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ANEXO: I
RELAÇÃO DOS CONTRATOS E SEUS RESPECTIVOS FISCAIS
PROCESSO
Nº

CONTRATO
Nº

CONTRATADO (A)

OBJETO

52357/2015

007/2015

A.C.E. Comércio e
Serviços Ltda

Material de
limpeza.

Maristela Guedes
Cavalcanti

2496941

Andrezza Mondego
Cruz

2188878

52357/2015

008/2015

M. de Souza - Eireli

Material de
expediente.

Maristela Guedes
Cavalcanti

2496941

Andrezza Mondego
Cruz

2188878

158917/2014

024/2014

ATLÂNTICA
VIGILANCIA
ARMADA

Segurança
Armada

Edmo Durão de Miranda
Neto

2504736

Regina de Fátima Mafra

1120419

191.458/2014

003/2015

L. S. Comércio e
Serviços Ltda

Forneciment
Edmo Durão de Miranda
o de
Neto
combustíveis

2504736

Gilson Benedito
Ferreira Lago

2467645

9.366/2015

001/2015

Perfil Locadora de
Veículos e
Equipamentos Ltda

2504736

Emilena Maria
Bragança Moreno

2467637

Locação de
Veículos

FISCAL

MATRÍCULA

Edmo Durão de Miranda
Neto

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana - MOB

SUPLENTE

MATRÍCULA

II - uma vez definido pela MOB o quadro de horários
diário, explicitando a hora de saída da Ponta da Espera (São Luís) e
do Cujupe (Alcântara), as PERMISSIONÁRIAS deverão obedecer
obrigatoriamente ao mesmo;

PORTARIA Nº 024/2015 - GAB/MOB, DE 15 DE MAIO DE 2015.
Dispõe acerca do Quadro de Horários na
travessia do Terminal da Ponta da Espera (São Luís) ao Terminal do Cujupe
(Alcântara) via Ferry Boat.

III - as permissionárias ficam autorizadas a realizarem viagens
adicionais além dos previamente estabelecidos no quadro de horários.
Art. 2º Fica definido como quadro de horários semanal:
I - Horários de partida da ponta da espera:

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - MOB, no uso de suas atribuições legais e com base nos preceitos constitucionais e na supremacia do
interesse público,
CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 9.985, de 11 de fevereiro
de 2014, que dispõe sobre o Sistema de Serviço Público de Transporte
Aquaviário Intermunicipal de Passageiros, Veículos e Cargas do Estado
do Maranhão - SPTAI;
CONSIDERANDO os elementos constantes do Regulamento do Serviço Público de Transporte Aquaviário Intermunicipal de
Passageiros, Cargas e Veículos, através da Resolução Nº 001/2015,
de 13 de abril de 2015, publicado no Diário Oficial do Estado- DOE
em 15 de abril de 2015;
CONSIDERANDO ainda a operação na travessia do Terminal
da Ponta da Espera (São Luís) ao Terminal do Cujupe (Alcântara),
realizado atualmente pelas empresas operadoras Internacional Marítima Ltda, e a empresa Servi-Porto Serviços Portuários Ltda.,
denominadas PERMISSIONÁRIAS, estas operando atualmente
no serviço de transporte aquaviário de passageiros, cargas e veículos na linha regular de travessia via Ferry Boat, na Baía de São
Marcos entre as rampas de atracação de Ponta da Espera (POE) em
São Luís e Cujupe (CUJ) em Alcântara.
R E S O L V E:
Art.1º As PERMISSIONÁRIAS deverão cumprir os seguintes
procedimentos:
I - os horários determinados pela Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana - MOB, inclusive em dias atípicos tais
como: feriados, finais de semana prolongados, eventos regionais de qualquer natureza e etc, que venham a acarretar um aumento na utilização
regular dos serviços permissionados;

II - Horários de Partida do Cujupe:
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Art. 3º Em dias onde houver maré de sizígia e o horário de
partida seja concomitante com o horário da baixa maré, será permitido ao operador alterar o horário das partidas em até 30 (trinta)
minutos de diferença do horário pré-estabelecido pela MOB mediante a prévia comunicação e alinhamento com a MOB e o alinhamento entre as empresas que operam o sistema. Essa alteração também deverá ser informada ao usuário com antecedência e por escrito
no seu bilhete de embarque. Não será permitida a redução do número
total de viagens previsto no dia.

VISANDO a necessidade de restabelecimento dos procedimentos administrativos necessários para a emissão de autorizações à
título precário no Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal
e Semiurbano de Passageiros do Estado do Maranhão - STRP;

Art. 4º Em dias atípicos a MOB poderá estabelecer horários
extras de operação dos quais os operadores serão informados e deverão
disponibilizar a venda de bilhetes após 48 (quarenta e oito) horas
de seu conhecimento.

