
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO  E  TRANSPORTE
DEPARTAMENTO  DE TRANSPORTE

TERIVIINAL  RODOVIARIO  INTERMUNICIPAL
VEREADOR OLDEMAR ANDRADE

AMTT/DETRA -250/2020

Ponta Grossa, 25 de Setembro  de 2020.

Ao Sr. Roberto  Pemssari

DA CRUZROSANA

Coordenadora  de Transportes

AV.  JOA0  MANOEL  DOS  SANTOS  RIBAS  N°  103  -NOVA  RUSSIA -PONTA  GROSSA/PR
FONE  ADM:  3901-7062  / GUARDA-VOLUMES:  3901-7057  /  lNFORMA90ES:  3901-7064

CEP:  84051410   / email:  detra.amtt@pg.pr.gov.br
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO  E  TRANSPORTE
DEPARTAMENTO  DE TRANSPORTE

TERMINAL  RODOVIARIO  INTERMUNICIPAL
VEREADOR  OLDEIVIAR ANDRADE

1 -  Objeto

AquisiGdo  de  passagens  rodovidrias  e/ou  bilhetagem  eletr6nica,  ou  seja,

cr6ditos em cartdo com taxa de,embarque.

esse que acarretaria  em  problemas na escala de trabalho, prejudicando os

demais funciondrios.

3 -Nt}mero de passagens:

AV.  JOAO  MANOEL  DOS  SANTOS  RIBAS N°  103  -NOVA  RUSSIA -PONTA  GROSSA/PR
FONE  ADM.  3901-7062  / GUARDA-VOLUMES:  3901-7057  / lNFORMACOES:  3901-7064

CEP:  84051-410   /  email:  detra.amtt@pg.pr.gov.br

Anexo  (0831841)         SEI SEI61058/2020 / pg. 2



AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO  E  TRANSPORTE
DEPARTAMENTO  DE TRANSPORTE

TERIVIINAL  RODOVIARIO  .NTERIvluNICIPAL
VEREADOR OLDEMAR ANDRADE

Refere-se  02  passagens  por  dia  considerando  que  a  funciondria

trabalha   em  regime  de  escala   necessitando  desta   forma,  trabalhar  em

media  26 dias  no  mss em  urn qno serd

trinta)  passagens/cr6ditos  coin tqxa Pa

4 - Dados

5  - Valore

funciondria

ssdrio  adquirir  630  (seiscentos  e

barque no terminal rodovidrio.

FUNCIONARIA MATRICUIA

FUJITANl CHAGAS

[TINER:A

•-             )         ty,.,ih;)8

No DE  PACRED

J y`{ ", J  -    1-:/^  ;,,/ '`SSAGENS,TOSN)Q:(,6
i  /Tit

i                 VALOR      vDALINHAMAIS ATAXADEEMBARQUE

TOTAL  GERAL

CARTAO  ELETR ,  NICO

Ponta  Grossa tx Carambei 3,5        )"+,:``
i R$  1 .291,50

Castro x Ponta  Grossd1`
`'`,\              315 J R$  5,25  i '  R$  1.653,75

TOTAI 630•,    J)))#„R  -,  ,(     ,  "   J^,^yy
R$ 2.945,25

efetuados   men quantidades

efetivamente parcela Unica  e data de

fornecimento.

Caso  de  aumento  do  valor  da  tarifa   e  da  taxa  de  embarque  o

pagamento sera reajustado.

AV.  JOAO  MANOEL  DOS  SANTOS  RIBAS  N°  103  -NOVA  RUSSIA -PONTA  GROSSA/PR
FONE  ADM:  3901-7062  / GUARDA-VOLUMES:  3901-7057  / lNFORMACOES:  3901-7064

CEP: 84051-410   / emai`:  detra.amtt@pg.pr.gov.br
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO  E  TRANSPORTE

DEPARTAMENTO  DE TRANSPORTE

TERMINAL  RODOVIARIO  INTERMUNICIPAL
VEREADOR OLDEMAR ANDRADE

7-Fiscal de contrato:

A    fiscalizacdo    do   servico   ficard    sob    a    responsabilidade    da

servidora   municipal,   Maria   Eugenia   Mann   Pacheco,   Matrieula   N°  906,   RG

5.678.753-4  -CPF 670.056.839-00;

AV.  JOAO  MANOEL  DOS  SANTOS  RIBAS  N°  103 -NOVA  RUSSIA -PONTA  GROSSA/PR
FONE  ADM:  3901-7062  / GUARDA-VOLUMES:  3901-7057  /  INFORMACOES.  3901-7064

CEP:  84051410   / email:  detra.amtt@pg.pr.gov.br

Anexo  (0831841)         SEI SEI61058/2020 / pg. 4



 

 
Departamento de Transportes - AMTT

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

 

Para autorização e encaminhamento do contido em movimento 0831841.
Att,

 
30 de setembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por MARIANE ALVES DOS SANTOS, Administradora,
em 30/09/2020, às 14:38, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0831848 e o código CRC 254C180B.

Link de acesso externo: SEI61058/2020

Cota do Processo AMTT/DETRANSP 0831848         SEI SEI61058/2020 / pg. 5

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=104106&infra_hash=f9c6ff0cbbfbcc9e6617d769558155da


 

 
Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

AMTT/DETRANSP

 

Autorizo
 

30 de setembro de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO PELLISSARI, Presidente , em
30/09/2020, às 15:13, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0832084 e o código CRC 11FD4D2E.

Link de acesso externo: SEI61058/2020

Cota do Processo AMTT/GABPRES 0832084         SEI SEI61058/2020 / pg. 6

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=104106&infra_hash=f9c6ff0cbbfbcc9e6617d769558155da


 

 
Financeiro

Ao (À)

Contabilidade -AMTT

 

          Para informar dotação orçamentária.
 

01 de outubro de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA CHRISTOFORO, Agente de Trânsito l,
em 01/10/2020, às 09:26, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0833286 e o código CRC 80809BF6.

Link de acesso externo: SEI61058/2020

Cota do Processo AMTT/FINAN 0833286         SEI SEI61058/2020 / pg. 7

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=104106&infra_hash=f9c6ff0cbbfbcc9e6617d769558155da


 

 
Contabilidade -AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Utilizar a dotação
23.005.15.451.0088.2219
Manut. Ativid. Depto. Transp.
33.90.33 Passag. e desp. Locomoção
R 68 Sub 0500 Fonte 1001 R$2.945,25

 
02 de outubro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SHALONE LANDMANN PREMEBIDA,
Assistente de Administração II, em 02/10/2020, às 08:58, horário oficial de brasília, conforme o
Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0836395 e o código CRC 0D567B0B.

Link de acesso externo: SEI61058/2020

Cota do Processo AMTT/CONTAB 0836395         SEI SEI61058/2020 / pg. 8

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=104106&infra_hash=f9c6ff0cbbfbcc9e6617d769558155da


 

 
Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Departamento de Transportes - AMTT

Para apresentar declaração da servidora Debora.

 
02 de outubro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
02/10/2020, às 09:50, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0836677 e o código CRC CBD422DD.

Link de acesso externo: SEI61058/2020

Cota do Processo AMTT/CLIC 0836677         SEI SEI61058/2020 / pg. 9

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=104106&infra_hash=f9c6ff0cbbfbcc9e6617d769558155da
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ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS

STC9104D

TARIFAS POR EMPRESA / LINHA

1Página 

28/08/2019

8/

15:43:28

Av. Iguaçu, 420, Rebouças , CEP:80.230-902, Fone/PABX: 322-2200,Fax: 304-8315

Data de Vigência:

Empresa   : 0171 - VIACAO SANTANA  IAPO  LTDA
Linha        : 005-0163-440 PONTA GROSSA - CARAMBEI(TER. RODOV

Num.
 Seção

NOME DA SEÇÃO

PISO 1 PISO 2

EXTENSÃO

0  0,00 0 0

OBS:

Anexo  (0838422)         SEI SEI61058/2020 / pg. 16



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS

STC9104D

TARIFAS POR EMPRESA / LINHA

2Página 

28/08/2019

8/

15:43:28

Av. Iguaçu, 420, Rebouças , CEP:80.230-902, Fone/PABX: 322-2200,Fax: 304-8315

Data de Vigência:01/09/2019 METROPOLITANO
Serviço Ordinário
Veículo Convencional

Empresa   : 0171 - VIACAO SANTANA  IAPO  LTDA
Linha        : 001-0163-400 PONTA GROSSA - CASTRO

