro de Santa 

Terezinha, CEP 68250-000, Óbidos/PA, neste ato representada por seu 

Representante Legal o Senhor LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA, 

brasileiro, casado, empresário, portador do RG/PC-PA n° 3220839 e do 

CPF/MF n° 509.700.112-53. 

Pelo presente Contrato de Comodato de Automóveis, tem justo e 

contratado o seguinte: 

DO OBJETO DO CONTRATO 

Cláusula Ia.  O OBJETO do presente instrumento é a transferência pelo 

COMODANTE ao COMODATÁRIO, da posse do veículo tipo PAS/ONIBUS, 

marca M.BENZ/MPOLO TORINO GVU, cor BRANCA, RENAVAM-

92346278, CHASSI 913M384078713527008 em comodato devendo 

J#nas usar e gozar do bem. 

 DO USO 

4áusula 2 .  O COMODATÁRIO deverá fazer uso do automóvel, objeto 

'dste instrumento, apenas para trabalhar, utilizando-o para o 

transporte de passageiros. 

DA DEVOLUÇÃO 

Cláusula 3•  O COMODATÁRIO restituirá ao COMODANTE quando por 

este solicitado, o automóvel descrito na cláusula I a  em perfeitas 

condições e estado de conservação, como disposto no termo de vistoria 

em anexo, arcando com eventuais defeitos ou prejuízos causados. 
7/V 
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SO 

DO PRAZO 

Cláusula 	A duração deste contrato é por tempo indeterminado. 

PARAGRAFO ÚNICO-O prazo para a devolução do objeto deste contrato 

será de 30 (trinta) dias, após a notificação do COMODATÁRIO. 

DA RESCISÃO 

Cláusula V. Poderá, qualquer contratante rescindir este instrumento a 

qualquer tempo, informando a parte interessada com antecedência de 

30(trinta) dias. 

Cláusula W. Estará rescindido o presente contrato caso haja a violação 

de qualquer cláusula aqui disposta. 

DO FORO 

Cláusula 7a  Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do 

CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Óbidos. 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, 

4Nud
uas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

( 	 Óbidos, 24 de abril de 2017. 

Como 

/Comodatário - Representante Legal. 
Crtorio 	 ino Peixot 	. 

R' Fla 
10 testemunha-------------------------------------  firma  

icad cjt 	. / 	 f4A J 	L1T N 	PORTELÁ 
-RUR n2 	 o P. drã reg. nesta  

rve 	ÜQt4fé [7 	
em, 26 	br 1 ' 2017 

- 	 °testemunha----------------------------------- tes 

B I RA SOUSA 	TO - Escrevente R fl- 	 4 	 C44399 50) 87 
CPF/MF n° 	
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO 

DO PARA 	 Ci 

CERTIFICADO DOS DADOS CADASTRAIS DO VEICULO 

Declaramos para os devidos fins de direito que o veiculo abaixo relacionado possui as seguintes infor 	s 
cadastrais: 

Informações do Proprietário 

Nome: MARLISSON WELLINGTON SENA PORTELA 
	

Tipo: P. FISICA 

Identidade: 5156036(SSP) 
	

CPF/CNPJ: 839.168.812-72 

Endereço: AV, SANTOS DUMONT NR 1037 
	

Bairro: INTERVENTORIA 

Município: SANTAREM 
	

CEP: 68015180 

Proprietário Anterior 

' Nome: NOVA TRANSPORTES LTDA 
	

CPF/CNPJ: 03.751.762/0001-18 

Informações do Identificação  

Placa: MRG4537 	 Placa Anterior: SEM REGISTRO DE PLACA ANTERIOR 

' Chassi: 9BM3840787B527008 	 Procedência: NACIONAL 

Ano de Fabricação: 2007 	 Ano do Modelo: 2007 

Categoria: ALUGUEL 	 Marca/Modelo: M.BENZ/MPOLO TORINO GVU 
- 'in. de Emplacamento: SANTAREM 
urisdição: PA 	 Renavam: 920346278 

Data da Aquisição: 13/04/2017 	 Data do Registro: 13/04/2017 

Observação: 

Informações Jurídico-Administrativas  .. 

Ano do Licenciamento: 2017 	 IPVA: ** PAGO ** 

Data de Licenciamento: 17/04/2017 	 Seguro: ** PAGO ** 

Situação do Licenciamento: NORMAL 

Status do Veículo: VEICULO EM SITUACAO NORMAL 

Observação do IPVA: 

Observação de Parcelamento: 

Observação do Parque de Retenção: 

Observação Impedimento: 

iracterísti cas Físicas  

Cor: BRANCA 
Tipo de Veículo: ONIBUS 

Potência: 218 
Cilindradas: O 
Capacidade de Passageiros: 39 
Espécie de Veículo: PASSAGEIRO 

Restrições w~nã~mãe~  

SEM REGISTRO DE RESTRICOES 

Combustível: DIESEL 

Tipo de Carroceria: NENHUMA 

Caixa de Câmbio: 

CMT:0 
PBT: 17 
N° Motor: 924919U0721501 

Infrações 
Quantidade de Infrações: O 

Observação Infração 

... . 

Valor Total das Infrações: R$ 0,00 
\ 	, 

Belém, 25 de abril de 2017  

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARÁ 
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00 NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A soràk-dade girii sob o 'Ç'IWÇ. empresarial  

-. J.A njri nas M & P SERVICOS E rRNSpORTES 

CLAUSULA SEGUNDA. A sociedade tem ed RUA HORTENCIA, 2355, JARDIM 

SANTAREM, SA\TARF1 A. LL•' s 

	

CLAUSULA TERCEIRA. A scitde 3drd. qualquer lempa, abrir ou techar 	ou 

outra depercé'Cia. min .eraçaocontra; 	dCSQ que aprovado pelos votos 

	

correspondentes. LS SJCiO 	n 	 YJ 	:.t)s iD c31ta soca1, nos termo S de 

a. 1 076 da Leí n ó  10 40€ 2O?. 

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇAO 

CLÁUSULA QUARTN. A secieonde:mPOr jeto.' oc.33S 

- y 	1,(ASr't)R1l 1(1.I \ 	 \l\\. 	\ 	fl RI '\R\L. 	)\tL 	\ 

U 	i:iiI (•) \..ro\!oT(3Rl: .  1 R \\PCRïl  ROOVI.R1O COU.TVO tW 

p 'AuE iOS COM I\1 R RIU Fi\'.) \d. \I(.. ir \T 
	R\ 1(O ïYt R \sPOR1t l' 

IASS.jLiRO 1 	.0 Dl . 	 CO\1 MOTORISTA; LOCAÇÃO 
.ALTOMOTES SEM CONDUTOR: tRANSPORTE RODOVIARIO i is-

f'kRÍGOSOS. 