Art. 1º Fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias para as
empresas que operam no Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário
Intermunicipal e Semiurbano de Passageiros do Estado do Maranhão
- STRP procederem com o devido recadastramento junto à Agência
Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana - MOB, com vista à
regularização de suas atividades.

Art. 5º Durante a execução dos serviços ora autorizados, as
permissionárias devem cumprir as seguintes determinações:
I - Manter em local visível nas embarcações e nos postos de
venda de passagens o quadro de horários de partida das embarcações,
os preços a serem cobrados pela prestação do serviço, os direitos e
deveres dos usuários e do operador e os telefones da MOB, da Capitania dos Portos do Estado do Maranhão (Marinha do Brasil), em cuja
jurisdição as embarcações operam;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 2º, X e XI, da Lei
Estadual N.º 10.225 de 15 de abril de 2015;
R E S O L V E:

Parágrafo único. As empresas que se encontram em processo
de regularização junto à MOB, desde que este tenha sido iniciado em
data anterior à publicação desta portaria, deverão obedecer ao prazo
estipulado no caput do art. 1º para complementar a documentação
necessária para o devido recadastramento.
Art. 2º Para efeito de recadastramento as empresas
deverãoapresentar requerimento de registro junto à MOB.

II - Organizar e orientar as operações de embarque e desembarque,
bem como prestar as informações aos usuários quanto aos procedimentos
a serem seguidos nas situações de emergência;

§1º os requerimentos deverão ser devidamenteinstruídos, com
as seguintes documentações:

III - Receber as reclamações dos usuários, mediante a entrega
de protocolo de registro;

I - cópia de instrumento constitutivo arquivado na
repartiçãocompetente, no qual conste como atividade:

IV - Responder por escrito, em até 30 (trinta) dias, às reclamações
encaminhadas pelos usuários e protocolar cópia da reclamação e resposta junto a MOB;
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor 15 (quinze) dias após a
data de sua publicação.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
JOSÉ ARTUR LIMA CABRAL MARQUES
Presidente da Agência Estadual de Transporte
e Mobilidade Urbana - MOB
PORTARIA Nº 027/2015 - GAB/MOB, DE 18 DE MAIO DE 2015.
Dispõe acerca da necessidade de se promover o recadastramento das empresas que
operam no Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal e Semiurbano
de Passageiros do Estado do Maranhão.
O PRESIDENTE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - MOB, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que o transporte coletivo intermunicipal
e semiurbano de passageiros é serviço essencial de competência do
Estado do Maranhão, de acordo com o Art. 25, §3º da CF/1988,
regulado por intermédio da Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana -MOB, conforme disposto na Lei Estadual N.º 10.225
de 15 de abril de 2015;

a) Transporte Coletivo Rodoviário;
b) Transporte Coletivo de Fretamento e Turismo de Passageiros;
c) Transporte Semiurbano de Passageiros.
II - comprovação, através de Balanço Patrimonial do
últimoexercício, de disposição de capital mínimo integralizado
equivalenteao preço de 01 (um) veículo novo, tipo "Ônibus Rodoviário", comcapacidade mínima para 44 (quarenta e quatro) lugares para
passageirossentados, cuja a extensão da linha exceda a 75 (setenta e
cinco) quilômetros;
III - comprovação, através de Balanço Patrimonial do
últimoexercício, de disposição de capital mínimo integralizado
equivalenteà 50% (cinquenta por cento) do preço de 01 (um) veículo novo, tipo "Ônibus Rodoviário", comcapacidade mínima para
44 (quarenta e quatro) lugares para passageirossentados, quando
se tratar de empresaque esteja, ou pretenda executar, exclusivamente, operação de linhasSemiurbanas, cuja extensão não exceda a
75(setenta e cinco) quilômetros;
IV - cópia da Carteira de identidade do(s) proprietário(s)
daempresa;
V - declaração do proprietário, quando firma individual, oudos
diretores, ou sócios-gerentes, quando se tratar de sociedade,
declarandonão terem sido definitivamente condenados pela prática
decrime cuja pena vede, ainda que de modo temporário, o acesso a
funçõesou cargos públicos, de crimes de prevaricação, falência
culposaou fraudulenta, suborno, concussão ou peculato, ou crimes
contra aeconomia popular e a fé pública.
§2º As empresas deverão comprovar a regularidadefiscal,
trabalhista e previdenciária, mediante apresentação dosseguintes
documentos:

