
 
 

 
 

 

 

A/2021-001 

CONTRATO Nº 20210116        

 

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, 

através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, CNPJ-MF, Nº 

05.193.073/0001-60, denominado daqui por diante de CONTRATANTE,  representado neste ato pelo(a) 

Sr.(a) EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE,  PREFEITO MUNICIPAL, portador do CPF nº 

756.820.282-87, residente na AV TANCREDO NEVES,  e do outro lado NORTE TURISMO LTDA,    

CNPJ 05.570.254/0001-69, com sede na TRAV. PADRE PRUDENCIA, 43-B, CENTRO, Belém-PA, CEP 

66010-150, de agora em diante  denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a).    

LEONARDO GUIMARAÃES FONTENELE, residente na TRAV. PADRE PRUDENCIO, CENTRO, 

Belém-PA, CEP 66010-150, portador do(a) CPF 692.072.402-20, têm justo e contratado o seguinte: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL 

 

1.1 - ADESÃO PARCIAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2020, DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEGEP, 

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2020, QUE TEM COMO OBJETO A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

AGENCIAMENTO DE VIAGENS E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS E RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA 

MUNCICIPAL E ADMINITRAÇÃO DIRETA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

2.1 - Este contrato fundamenta-se no Registro de preços - Lei 8.666, art. 15, Decreto Federal 7.892 de 

23/01/2013 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATADA 

 

3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições editalícias contidas no PREGÃO 

ELETRONICO – SRP Nº 49/2020, Processo que originou a ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 

004/2020 e prazos estabelecidas neste termo contratual; 

 

3.2. A CONTRATADA deverá GARANTIR a qualidade dos serviços de Agenciamento de Viagens para 

Aquisição de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais e Rodoviárias ao atendimento das necessidades 

da CONTRATANTE, conforme especificações exigidas pela ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil 

e ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres e legislações correlatas, durante toda a vigência do 

contrato. 

3.3. Reservas, emissão, remarcação, cancelamento e entrega/disponibilização de passagens, 

desdobramentos, substituições e alterações, no âmbito nacional e/ou internacional, previamente escolhido 



 
 

 
 

pela CONTRATANTE, mesmo em dias não úteis; 
 

3.4. Atendimento diário e sem interrupções das 8:00 às 18:00 horas, além do sistema de plantão telefônico, 

24 horas, para solicitação de serviços fora do horário comercial, inclusive aos sábados, domingos e 

feriados; 

3.5. Oferta de tarifas diferenciadas para grupos, dependendo da data, duração e quantidade de 

passageiros, com redução tarifária (tomando por base as tarifas normais), e assistência em casos de 

extravios de passagens e bagagens; e 

 

3.6. Assessoria e informações sobre voos para definição do melhor roteiro, horário, frequência de voos 

de chegada e de partida, as melhores conexões e tarifas mais econômicas e promocionais no Brasil e 

exterior; 

 

3.7. O serviço de emissão de Bilhetes de Passagens aéreas nacionais e internacionais e rodoviárias 

compreende: 

3.7.1. Assessoria: entende-se por assessoria para emissão de BILHETES DE PASSAGENS, o serviço 

prestado pela CONTRATADA, visando ao auxílio na análise e escolha das melhores opções de passagens, 

quando não houver opções com razoável tempo de duração ou no caso de não haver voos diretos, devendo 

a CONTRATADA apresentar opções para que seja analisada aquela que apresente a melhor relação custo 

x benefício para a Administração Pública. 

3.7.2. Cotação: a cotação para emissão de BILHETE DE PASSAGEM realizada pela 

CONTRATADA deverá refletir com exatidão as informações atualizadas de todos as opções disponíveis 

nas datas solicitadas, consideradas inclusive as promoções tarifárias vigentes. 

3.7.2.1. O resultado deverá ser discriminado por trecho, contendo, além dos dados da solicitação de 

cotação, as seguintes informações: 

a. Companhia aérea ou rodoviária; 

b. País/cidades de origem e destino; 

c. Duração da viagem; 

d. Quantidade e duração das escalas/conexões, se houver; 

e. Datas, horários e aeroportos ou rodoviárias utilizados; 

f. Valor da TARIFA (passagem); 

g. Valor da TAXA DE EMBARQUE (aérea ou rodoviária); 

h. Valor do Serviço de Agenciamento; 

i. Valor Total (Tarifa + Taxa de Embarque + Serviço de Agenciamento). 

3.7.3. Reserva: a reserva para emissão de BILHETE DE PASSAGEM deverá ser realizada pela 

CONTRATADA, discriminada por TRECHO, com base nas informações de cotação contidas na etapa 

anterior. 