CODIFICAÇÃO [)AS ATIVIDADESE.(:OÔMLCA S  
, oq(7'--- 

4924-00 - transportc ec01ar. 
s de manutCflQ50 e rcp 4520-WO1 - serviço

araçào iii nia k im1 	tt 

4921-3/01 - transporte rodo'iar) coletivo de pa aeitOS. coni tineitrio fixo. nunpa.  

4923-0i02 - sviço de transporlC de passageiros Itço de automôvei oni intnoita 	(:'. 

4930-2103 - tftporte rodoviário de produtos perigooS. 	 çj
IONATO 771 1-00O - 4çào dc au1Omt)\CL sem coflUUtOÍ 

3 ,
16

cNPJ: 10.279 . 8380O1_20 1 
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CONTRAIO t)A 	WAL* LIMITADA 

M W S POR TELA & CA LTDA 

CLÁUSULA QUINtA, A rtprt 	tnit 	 i'j3 arQuvarnk4nt' ' 	11d(H 
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DQ CAPITAL SOCIAL 

CLAUSULA SEXTA O 4ptRi 	 ibrtn ;nta cIr R 5OQOo.ç) IÇnq Reais) dw diu m 50 000 rqtj r la mii 	'l va nom ni 	(Y'.i (Um inteqrai rzad çj   Rea 1 
 1

.

cada urna totalmente neste Mo cri moeda corrente do pais. 

Pragrafo Unic O capitai sucat fica assim distrihudo entre os sócios: 

t-• 	PII)R(.) flOS SA•NT()s N.A SC.iMiNrc ç,n1 .'' Íft() tit ç. çinc0 mil) qUotus, prflZin4iourn 

\t R ÍSS.)\ VLiJ. TNGTi i\ SE:'\ A Pt K'Il [À. 	(iUtI tintc •c cinco mi 
PSIIZL11CIO Ufli OL11 de RS .5.Otl{J.uo ('itlt .: U1CO mil reaj) iegra1IadO 

CLÁUSULA SETIMA, As quotas são indivisíveis e não poderão ser cadicas ou 
transferidas a terceuos sem o consentimento do(s) outro( si sacio(s). a quem fica 
assegurado, em iquaidade de condições e preço direito de preferencia para sua 
aquisição. se  postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração 
contratual pertinente, 

CLAUSULA OITAVA. A responsabidade de cada sócio é restrita ao valor de 
auotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE 

CLÁUSULA NONA- A administração da sociedade caberá A administraçã 
sociedade caberá isoladamente a PEDRO DOS SANTOS NASCIMENTO 
isoiadamente a MARLISSON WELLINGTON SENA PORTELA com os poderes e 
atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extraudicialmente, 
podendo praticar todos os atos compreendidos na objeto social, sempre de interesse da 
sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de 

qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). com os poderes e atribuições de 

representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo 
praticar todos os atos compreendidos no objeto social sempre de interesse da 
sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em-
atividades stranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor 
qualquer s cotistas ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis 
sociedad sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). 	 Tr----------- " 

4 	/ !ONÁTO SANTAM. 	j 

1 

d 

Página 2 
Req: 81400000234785  
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CONTRATO DA SOCIEDADE J4ITjD 	
EMFÉ 

___

CM Voá
Paragrafo urnCo No e'cici Jd kId,nInjutraÇão,.. adm.inintrndor terá rt.cj a urna ne' . ii 	tiffilo h pro. l.cO}g. ro o JO) ...iIõr «MI (laot ot(ir 1 i 	r rsorn 
SOCK)S. 

00 BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS 

CLAUSULA DECIMA. Ai' teun,iw th' cada (pP?ttIiO 	 onn 's 
... .,. .•;''i 	c o' s:r a 	. 	 f:(;adas 	(V . 	'. L) 	a ir', I:.tra;r3 	'.olqtirrç. 

e iaboraÇãO (10) inventar io, LjC) L'al. 0iç ) ; It' • 	o i.II c. li  1 táltarmçn de ' .UtiiJ', f,Çr,r(1)rf,1,(, 

cabendo aos C'o..OS 	 prçin de Suas quotas. .n %uLro c.•u prc, í3n' 4'5 

V1  Por cleiIberaçJo dos Sonos a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período 
ar,) a parlir de resultado do período apurado. 	 - 

;srLuiÇãO dos lucros poderá no obedecer a parfiripação do sócio desde que 
aprovada pelos SÓCIOS Cotistas. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro nieses seguintes 50 término do exercício 
socia i , os socios defibe;arão sobre as contas e desrqnarao administrador(es), quando for 
o caso 

DO FALECIMENTO DE SÓCIO 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer soco, a sociedade 
continuara sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres 

será apurado e líquídade com base na situação patrimonial da sociedade, a data da 
resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo único. O mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio, 

DA DECLARAÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da 
lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou 
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 

vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime tatimentar, 

de prevaricaÇão, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, 

contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de o uma, fé pública ou propriedade. 

DOS CASOS OMISSOS 1 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no resente contrato serão 
resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei n° 10.40612002. 

/ 1 
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DO FOR(:) 
CLAUSULA DLCIMA QUINTA 

H;3 	O loro 	;ANTAR M p r urnpmnto dos direi 	 dtos e 	
re 	antps 35tf Ofl1TO 

E, por estarem Ssm Justos COflrdo; 	r)rn 
SANTARÉM. 24 de Outubro de 2014. 
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DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EMBARCAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N °  007/2017/PMO/SEMED 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N °  0150/2017/PMO 

EU ELISNALDO SOARES CANTUÁRIA, portador do CPF/MF n °  625.332.402-06 e RG 

n °  5170917/PCPA, com endereço na Rua Deputado Raimundo Chaves n °  848, f 
declaro que a embarcação de NOME (LIS SANTOS), de minha propriedade 

REGISTRADA NA CAPITANIA DOS PORTOS SOB O N° 0230918476, com lotação de 

(09) PASSAGEIROS e (01) Tripulante estará disponível para a PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR no município de Óbidos, para a empresa 

LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA-EPP, inscrita no CNPJ/MF n °  

01.281.983/0001-44 com endereço na Rua Justo Chermont n° 1303 sala A, 

Bairro de Santa Terezinha, CEP 68250-000, Óbidos/PA, caso esta seja a 
vencedora da Licitação. 

Óbidos-PA, 26 de Abril de 2017 

S~2 Reconheço 

' 

4ÀRIÀ 1 Oflcl9 tt:i4ici/J 	
(tOt 	

:: O  

C?PJ. 10.27.860012  
Rua Dsp. R TUflQ Chavt 1  no  80 - 	 I 	r' i 

ELISNALDO SOARES C.ANTUARIA 	 EPÉ IHçt' DAVERDADE 

	

DANT' PROPRIETARIO 	 (p4frJt LJ3- 
Cí 	 RG n °  5170917 

CPF/MF n °  625.332.402-06 	
~ó~wite com selo de'séquançal .  

aoj{marat 	rirci 
CPF: 482.074.462-3Á 
Tabeliã Substituta * 
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PREGÃO PRESENCIAL N °  007/2017/PMO/SED 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N °  0150/2017/PMO 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE VINCULAÇÃO FUTURA 

A empresa LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA-EPP, inscrita no CNPJ/MF n °  
01.281.98310001-44 com endereço na Rua Justo Chermont n° 1303 saia A, 
Bairro de Santa Terezinha, CEP 68250-000, Óbidos/PA através do seu 
RESPONSAVEL LEGAL LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA, brasileiro, casado, 
empresário, RG/PC-PA n° 3220839 e CPF/MF n °  509.700.112-53 residente e 
domiciliado na Rua Justo Chermont n °  1303 Bairro Santa Terezinha CEP 
68250-000, Óbidos-Pá, telefone n° (93)99100-0551, DECLARA que a Embarcaç 
de Nome (LIS SANTOS) REGISTRADA NA CAPITANIA DOS PORTOS SOB O N° 
0230918476, com lotação de (09) PASSAGEIROS, e (01) TRIPULANTE, 
propriedade do senhor (a) ELISNALDO SOARES CANTUÁRIA, esta a disposição 
para a LOCAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR no 
município de Óbidos, caso esta empresa seja a vencedora da licitação. 

Óbidos-PA, 26 de Abril de 2017 

/ 	LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA 	 - 

/ 	 RG n° 3220839 

I
I 	 CPF/MF n °  509.700.112-53 
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CONTRATO DE COMODATO DE EMBARCAÇÃO . 

CONTRATO L & Q FRANCO- N °036/20 1 7 

COMODANTE: ELISNALDO SOARES CANTUARIA, brasileiro, solteiro, 

portador da cédula de identidade R.G. n° 5170917, e CPF/MF n° 

625.332.402-06, residente na Rua Deputado Raimundo Chaves n°848 

Óbidos/PA, CEP 68250-000. 

COMODATÁRIO: LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA - EPP, pessoa 

jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF n° 01.281.983/0001 -44, 

com sede na Rua Justo Chermont n° 1303 sala A, Bairro de Santa 

Terezinha, CEP 68250-000, Óbidos/PA, neste ato representada por seu 

Representante Legal o Senhor LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA, 

brasileiro, casado, empresário, portador do RG/PC-PA n° 3220839 e do 

CPF/MF n° 509.700.112-53. 

Pelo presente Contrato de Comodato de Embarcações, tem justo e 

contratado o seguinte: 

DO OBJETO  DO CONTRATO 

Cláusula V. a  O OBJETO  do presente instrumento é a transferência da 

posse pelo COMODANTE ao COMODATÁRIO, da posse da embarcação 

tipo Lancha, denominada LIS SANTOS, Inscrita na Capitania dos Portos 

em Santarém sob o número 023091 8476, classificada como Transporte 

de passageiros, com lotação de (9) passageiros e (1) Tripulante, 

devendo apnas usar e gozar do bem. 
// 	 7- 
// 

 

DO USO 
Cláuy/'2a .  O COMODATÁRIO deverá fazer uso da embarcação, objeto 

des  instrumento, apenas para trabalhar, utilizando-o para o 

transporte de passageiros. 

DA DEVOLUÇÃO 

Cláusula 3•  O COMODATÁRIO restituirá ao COMODANTE quando por 

este solicitado, a embarcação descrito na cláusula 1 a  em perfeitas 

condições e estado de conservação, como disposto no termo de vistoria 

em anexo, arcando com eventuais defeitos ou prejuízos causados. 

DO PRAZO 

t/co v(14 	
""4 	

1 
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Cláusula 	A duração deste contrato é por tempo indeterminadJ 

PARAGRAFO ÚNICO-O prazo para a devolução do objeto deste contrat o  

será de 30 (trinta) dias, após a notificação do COMODATÁRIO. 

DA RESCISÃO 

Cláusula 5a  Poderá, qualquer contratante rescindir este instrumento a 

qualquer tempo, informando a parte interessada com antecedência de 

30(trinta) dias. 

Cláusula 6a  Estará rescindido o presente contrato caso haja a violação 

de qualquer cláusula aqui disposta. 

DA RESCISÃO 

Cláusula 5a  Poderá, qualquer contratante rescindir este instrumento a 

qualquer tempo, informando a parte interessada com antecedência de 

02 dias. 

Cláusula 6a  Estará rescindido o presente contrato caso haja a violação 

de qualquer cláusula aqui disposta. 

DO FORO 

Cláusula 7a  Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do 

CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Óbidos 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, 

em duas vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas .  
'TÀí3E1I0ATO SATÀLkRA -  1' OFII 

Óbidos, 26 de abril de 2017. 	 CNPJ: 10.279.83í00014O 
-7 	 Rua Dep. RIi.undo 	n° 

DANTQ O  

Com 

omodatário - Representante Legal. 

° 
testemunha_________ 

2 °te ste m unha______ 
	

eiaTUU 
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A33V18161821 5347016 
18/0212015 16:37:16 

18/0212015 	- 	BANCO 	DO 	BRASIL - 	16:37:18 
424704247 0008 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITtJLOS 
CLIENTE: AG NAVEGCAO REGIS LTDA 
AGENCIA: 4247-1 	 CONTA: 10.268-7 

BANCO BRADESCO S.A. 

23790001085407041378372026052208863500000014124 
NA. DOCUMENTO 21.806 
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2015 
VALOR DO DOCUMENTO 141,24 
VALOR COBRADO 141,24 

NR.AUTENTICACAO 	 D.1FA.283.17F.50E. 9C1 

Transação efetuada com sucesso por. J4323697 REGILMAR ARRUDA DA SILVA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO 

VÁLIDO ATÉ IOLI 
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.. SEGURO OBRIGATÓ Braclesco 
- 	

(( S 
EMBARCAÇÕES OU PÕUA 

' Processo SUSEP 15414.00386512002-11 	CIA 1 Ramo CIA 
531-2 1 575 

- Seguradora: Bradesco Auto/RE Cia de Seguros 	Ramo 
CNPJ:92.682.03810001-00 	 SUSEP 

14.57 

PESSOAIS CAUSADOS POR 
GA - SEGURO DPEM 

Sucursal 	N° Bilhete 
0010 	 666436 

N° da Ficha de Compensação 

40704137872-8 

' Dados do 
	

ou armador ' Nome do proprietário ou do armador CNPJ/CPF 
ELISNALDO SOARES CANTUARIA 162533240206  
Endereço (rua, Av., Alameda) INO 	iComplemento 	Bairro 
RUA DEP. RAIMUNDO CHAVES 1848 	CENTRO 

Cidade 	 IUF ICEP !DDD 	ITelefoné 
-cBIDOS - 	 PA 168250000 13 	35233833 

dos do Corretor 
Nome do Corretor N° registro na SUSEP 
ADICIONAL CORRETORA DE SEGUROS L 1100447161 
Código interno do corretor 	Inspetoria Agência Produtora 
106427 18  . 	_ 
Dados do Bilhete Anterior 
Renova Bilhete no:*************** 	. Vencido em: *************** 

Características da Embarcacão 
Nome da Embarcação 	 Nb de inscrição da embarcação. 
LIS SANTOS 	. 	10230918476 
N° de tripulantes 
1 
Uso da embarca 
COMERCIAL 

Lotação máxima de passageiros Tipo de embarcação 
!LANCHA  

Tipo de navegação 	 Serviço ou Atividade 
INTERIOR 	 jPASSAGEIRO 

Propulsão 
MOTOR 
Categoria Tarifária 
3 

fl 
	

do Prêmio 

	

o Líquido R$: 140,71 
	

1OF R$: 0,53 
	

Prêmio total R$: 141,24 

Máximos de inden 
	 vitimada 

MORTE 	- 	 R$ 1 3.500,00(TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) 
INVALIDEZ PERMANENTE - ATE 	R$ 1 3.500,0D(TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) 
DESPESAS ASSISTENCIA MEDICA 
SUPLEMENTAR (DAM) ATE. 	 R$ 2.7QgQQ(pOlS MIL E SETECENTOS REAIS) 

• A indenização será paga, em qualquer caso. com  base nas importâncias seguradas vigentes na data 
do sinistro, independente da data de emissão do bilhete de seguro. 

• Õ valor da indenização por invalidez permanente será determinado aplicando-se sobre o valor 
da tabela anterior o peycitual estabelecido de conformidades com as normas para o seguro de 
acidentes pessoais /f 

• As indenizações po.4rte e invalldôz permanente não são cumulativas;se, depois de paga uma 
indenização por ir4idz permanente. verificar-se a morte em consequência do mesmo acidente, 
a sociedade seguyora pagará a indenização por morte, deduzida a indenização já paga por. 
invalidez per 	ente. cxc- 

• O reembolso das despesas de assistência médica e suplemer ares não pode ser descontado da 
indenização por morte ou invalidez permanente - 



1 
Observações 	 Quadrimestre 

- 1) O bilhete de seguro terá vigência de um ano, a contar: 	Ano 2017 

a. Em caso de bilhete novo, das 24 horas do dia do 	 rede bancária, cartão de 
crédito (*) ou outra forma admitida em lei; e 	 \ 

b. Em caso de renovação, das 24 horas do dia do vencimen 	 anterior. desde que o prêmio 
• 	do bilhete da renovação tenha sido pago até aquela data. 

- 2) É vedada a emissão de mais de um bilhete de seguro para uma mesma embarcação. No caso de 
ocorrer duplicidàde de seguro, prevalecerá sempre o mais antigo e o prêmio do bilhete a ser 
inutilizado será integralmente restituído. 

3) É vedado o endosso para transferência do bilhete de seguro de urna embarcação para outra. 
(*) - Não disponível rio momento 

Definição e obrigatoriedade do seguro 
a. Este seguro tem por - finalidade dar cobertura aos danos pessoais causados por embarcaçõe 

1
ou 

por sua carga às pessoas embarcadas, transportadas ou não transportadas. inclusive aos 
proprietários, tripulantes e condutores das embarcações, independentemente da embarcação star 
ou não em operação; e 	 1-... 

b. O seguro de DPEM é obrigatório para todos os proprietários ou armadores em ge! de 
embarcações nacionais ou estrangeiras sujeitas à inscrição nas Capitanias dos Pokj\ou 
Repartições a estas subordinadas, de acordo com a Lei n° 8.374, de 30.12.1991 

c. Na eventualidade de sinistro, dirija-se à sociedade seguradora contratada. 
2. Ambito da cobertura 

a. Estão cobertos acidentes ocorridos em território nacional. No caso de acidente ocorri o for 
m do território nacional, somente terão cobertura as pessoas embarcadas ou transportadas e 

embarcações de bandeira brasileira. 
A cobertura do seguro não abrange: 

b. Danos pessoais resultantes de radiações ionizantes ou de contaminação pela radioatividade 
de qualquer combustívél nuclear ou de qualquer resíduo de combustão de matéria nuclear; 

C. Multas e fianças impostas aos condutores ou proprietários das embarcações. 

3. Valor da multa pelo não pagamento do seguro obrigatório, de acordo com a legislação vigente 

a. O responsável pela embarcação que deixar de realizar o seguro obrigatório. fica jeito à 
aplicação de multa de valor igual ao dobro do Prêmio anual, vigente na data dopai p da 
mesma, por ano ou fração de ano; 

4. SUSEP - Atendimento ao Público: 0800-0216484. 
S. Documentação necessária para o pedido de indenização 

São os seguintes documentos necessários para o recebimento da indenização: 
a. Morte: Documento de ocorrência expedido pela autoridade competente (Capitania dos Portos, suas 

Delegacias e Agências), certidão de óbito ou sentença judicial que produza os mesmos efeitos, 
documento comprobatório da qualidade de beneficiário, laudo cadavérico comprovando a causa da 
morte, no caso de morte causada por embarcação não identificada. 

b. Invalidez Permanente: Documento de ocorrência expedido pela autoridade competente (Capitania 
•dos 

PÁli-utoridade

legacias  e Agências), prova de atendimento por hospital, ambulatório ou 
médico-assiste 	relatório do médico-assistente, atestando o grau de invalidez do órgão. ou 
memb ' 

c. Reem espesas de Assistência Médica Suplementares: Documento de ocorrência 
exedi oridade competente (Capitania dos Portos, suas Delegacias e Agências), prova 

de ate da vítima por hospital, ambulatório ou médico-assistente, comprovante das 
despe das. 

d. O Pagamento da indenização será efetuado mediante a simples prova do acidente e do dano 
decorrente e mediante a apresentação dos documentos listados acima, independente da existência 
de culpa. 

e. A sociedade seguradora poderá solicitar documentos complementares, nos ter os do artigo 22 d 
Anexo 1 à Resolução CNSP n° 128, de 2O3 5 . 
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'6. Beneficiários do Seguro: 
a. A indenização no caso de morte será paga, na constá 'a Op 	arnento, ao cônjuge sobrevivente 

ou pessoa a esse equiparada nos termos da legislação vigente. Na falta do cônjuge sobrevivente a 
indenização será paga aos herdeiros legais. 

b. Nos casos de invalidez permanente e de despesas de assistência médica e suplernentares, a 
indenização será paga à própria vitima. 

