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01 - Empresa:

MAV NAVEGAÇÃO E TRANSPORTE EIRELLI
02-Endereço da Sede (Rua, Avenida, etc.)
RODOVIA DA INTEGRAÇÃO
05– Bairro:
ZONA RURAL

04.Complemento: KM 06,
SITIO DA SANTANA
08- CEP- 68447000
li - CNPJ/MF: 30.622.28410001-19
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TIPO DA INSTALAÇÃO
33–lipo conforme Iistagem abaixo:
(Ast 2° 1 Res. Normativa n° 1312016-ANTAQ) Instalação flutuante fundeada em águas juriediclonais brasileiras.

•

•

LPR

•
(Ait 20 ii Res. Normativa n° 1312016-ANTAQ) instalações com acesso ao maio aquaviário destinadas axcluswamenta á
construção e/ou reparação naval.
(Art. 20 III) instalações destinadas ao apoio ao transporte aquaviário de insumos, equipamentos, cargas de projeto e recursos
humanos necessários à execução de obras de infraestrutura, cujas operações são desatívadas na sua conclusão;
•

(Art. 2 1

IV Res. Normativa n° 13/2016-ANTAQ) Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte - 1P4.

• (Art. 20 V Res. Normativa n° 13í2016-ANTAQ) Instalação de apoio ao embarque e desembarque de cargas e/ou passageiros
destinados, ou provenientes do trsporte. aquaviário, desprovidas,..ds equipamentos. especializados na movimentação de.contéineres. e..
granéis sólidos, líquidos e gasosos, bem corno de instalações contíguas à área de atracação dedicadas à armazenagem e manipulação
comercial de cargas e contêlneres
• (M 21 1° Res. Normativa r° 13/2Õ16-ANTAQ) Terminal de Uso Privado, Estação de Transbordo de Carga ou Instalação
Portuária de Turismo, em operação até dezembro de 2012, desprovido de autorização por se localizar dentro da área de porto
organizado ou por não atender a todos os requisitos especificados no Decreto n°8.033, de 27 de junho de 2013.
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