3.7.3.1. A CONTRATADA apresentará por e-mail a reserva contendo o LOCALIZADOR (no caso de 

passagem aérea) ou NÚMERO DO BILHETE (no caso de passagem rodoviária), a data e hora de 

validade da reserva e demais dados contidos na cotação para o CONTRATANTE, visando à necessária 

aprovação. 

3.7.4. Emissão: será realizada pela CONTRATADA, com base nas informações de reserva contidas na 

etapa anterior. 

3.7.4.1. Somente será autorizada a emissão do BILHETE DE PASSAGEM caso a reserva esteja ativa. 

Havendo cancelamento em virtude da expiração do prazo, e caso não seja     possível reativá-la nos mesmos 



 
 

 
 

valores, o procedimento visando à emissão deve ser reiniciado. 

3.7.4.2. A informação do BILHETE DE PASSAGEM emitido será enviada pela CONTRATADA ao 

CONTRATANTE, para conferência e envio para o passageiro. 
 

3.8. Alteração de Bilhetes de Passagens: 

3.8.1. A alteração do BILHETE DE PASSAGEM deve ser precedida de nova cotação e reserva, 

visando subsidiar a decisão sobre a alteração ou cancelamento seguido de nova emissão, do que for mais 

vantajoso para a Administração Pública. 

3.8.2. A alteração do BILHETE DE PASSAGEM será requerida pela CONTRATANTE de forma discriminada, 

via e-mail ou telefone. 

3.8.3. A alteração dependerá da disponibilidade de assentos e aplicação de multas e eventuais diferenças tarifárias 

estabelecidas pela companhia aérea, rodoviária ou fluvial. 

3.8.3.1. Imediatamente após a alteração que resulte em crédito, situação na qual o valor do BILHETE DE 

PASSAGEM original é superior à soma da multa e da diferença tarifária, a CONTRATADA deverá 

requerer, imediata e formalmente, o reembolso dos valores aos quais a CONTRATANTE tem direito, para 

que seja efetuada a glosa do valor em fatura, mediante apresentação de nota de crédito e comprovante das 

companhias, discriminadas pela CONTRATANTE. 

3.8.4. A CONTRATADA deve gerar com base nas informações resultantes da requisição citada no 

subitem 3.8.3, relatório mensal de todos os BILHETES DE PASSAGEM passíveis de reembolso. O 

relatório deve ser apresentado juntamente com os respectivos comprovantes emitidos pelas companhias, no 

prazo de até 60 (sessenta) dias após a alteração do BILHETE DE PASSAGEM, contendo no mínimo: 

a) ÓRGÃO ou ENTIDADE SOLICITANTE; 

b) Dados do BILHETE DE PASSAGEM: nome do passageiro, origem/destino, data; 

c) Valor pago; 

d) Valor da multa; 

e) Valor do crédito. 

3.8.5. A CONTRATANTE efetuará a conferência das informações e a consequente glosa do valor a que 

tem direito, no momento em que for viável e possível, levando em consideração o valor da fatura e o tempo 

necessário para o término da conferência. 

 

3.9. O Cancelamento de Bilhetes de Passagem, compreende: 

3.9.1. Cancelamento originado pela extinção da demanda. 

3.9.1.1. A informação de cancelamento será fornecida pela CONTRATANTE à CENTRAL DE 

ATENDIMENTO da CONTRATADA, via e-mail ou telefone, com base nas informações do BILHETE 

DE PASSAGEM emitido. 

3.9.1.2. Após o recebimento da informação acima, a CONTRATADA deve efetuar o cancelamento do 

BILHETE DE PASSAGEM no prazo máximo de 30 (trinta) minutos, objetivando a isenção da cobrança 

de taxa de NOSHOW, quando possível de acordo com as regras de cada companhia. 

3.9.1.3. Todas as solicitações de cancelamento devem constar no relatório para controle dos 
BILHETES DE PASSAGEM passíveis de reembolso. 

3.9.2. Cancelamento originado de demanda de alteração ocorre em duas situações: 

a) Após analisadas as cotações, o CONTRATANTE verificará que há melhor relação custo x 



 
 

 
 

benefício com nova emissão, e não com a alteração do BILHETE DE PASSAGEM; e 

b) Inexistência de voos ou ônibus que permitam a alteração do BILHETE DE PASSAGEM 

já emitido. 

3.9.2.1. Para as situações acima, a CONTRATADA deve efetuar o cancelamento do BILHETE DE 

PASSAGEM e iniciar o processo de nova emissão, a partir da etapa de assessoria, informando nova 

cotação pretendida, para escolha da melhor opção e posterior aprovação, cabendo nesse caso cobrança de 

remuneração pela nova emissão. 

3.9.2.2. A solicitação de cancelamento será fornecida pela CONTRATANTE à CONTRATADA, por e-

mail ou telefone, com base nas informações do BILHETE DE PASSAGEM emitido. 

 

3.10. Reembolso: 

3.10.1. Imediatamente após o cancelamento, a CONTRATADA deverá requerer, junto à companhia aérea 

ou rodoviária o reembolso dos créditos provenientes da passagem cancelada. Isso representa, no mínimo, o 

valor da taxa de embarque. 

3.10.2. A CONTRATADA deve adotar as medidas necessárias para a efetivação do reembolso tão logo lhe 

seja solicitado o cancelamento do BILHETE DE PASSAGEM ou quando da ocorrência de NO-SHOW. 

3.10.3. O reembolso do BILHETE DE PASSAGEM se dará por intermédio de glosa do valor em fatura, 

mediante apresentação de nota de crédito e detalhamento das regras aplicadas por cada companhia, 

discriminada pelo CONTRATANTE. 

3.10.4. A CONTRATADA deve gerar com base nas informações resultantes da requisição citada no 

subitem 10.8.1, relatório mensal de todos os BILHETES DE PASSAGEM cancelados e/ou reembolsados. 

O relatório deve ser apresentado juntamente com os respectivos comprovantes emitidos pelas companhias, 

contendo no mínimo: 

a) ÓRGÃO ou ENTIDADE SOLICITANTE; 

b) dados do BILHETE DE PASSAGEM: nome do passageiro, origem/destino, data; 

c) valor pago; 

d) valor da multa; 

e) valor do crédito. 

3.10.4.1. Sempre que necessário, a CONTRATANTE poderá solicitar emissão de relatório parcial, 

contemplando os dados acima, caso em que a CONTRATADA deverá fornecer o documento em até 72 

(setenta e duas) horas. 

3.10.5. A CONTRATANTE efetuará a conferência das informações e a consequente glosa do valor a que 

tem direito, no momento em que for viável e possível, levando em consideração o valor da fatura e o tempo 

necessário para o término da conferência. 

3.10.6. O reembolso obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação, 

inclusive prazo de reembolso, taxa administrativa e outras penalidades. 

3.10.7. O prazo para reembolso não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias contados da data da 

solicitação. 

 

3.11. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do 

CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste 

contrato; 



 
 

 
 

 

3.12.  Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO 

GUAMÁ as notas de empenhos e respectivas  notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual; 

 

3.13. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, 

especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a 

consecução dos serviços; 

 

3.14. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato. 

 

3.15. Providenciar a imediata correção das deficiências  e ou  irregularidades apontadas pela Contratante; 

 

3.16. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões  até o limite fixado no § 1º, do 

art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

 

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 

cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº  8.666/93 e 

suas alterações posteriores; 

 

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 

 

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, 

diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

 

4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo 

Setor Competente. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

 

5.1. A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo 

ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitada a 60 (sessenta) meses, desde que configurada a 

vantajosidade, submetidas ao que determina o art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme a 

especificidade e a necessidade de atendimento da garantia do serviço contratado, com eficácia após a 

publicação do seu extrato no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 

 

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, 

e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) 

dias úteis, mediante comunicação por escrito. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 



 
 

 
 

 

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na 

execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as 

seguintes penalidades: 

 

 -    Advertência; 

 -    Multa; 

 -    Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, 

impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 -    Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade 

que aplicou penalidade; 

 

7.2. A multa prevista acima será a seguinte: 

 

 -    Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou 

descumprimento de alguma das cláusulas contratuais; 

 

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia 

do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

 

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas 

por ocasião do pagamento, se julgar conveniente; 

 

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à 

penalidade; 

 

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade 

constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis; 

 

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só 

serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da autoridade 

competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em 

que foram aplicadas. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE 

 

8.1 - O valor total estimado da presente avença é de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), efetuar o(s) 

pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da CONTRATADA, após a efetiva realização dos serviços e 

o atesto da regularidade dos mesmos, segundo as autorizações expedidas pelo(a) PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, 

observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida. 

 

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre  de ato ou fato atribuível à 

Contratada, aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto 



 
 

 
 

resultante da multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, 

repetindo-se a operação a cada mês de atraso. 

 

SERVIÇOS DE AGENCIAMENTOS DE VIAGENS - PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS - PMSMG 

ITEM 
DESCRIÇÃO DO 

SERVIÇO 
UNID 

QUANT. 