'7. Prazo para liquidação de sinistro: 
a. A indenização será paga no prazo de quinze dias, a contar da entrega dos documentos completos 

à sociedade seguradora. 
b. Caso seja detectada falha, de ordem formal, em um dos documentos listados neste bilhete, ou a 

existência de indícios de fraude, a sociedade seguradora deverá, rio prazo máximo de quinze dias, 
a contar do recebimento da documentação, notfficar o interessado, com "aviso de recebimento", 
solicitando os documentos ou esclarecimentos necessários à elucidação dos fatos. 

c. A sociedade seguradora ficará isenta do pagamento de qualquer indenização se constatado que 
houve fraude ou tentativa de fraude, simulação do acontecimento ou agravamento das 
consequências para obter ou aumentar a indenização.  
O prazo para pagamento da indenização será suspenso, reiniciando sua contagem a partir cjVia \ 
útil subsequente àquele em que forem completamente esclarecidos os fatos ou sanada. (o 

	

interessado, a falha indicada na notificação expedida pela sociedade seguradora. 	\.) 
8. Sub-rogação de direitos: 

a. Comprovado o pagamento,'a sociedade seguradora que a houver pago poderá, mediante açã 
própria, de rito sumaríssimo, haver do responsável pelo acidente a importância efetivamente 
indenizada, salvo se, na data da ocorrência do evento, a embarcação causadora do dano estiver 
com o bilhete de seguro DPEM em vigor. Uma vez constatada alguma .irregularidade na utilização 
da embarcação, 'a sociedade segu.radora, comprovando o pagamento da indenização, poderá, 
mediante ação própria, haver do segurado a importância excedente indenizada. 

9. Obrigação do Segurado: 
a. É obrigação do segurado dar conhecimento à sociedade seguradora de qualquer acidente 

envolvendo danos pessoais, bem como de qualquer reclamação ou documento que receber 
relacionado com o acidente. 

MANAUS, 18/02/2015 	. 

-'. 

	

Tarcisio José Massote de Godoy 	Saint'Clair .  Pereira Lima 
Assinatura do Segurado 	 Diretor Geral 	. 	. 	Diretor 

AUTENTICAÇÃO MECÁNICA 
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RÊPÜBLICA FEDERATIVA DO BRASI f 
AUTORIDADE MARÍTIMA J3RASILEIRA 

11 899199669980799790982799239753657898898.495 

1 	1 	II 	1 	1 	 II 	iri 
Capitania Fluvial de Santarém 1 	1 	II 	1 	I 	Iii 	 1 	i 	iii! 1 

TÍTULO DE INCRIÇÂO DE EMBARCAÇÃO 

- --- 	PROPRIETÁRIO 	... ......... 
0230918476 	 2110112014 NOME:ELISNALDØ SOARES CANTUARÍA 

CPF/CNPJ: 625.332.402-06 
NOME DA EMBARCAÇÃO ENDEREÇO: RUA DEPUTADO RAIMUNDO CHAVES 

LIS SANTOS NÚMERO: 848 	 COMPLEMENTO:  

NÚMERODEINSCRIÇÃO 	 - DATA DEINSCRIÇÂO .......... 

BAIRRO: CENTRO 	 CEP: 68250-000 
QTD. DE TRIPULANTES 1 	QTD. DE PASSAGEIROS - 	VALIDADE 

CIDATOBIDOS 	 ESTADO PÁ 9 	 2110112019 

: 	
N° [" MOTOR 	"1 - 	N' 2' MOTOR 	POTÊNCIA TOTAL(IIP) 	- ~

e
r 	VIA 	1 

. 	CO-PROPRIETÁRIO 	............ 
NOME: ****** 	 ******** * 

• 	6EJLI000368 	 90,00 	 I 
CPF/CNPJ: ****************** 

- 

 

N2'MOTOR 	N4'MOTOR 	 TIPO DEPROPULSAO 	-------- 

	

ENDEREÇO: 	* ******** . 	. 	 ' 
NUMERO: 	***********•****** 	COMPLEMENTO: k***********.*****4 Motor •. _.__._J *********** BAIRRO: 

CID.tDE: 	 ESTAt'* ._ 
TIPO DAEMBARCACAO 	 _. 	ATIVIDADt /SERVIÇO   --.---- 	 J._ 

Lancha - Motorbat 	 ransporte de Passageiro, Transporte de Carj 
-

CARACTERÍSTICAS DO C 	ou
--  

. - ........ ..-.-.•-- ----- - 
ÁREA DE NAVEGAÇÃO 

CONSTRUTOR: 	ZATURIVA EMBARCAÇÕESL 	AflO 2017 
Docum° o ARQUÍEAÇÃOBRUTA_. 	 . 	 ...........

-, ANO DE CONSTRUÇÃO: 	2013 	 co . 
• 	 1,20 	 Navegação Interior 

	

- .............'__.____ 	J 
. 	. 	 O 

COMPRISIENTOTOTAL: 	6,55 
....... 
CAIADO 	 BOCA 	-----: 	TPB 	--- MATCONSTRUCÂOCASCO - 	Alumínio 	 PAR 

LEVE: 	0.30 	CARREGADO: 	0,45 	 1,90 	 1.36 NÚMERO Vi SÉRIE DO CASCO/CHASSI: 	183 

HIPOTECADA: SIM  
CREDOR HIPOTECÁRIO 

CONSORCIO NACIONAL YAMAHA LTDA 
Santarém, 21 de Janeiro de 

T ..... ÇST11..---------- "E DE 	ADRDE OUTRAS 
TRIPULÃNTE:0I-MAF 	 . Catãode-Fraga1aÇ?) 

Capo dos Porw 

Carimlw 	sainatura do Capitão usa Portos, Delegado, Agente ou 

funcionário autorizado 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
AUTORIDADE MARÍTIMA BRASILEIRA 

Capitania Fluvial de Santarém 

AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERENCIA DE PRQ.LEDADE 

AUTORIZO A AUTORIDADE MARITIMA BRASILEIRA A TRANSFERIR A 
PROPRIEDADE DA EMBARCAÇÃO ABAIXO IDENTIFICADA: 

NOME: LIS SANTOS. 

N1  DE INSCRIÇÃO: 0230918476 

PROPRIETÁRIO: 	ELISNALDO SOARES CANTUARIA 

CPF1CNPJ: 	625.332.402-06 	 ,PARA: 

NOME DO COMPRADOR: 	 .......... - 

IDENTIDADE: 	 . 	 CPF/CNPJ: 	 . 

ENDEREÇO: 	 . 	. 	 ... 

LOCA L£ 

)NATURADOPROPR IETÁRIO

O DE FIRMA DO PROPRIETÁRIO 

ATENÇÃO 	 - 

a) O vendedor se isenta de quaquer responsabilidade administrativa, e:vIi 

ou criminal a parti; da data da assinatura da tansferência. cabendo 

ao comprador imediata transferência de propriedade. 

b) Este recibo. dev ida-mente 	preenchido 	e com o reconhec imento ia 

firma do proprietário e do comprador, deverá ser apresentado. dentro 

de um prazo de 15 dias a partir 	da 	data 	de 	sua CsslnCtura. na  

Capitania dos Portos. Delegacia ou Agência, juntamente cmii os 

demais documentos necessários à transferência de prcrie-dttd, 	o:: 

quais estão relacionados nas Normas da Autoridade Marítima uc s.' 

encontram disponíveis no site wvw.dpc.mtir.mil.br . 

c) Este recibo deve, ser destacado do Titulo de Inscrição de Embarcação e 

guardido para ser utilizado para a trahsferêneia de popriedade. 

DE ACORDO: • 
ASSINATURA DO COMPRADOi< 

RECONHECIMENTO DL FIRMt DO COMPRADOR 
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--ANEXO 8-D 
TERMO DE RESPONSABILIDADE / - 

-' 	 Eu, 	 Elisnaldo Soares Cantuaria  
(Nome completo)  

Brasileiro 	, nascido em 2110711977 ,portador âN, 
.. 

 
(Nacionalidade) 

5170917 , PC - PÁ , expedida em 31 / 07/2002, (CPF/CNPJ). 625. 
(Número) 	(Órgão expedidor)  

Quadrimestre 

-' 	 residente à 	 Rua Dep. Raimundo Chaves, n°848 	(t 
NO 

bairro Centro , (CEP) 68.250-000 , 	Obidos - PA 	, te\fon 
(Cidade - UF) 

proprietário (a) da embarcação 	 "LIS SANTOS" 	 , classificada como 

Transporte de Carga e passageiros inscrita na (CP/DL/AG) Capitania Fluvial de Santarém, 

sob o número 	declaro sob as penas da Lei que: 

- A citada embarcação apresenta casco, propulsão, equipamentos e acessórios de bordo em perfeito estal\1e 
manutenção e segurança atendendo a todos os requisitos exigidos pelas Normas em vigor, bem como a d  

- 	 de material exigido para a classe de navegação a que pertence, constante neste Termo; 

2 - Estou ciente de que caso venha'delegar atribuições de zelar pela manutenção do bom estado da embarca o\ 
de seu material de segurança a prepostos ou a terceiros, profissionais ou não, não me exonera a responsabilidade 
pessoal que estou assumindo por este Termo de Responsabilidade, sem prejuízo da responsabilidade que couber a 
tais prepostos ou terceiros, em caso da utilização da embarcação em condições impróprias de manutenção e ou 
oferecendo risco à segurança da embarcação e ou de seus passageiros e ou carga e ou a terceiros; 

3 - Estou ciente de que responderei administrativa, civil ou penalmente pelas consequências do uso da 
embarcação, por mim, por prepostos ou por terceiros a quem vier a ceder seu uso, em desacordo ou violação às 
leis e normas em vigor, referentes à segurança da navegação, salvaguarda da vida humana nas águas e à 
prevenção da poluição hídrica, em particular, das Normas da Autoridade Marítima para Embarcações 
Empregadas na Navegação Interior NORMAM-02/DPC, que declaro conhecer, e, especialmente, pelo não 
cumprimento das obrigações formalmente assumidas por este Termo de Responsabilidade. 

Assino este Termo de Responsabilidade, perante essa 	 Capitania 	(CP/DL/AG) 

Santarém - PÁ 	—, em ./7 	 de 2014 

11 	
1 o 

	

munha 	 (Assinatura)
x'  

Nome. Regilmar Arruda da Silva 	 (Firmas Reconhecidas por semelhança) 
CPF: 323.660.942  72  

altw 

	

2' TesteTnunhà 	 (Assinatura do Representante da CP, DL u A 
Nome: Thaís de Lima Marinho 	 Nome: 
CPF: 	947.039.124-04 	 CPF: 

OBS.:' 1) Dis sados os reconhecimentos de firmas em cartório, se as assinaturas forem apostas na presença do 
re sentante da CP, DL ou AG, que atestar esse fato; 

2) Se firmas forem reconhecidas em cartório, o representante da CP, DL ou AG não assina o presente Termo: e 
3) S válido com o carimbo da CP, DL ou AG na qual a embarcação foi inscrita, reclassificada ou teve alteração de 

rietário. 

A 	NORMAM-02/DP02005 

TABEUONATOSMTAl'° Cl  
um 

chPJ 1 O 2798300  
Rua D8p. Rajinundo Chaves, no 80 

MES 

V4100 	ellm mio  de  ~no 



Nota Fiscal/Fatura de Água e Esgoto 
Série Unica 	:70375020/032015 
Emissão 	:0510312015 
Apresentação :0510312015 

Mês/Referência 

PARA ATENDIMENTO 	 03/2015 

INFORME ESTE NÚMERO Consumo 

20 m3  

MATRÍCULA 	Vencimentc' 	Valor Cot 

759881. 	 0610412015. 	34.69 

DADOS DE FATURAMEO' fl \ VALOR(RS) Descrição 
ACUA Ij' QudrrfleS 34.00 

(u. 
 

Ano 2Ol 	;5, 
1 

DocUm' 

TOTAL ÁGUA 	 \ No 34.00 

Outros Lançamentos,Cob' qças çsutorizado 
Descrição 

MULTA POR IMPONTUALIDADE 111 

e
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ 
AV. MAGALHÃES BARATAl201 - BELÉM - PA 

 C.N.P.J.: 04.945.34110001-90 

Dados Cadastrais 
EUSNALDO SOARES CANTUARIA Classificação: R2 
RU DSP RAIMUNDO CHAVES, NUMERO 848- CP, 00e  Tarifa'TARIFA NORMAL 
CENTRO Grupo302 
OBIDOS-PA CEP:68250000 Localidade:01 4 
CPF/CNPJ:625.332.402-06 Inscrição:01 4.0001.0402.0243 000 

Datas das Leituras 
Anterior 	 . Dados de Medição 
Atua!  Hidrômetro - Prosima 

Unidade de Medida: m3  

Origem da Leitura 	NAO MEDIDO 

Leitura Anterior 	000000 

Leitura Atual 	000000 

HISTÓRICO DE CONSUMO TOTAL FATURADO 

Competência 	N° de Dias 	CF Mensal 	Média Diária 

02/2015 	30 	 NM 20 	 0,66 

0112015 	30 	 NM 20 	 0,66 

1212014 	 30 	 NM 20 	 0,66 

1112014 	30 	 NM 20 	 0,66 

1012014 	30 	 NM 20 	 0,66 

0912014 	30 	 NM 20 	 0,66 

MÉDIA DOS 6 ÚLTIMOS MESES, DE CONSUMO 20,0 	m3  
1-IISTORICO DE CONSUMO DE AGUA TRATADA - m3  

20,0 	= 	= 	= = 	= 	= 

12,0 	= 	= = 	= 	= 
8,0 

4,0 

o - 	- 	- - 	- 	- 

TOTAL GERAL(1)+(2) 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

.1 

A COSANPA AGRADECE SUA PONTUALIDADE. 
MUITO OBRIGADO. 

INFORMAÇÕES SOBRE ABASICIMENTO DE ÁGUA (Decreto-lei n °  5.441, de 04 de maio de 2005) 

FONTE DE CAPTAÇÃO MANANCIA 

SUPERFICIAL (RIOS E LAGOS) 

classe II, ou seja, próprios para utilização 
como fontes de águas a ser tratada para 
consumo humano. 

_ 	Os recursos hidricos não são isentos de 
- centaminaçá issistm''pcnsib4tdadu de 

atividades e ocupações desordenadas nas 
suas proximictôdes. 
Esses aspectos são monitorados pelo Órgão 
Ambiental do Estado. 

CONHEÇA OS PARÂMETROS 

Cor Aparente - Grau de coloração da água. 
Turbidez - Grau de transparência da água. 
Cloro Residual Livre - Quantidade de cloro presente na água adicionado no processo de desinfecção. 
Flúor - Adicionado a água para prevenção de cárie dentária 
Coliformes Totais- Indicam p7dicamença de bactérias na água e não necessariamente representam perigo à saúde. 

Coliformes Termotolerantefi 	a possibilidade de presença de organismo causador de doença na água e sua análise só realizada quando 

presença 1e coliformes tota). 

- - Dados complementares no(v.cosanpa.pa.gov.br 	 ___________________ 

Matricula 	 Localidade ' 	N Fatura 
a 

OBIDOS . 

	
703750201 032015 

Mês/Referência 

82650000000-3 34690022014-3 000759881 0)r-4 03201 500003-O 

RESUMO MENSAL DOS RESULTADOS DOS PARAMETROS BÁSICOS  

Coliforme CoNforme 
Tipos de Cor Turbidez Cloro Flúor Total Termo tolerante 
análises 	. (uH) (UT) (mg/ L) (mg/ L) (Pres/Aus) (Pres/Aus) 

Valor Referência 15,0 <5,0 0,2 aZO 0,6 a 0,8 Ausência Ausência 
(Port. 291412011) - max. 5,0 max 1,5 em 95°h 

N de análises 
71 71 258 258 258 

(Port._2914/2011)  

de análises 
90 90 90 90 

N de análises 
em conformidade 87 88 87  go 90 

Comentários 

759881 
03/2015 

ELISNALDO SOARES CANTUAR% 

Vencimento 	 Valor Cobrado 

0610412015 	 34.69 
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i —IDENTIFiCAÇÃO 	- 
Co? 

\0 

REOUERENTE OU MANDANTE 

NOME: 	EU  rL'?dO 	r- 

CPF/CNPJ: 	 O2 	0 

ENDEREÇO: 	 mim,  

TELEFONE: 

MANDATÁRIO: 
A 

NOME:  

1 	CPF/CNPJ: O. 
ENDEREÇO: 	J'.  
TELEFONE: 

EMBARCACÃO: 

NOME: 	 Cy3cY L3 

CLASSE: 	 AB. 	•'( 	 N.°LNSCR1ÇÃO: 	- 	 - 	 COMPRIMENTO: •G 

2—SERVIÇO: 

ESPECIFICAR: 	 cc 

AMPARO LEGAL: 	fl 	ïa-n 	2. TN 

ANEXOS: 	 ck 	 3c ca'z 
1' 	Tc 	c 	 - 	 iYtJ-, 	 t tL 	?L '- 

~k 
llk&l lhia, 

- 	 MARINHA DO BRASIL 
CAPITANIA FLUVIAL DE SANT 

ROTOCOLO N.° oc' 12- ENTRADA: 1 / 1 12014 RECEBED 	- 

Çnh1do Ricardo da Silva 

SARGENTO MR 97-1148.8C 
Inspetor Naval 

Q1TLM1NTfl 1W .Q1PVICfl À fllVIÃO flfl TRÁFEGO AOUAV!Á 	drestre o 

Santarém, PA. Em 	de 	 de 2014 	1 	Santarém, PA. Em - -1-de 	t) 	de 2014 

REGU A  

/ 	
1 	 ÁÊPDE 

Jf 	xw' 	 L.E -MAR ARRUDA SILV 
Àssinatura do Requerente q{iMandante 	 1 	Assinatio366t2€ZMandantáriO 

1. 	• 	 235 
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.DATA 0€ RU±SIMI±Nm 	 -T IDLNTII-ICAÇÃOL ASSINATURA IX) RLSCI±8LDOR 

1 	
SERIE: 1 	'4' 
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Página 1 de 1 	da Sefaz Autorizadora 

NATOSI±ZA OA oeIRAçÃo 	 PROTIXOL() DI AUTORIZAÇÃO lx uso 
VENDA DE PRODUÇÃO  DO ESTABELECIMENTO 	 11313809560H01- 1218712013 15:15 

INSCRIÇÃo I±SIAOVAL 

042361338 	
DOLUSST TAIS 1 CNPJ 

11.634.613/000105 

»ESTINATÁRIOIREMETENTE 

.TURÀ 

(PAGAMENTO À VISTA 	 1 Çv 
- CALCULO DO IMPOSTO 

aSSO DII CÂLCULO 0010,1$ 	 J VALOS 00 04$ 	 1 BASLI OU CÂLCULO) DO ItS ST 	 1 VALOS 00104$ ST 	 VAU* TOTAL DOS PROCRJT()5 

0,00 1 	 0,00 	 0,001 	 0,00 	 6.000,00 
VALOS OOFRLrn± 	VALOR DOSL$IURO 	 J 0O±SCONIOI 	 J OIJIRAS ÉI1±SPIESAÂ ACLIXÓRIAS 	 1 	DO 1 P1 	 VALOS TOTAL DA NOTA 

0,00 1 	0,00 1 	0,001 	 0,OOj 	 0,00 	 6.000,00 

TR.ANSPORTADORJVOLUMES TRITRANSPORTADOS - 

RA,ZÃÔSOCIAL 	 15110± POR CONTA 	 Ji() ANTT 	 ' PLACA 00) VLIICIJLO 	1* 	CNPICPI 

9 	sem Frete 1 	 1  
LSIDLRI'ÇO 	 JMLAIIdP(O 	 UL- 	- 	INSCRIÇÃOIC$TAOIJAL 

QUANTIOAOI± 	 LISPOLIU 	 MARCA 	 NIJMLRAÇÀO 	 PUSOBRUTU) 	 PSSO LIQUIDO 

AL)Q 

1 	 6000.00001 	6000.001 	

¶ VLLICKIS 	VIL (P1 	

r ¶ 

LI~ 	

I--. 