ESTIMADA DE 

PASSAGENS 

REMUNERAÇÃO 

ESTIMADA DO 

AGENTE DE 

VIAGEM – RAV 

(R$) 

RAV TOTAL (R$) 

VALOR 

ORÇAMENTÁRIO 

1 

SERVIÇOS DE 

AGENCIAMENTO DE 

VIAGENS, 

COMPREENDENDO OS 

SERVIÇOS DE RESERVA, 

EMISSÃO, 

REMARCAÇÃO E 

CANCELAMENTO DE 

PASSAGENS AÉREAS 

NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS. 

UNID 40 0,01 

70.000,00 

2 

SERVIÇOS DE 

AGENCIAMENTO DE 

VIAGENS, 

COMPREENDENDO OS 

SERVIÇOS DE RESERVA, 

EMISSÃO, 

REMARCAÇÃO E 

CANCELAMENTO DE 

PASSAGENS 

RODOVIÁRIAS. 

UNID 40 0,01 

VALOR ESTIMADO DO AGENCIAMENTO R$ 0,00 

VALOR ORÇAMENTÁRIO / NOVENTA DIAS ESTIMADO 

DAS PASSAGENS R$  
70.000,00 

VALOR ESTIMADO DA TAXA RAV + VALOR ESTIMADO 

R$ 
70.000,00 

 

8.2. O VALOR DA TARIFA E DA REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM  

8.2.1. O valor da tarifa a ser considerado será aquele praticado pelas concessionárias de serviços de 

transporte aéreo ou rodoviário inclusive quanto às classes promocionais; 

 

8.2.2. Os preços das passagens serão cobrados pela CONTRATADA de acordo com as tabelas 

praticadas por cada empresa concessionária de transporte, estabelecidos pela Agência Nacional de 

Aviação Civil – ANAC ou Agência Nacional De Transportes Terrestres – ANTT, inclusive as tarifas 

promocionais, vigentes à época da prestação do serviço, deduzido o desconto oferecido pela 

CONTRATADA; 



 
 

 
 

 

8.2.3. O percentual de desconto ofertado deverá ser aplicado sobre o valor da passagem + taxa RAV 

(Remuneração do Agente de Viagem), não tendo, porém, incidência sobre o valor da taxa de embarque, 

remarcação e cancelamento; e 

 

8.2.4. A Administração Pública reserva-se o direito de solicitar a comprovação, sempre que julgar 

necessária, do valor vigente das tarifas, à data da emissão dos bilhetes de passagens; 

 

8.2.5. Serão repassadas à CONTRATANTE as tarifas promocionais, sempre que forem cumpridas as 

exigências para esse fim; 

 

8.2.6. Serão repassadas à CONTRATANTE as menores tarifas que a CONTRATADA obtiver junto às 

companhias inclusive as tarifas-acordo porventura negociadas; 

 

8.2.7. Deverão ser entregues todas as notas fiscais ou faturas das companhias relativas às passagens 

constantes das faturas, no momento de sua apresentação para pagamento; 

 

8.2.8. Havendo diferença em desfavor da Administração, entre o valor cobrado e o valor informado pela 

companhia, a CONTRATADA deverá adotar providências com o objetivo de devolver os valores 

cobrados a maior por meio de notas de crédito; 

 

8.2.9. A RAV será paga por operação relativa à emissão de cada passagem, cancelamento ou remarcação; e 

caso a CONTRATADA ofereça RAV igual a “0” (zero), não há que se falar em pagamento da RAV. 

 

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na 

dotação orçamentária , ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à 

conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde 

que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 

 

11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, 

teoria geral de contratos e disposições de direito privado. 

 

11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, como o único capaz de dirimir as 



 
 

 
 

dúvidas oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente. 

 

11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente 

termo, em 02 (duas) vias de  igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes 

contratantes e pelas testemunhas abaixo. 

 

 

    SÃO MIGUEL DO GUAMÁ-PA, 15 de Março de 2021 

 

 

 

    PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ 

   CNPJ(MF)  05.193.073/0001-60 

    CONTRATANTE 

 

 

 

    NORTE TURISMO LTDA 

    CNPJ 05.570.254/0001-69 

    CONTRATADO(A) 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

 

1.________________________________                     2.________________________________ 

 

NORTE 
TURISMO 
LTDA:0557025
4000169

Assinado de forma digital por 
NORTE TURISMO 
LTDA:05570254000169 
DN: c=BR, st=PA, l=BELEM, o=ICP-
Brasil, ou=Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CNPJ A3, ou=AR CNDL, cn=NORTE 
TURISMO LTDA:05570254000169 
Dados: 2021.03.15 15:09:22 -03'00'
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