	

1 	 1 	
1.00001 

QTI) 	VLR. 	VIL TOTAL 	SCICMS 
BOTE DE ALSJMIWIO SOÇDADO, MEDINDO 6,55 M 

0400 15101 1 DE COMPRJMENTO POlt 1.90 MDE LAEC,IJRA 

I)AUtJ AIJIt.IUL"At 
INLORMAÇÕIIS CO4.IPLI±MUNTARUS 	

R141-SVAOO AO 145C0CO 

U)TACAO lO PESSOAS 



MARINHA DO BRASIL,\\ 
CAPITANIA FLUVIAL DE SANTJL 

c\e vJ 

»ROTOCOLO N.° OQ J2' ENTRADA: 1 / C 1 12014 RECEBE Dftt- 

P1?flITEIID'NT(1 flJ' i'PVÍCfl À flIVTSÃO fl( TRÁFF(O AOIIAVIÁ 

nfldo Ricardo da Silva 

GENTO MR 97.1148.8C 
inspetor Naval 

ME LEGÍVEL 

Quadr;ffi,, 'C 

- IDENTIFICAÇÃO \0 

REQUERENTE OU MANDANTE 

SiQ,Lc'u L 	NOME: 	 'O 	un 

CPF/CNPJ: 	 3 	O 

ENDEREÇO: 	17,UÇ 
TELEFONE: 

MANDATÁRIO: 

NOME: 	CX 	 )Zt'9 

CPF/CNPJ:O. 	 1QtX1O 
ENDEREÇO:T.. 	A  
TELEFONE: 

EMBARCAÇÃO:  

NOME: NOME: 	 Ck'5 

CLASSE: 	 AR: 	X 	 N.°INSCRIÇÃO: 	- 	 - COMPRIMENTO: •ÇÇt5 Tr- 

2—SERVIÇO: 

- ESPECIFICAR:  

AMPARO LEGAL:  

ANEXOS: 	 C 	 JC 	 Ca' 

Santarém. PÁ. Em 	de 	 de 2014 	Santarém, PA. Em 	 cie 2014 

lAR ARRUDA SILV 
Assinatura do Requerente 9t1)1andante 	 - 

1.235 
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Página 1 de 1 	da Sefaz Autorizadora 

NATLRUZA DA OPERAÇÃO 	 PROTOCOLO DL AUTORIZAÇÃO DL USO 

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO 	 11313995601601 - 1V07/2013 15:15 

INSCRIÇÃO VSTADUAL 	 - 

042361338 	 j 	
Ç STAOIJAL OOSUBST. TIUB T 

11.634.613/0001-05 

)ENATÁR1O/REMETENTF 
NORIIR.'ZÂOSCXIAL 	 J (NPJ CPI 	 DATA DA UMISSÃO 

ELISNALDO SOARES CANTUARIA 	 1625.332.402-06 	1210712013 
6?4DLRLÇO 	 J BAIRRO OIS1RITO 	 DATA DL LNTRADASAÍOA 

RUA DEPUTADO RAIMUNDO CHAVES, 848 - 	CENTRO 	 1 68250-000 68250-000 
T jONT Ax 	 lo 	J INSCRJÇÃOLSTADUAL 	 NORA DC LNrR.VOASAiDA 

bidos 	 1 	 IPAI 

- PAGAMENTO À VISTA 

eu eirr i nn r(pgwrn 

RAUL DIICÃLCULO DOICISS 	 j VALOR DO 105$ 	 1 BASII OU CÁLCULO DO 1055 ST 	 j VALOR DO COA ST 	 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 

0,00 1 	 0,00! 	 0.001 	 0,00 	 6.000,00 
VALOR OOFRLTU 	 VALOR DOCIGURO 	J DVSCONTSI 	 J OUTRAS ÕVSPUSAA ACLITÓRJAS 	 VALOR DO lei 	 VALOR TOTAL DA NOTA 

0 ,001 	 0,00
j  
1 	0,00 	 6000,00 0,00 	 0,001 

'DD ÀP.IRPflPTAflflDIVflR M'RCÇ TDAAISPflRI'À flA 

SOCIAL 	 J I-RIfPU POR CONTA 	 T CÓDIGO ANTI 	 PLACA 0(1 VUICULO 	OU 	CNPJCPF 

I9-mFr 	 1 	 1  
~Inço 	 MLnAICIPIO 	 01 	INSCRICAÕLATADUAL 

QUANTIOAOO 	 I'ICIU 	 MARCA 	 NUMLRJ.ÇÃO 	 - 	FUSO BRUTO 	 P1150 LiQUIDO 

S ARRtIR PR(B DDrflTTFgMCVfl5rrggS 

DVSCRIÇÃS) DO PR000TOSSRVIÇO 	 NCM Ml 	
I 	F cÕoiGO 	 . 

ia 

íNúMERO  DE SERIE 183. 

	

BOTF Ot 1 0400W 

	INTD 	
QIO 	VIR. UNIT. fR TOTAL 	DCUSAS 	VLR. 10.15 	VIR, leI 

	

AL 	ALiO.
'  

ALUMINIO SOU)ADO. MEDOSDO 6,55 M ¶ 59039flA 	

ISbOl 1 

	1 	

1.00001 	

6 000.00001 	6.OR1 	

¶ 	 ¶ 	1 
DE COMPRIMENTO POR 1.90 MDE LARC,URA. 

CÁLCULO DO 1~ 	\ 2'-' 
INSCRIÇÀO MIJSICIPAL 	 VALOR. TOTAL DOU SIIRVIÇDV 	 10.5110V CÁLCULO 00 IUSQN 	 VALOR DO 1550(1 

DADOS ADICIONAIS 
RVSVRVAOO AO OSLO 

WTACAO to PESSOAS 
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PREGÃO PRESENCIAL N °  007/2017/PMO/SEMED 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N °  0150/2017/PNO 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EMBARCAÇÃO 

EU ERINELMA DOS SANTOS BRUNO, portadora do CPF/MF n °  949.487.552-49 e RG 
n °  4795918/PCPA, com endereço na Rua santos Dumont n °  88, declaro que a 
embarcação tipo lancha de NOME (NEL BRUNO), de minha propriedade 
REGISTRADA NA CAPITANIA DOS PORTOS SOB O N °  0230918468, com lotação de 
(11) PASSAGEIROS e (01) Tripulante estará disponível para a PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR no município de Óbidos, para a empresa 

LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA-EPP, inscrita no CNPJ/MF n °  
01.281.983/0001-44 com endereço na Rua Justo Chermont n° 1303 sala A, 
Bairro de Santa Terezinha, CEP 68250-000, Óbidos/PA, caso esta seja a 
vencedora da Licitação. 

Óbidos-PA,26 de Abril de 2017 
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ERINELMA DOS SANTOS BRUNO 
PROPRIETÁRIA 
RG n °  4795918 

CPF/MF n °  949.487.552-49 
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