Num.
 Seção

NOME DA SEÇÃO

PISO 1 PISO 2

EXTENSÃO      PREÇO DA

    PASSAGEM

0163 001

400

0  5,32 PONTA GROSSA - CASTRO0001 43

OBS: * TARIFA COM DESCONTO AUTORIZADO PELO DER/PR  # TAR IFA COM DESCONTO DEVIDO A DESONERAÇÃO DO PIS/COFINS
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ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS

STC9104D

TARIFAS POR EMPRESA / LINHA

3Página 

28/08/2019

8/

15:43:28

Av. Iguaçu, 420, Rebouças , CEP:80.230-902, Fone/PABX: 322-2200,Fax: 304-8315

Data de Vigência:01/09/2019 METROPOLITANO
Serviço compl Viagem Parcial
Veículo Convencional

Empresa   : 0171 - VIACAO SANTANA  IAPO  LTDA
Linha        : 003-0163-440 PONTA GROSSA - CARAMBEI

Num.
 Seção

NOME DA SEÇÃO

PISO 1 PISO 2

EXTENSÃO      PREÇO DA

    PASSAGEM

0163 003

440

0  4,45 PONTA GROSSA - CARAMBEI0001 30

OBS: * TARIFA COM DESCONTO AUTORIZADO PELO DER/PR  # TAR IFA COM DESCONTO DEVIDO A DESONERAÇÃO DO PIS/COFINS
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ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS

STC9104D

TARIFAS POR EMPRESA / LINHA

4Página 

28/08/2019

8/

15:43:28

Av. Iguaçu, 420, Rebouças , CEP:80.230-902, Fone/PABX: 322-2200,Fax: 304-8315

Data de Vigência:01/09/2019 METROPOLITANO
Serviço compl Viagem Parcial
Veículo Convencional

Empresa   : 0171 - VIACAO SANTANA  IAPO  LTDA
Linha        : 003-0163-450 CASTRO - CARAMBEI

Num.
 Seção

NOME DA SEÇÃO

PISO 1 PISO 2

EXTENSÃO      PREÇO DA

    PASSAGEM

0163 003

450

0  4,44 CASTRO - CARAMBEI0001 35

OBS: * TARIFA COM DESCONTO AUTORIZADO PELO DER/PR  # TAR IFA COM DESCONTO DEVIDO A DESONERAÇÃO DO PIS/COFINS
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ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS

STC9104D

TARIFAS POR EMPRESA / LINHA

5Página 

28/08/2019

8/

15:43:28

Av. Iguaçu, 420, Rebouças , CEP:80.230-902, Fone/PABX: 322-2200,Fax: 304-8315

Data de Vigência:01/09/2019 METROPOLITANO
Serviço compl Viagem Parcial
Veículo Convencional

Empresa   : 0171 - VIACAO SANTANA  IAPO  LTDA
Linha        : 004-0163-440 PONTA GROSSA - CARAMBEI(TER. NOVA RUSSIA)

Num.
 Seção

NOME DA SEÇÃO

PISO 1 PISO 2

EXTENSÃO      PREÇO DA

    PASSAGEM

0163 004

440

0  4,45 PONTA GROSSA - CARAMBEI0001 26

OBS: * TARIFA COM DESCONTO AUTORIZADO PELO DER/PR  # TAR IFA COM DESCONTO DEVIDO A DESONERAÇÃO DO PIS/COFINS

Anexo  (0838422)         SEI SEI61058/2020 / pg. 20



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS

STC9104D

TARIFAS POR EMPRESA / LINHA

6Página 

28/08/2019

8/

15:43:28

Av. Iguaçu, 420, Rebouças , CEP:80.230-902, Fone/PABX: 322-2200,Fax: 304-8315

Data de Vigência:01/09/2019 RODOVIÁRIO
Serviço Ordinário
Veículo Convencional

Empresa   : 0171 - VIACAO SANTANA  IAPO  LTDA
Linha        : 001-1116-590 PONTA GROSSA - TIBAGI

Coeficiente 1:

Coeficiente 3:Coeficiente 2:

 0,246992000

 4.265,66000  0,292390577

Num.
 Seção

NOME DA SEÇÃO

PISO 1 PISO 2

EXTENSÃO      PREÇO DA

    PASSAGEM

1116 001

590

0  29,47 PONTA GROSSA - TIBAGI (1)0001 99

0  26,82 PONTA GROSSA - GUARTELA0002 90

0  20,90 PONTA GROSSA - FAZENDA BOA VISTA0003 70

0  15,85 PONTA GROSSA - APARICAO0004 53

0  14,07 PONTA GROSSA - FUNDAO0005 47

0  12,88 PONTA GROSSA - CASTRO0006 43

0  10,19 PONTA GROSSA - TRONCO0007 34

0  6,60 PONTA GROSSA - TREVO CARAMBEI (2)0008 22

0  22,97 TREVO CARAMBEI (2) - TIBAGI (1)0009 77

0  20,31 TREVO CARAMBEI (2) - GUARTELA0010 68

0  14,37 TREVO CARAMBEI (2) - FAZENDA BOA VISTA0011 48

0  9,30 TREVO CARAMBEI (2) - APARICAO0012 31

0  7,50 TREVO CARAMBEI (2) - FUNDAO0013 25

0  6,30 TREVO CARAMBEI (2) - CASTRO0014 21

0  4,50 TREVO CARAMBEI (2) - TRONCO0015 12

0  19,42 TRONCO - TIBAGI (1)0016 65

0  16,75 TRONCO - GUARTELA0017 56

0  10,79 TRONCO - FAZENDA BOA VISTA0018 36

0  5,70 TRONCO - APARICAO0019 19

0  4,50 TRONCO - FUNDAO0020 13

0  4,50 TRONCO - CASTRO0021 9

0  17,34 CASTRO - TIBAGI (1)0022 58

0  14,66 CASTRO - GUARTELA0023 49

0  8,70 CASTRO - FAZENDA BOA VISTA0024 29

0  4,50 CASTRO - APARICAO0025 12

0  4,50 CASTRO - FUNDAO0026 6

0  6,90 FUNDAO - FAZENDA BOA VISTA0029 23

0  5,10 APARICAO - FAZENDA BOA VISTA0033 17

0  8,70 FAZENDA BOA VISTA - TIBAGI (1)0034 29

0  6,00 FAZENDA BOA VISTA - GUARTELA0035 20

0  4,50 GUARTELA - TIBAGI (1)0036 9

OBS: * TARIFA COM DESCONTO AUTORIZADO PELO DER/PR  # TAR IFA COM DESCONTO DEVIDO A DESONERAÇÃO DO PIS/COFINS
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ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS

STC9104D

TARIFAS POR EMPRESA / LINHA

7Página 

28/08/2019

8/

15:43:28

Av. Iguaçu, 420, Rebouças , CEP:80.230-902, Fone/PABX: 322-2200,Fax: 304-8315

Data de Vigência:01/09/2019 RODOVIÁRIO
Serviço Ordinário
Veículo Convencional

Empresa   : 0171 - VIACAO SANTANA  IAPO  LTDA
Linha        : 002-1116-500 CASTRO - TIBAGI

Coeficiente 1:

Coeficiente 3:Coeficiente 2:

 0,246992000

 4.265,66000  0,292390577

Num.
 Seção

NOME DA SEÇÃO

PISO 1 PISO 2

EXTENSÃO      PREÇO DA

    PASSAGEM

1116 002

500

0  11,00 CASTRO - TIBAGI (1)0001 58 *

0  11,00 CASTRO - GUARTELA0002 49 *

0  8,70 CASTRO - FAZENDA BOA VISTA0003 29

0  4,50 CASTRO - APARICAO0004 12

0  4,50 CASTRO - FUNDAO0005 6

0  6,90 FUNDAO - FAZENDA BOA VISTA0008 23

0  5,10 APARICAO - FAZENDA BOA VISTA0012 17

0  8,70 FAZENDA BOA VISTA - TIBAGI (1)0013 29

0  6,00 FAZENDA BOA VISTA - GUARTELA0014 20

0  4,50 GUARTELA - TIBAGI (1)0015 9

OBS: * TARIFA COM DESCONTO AUTORIZADO PELO DER/PR  # TAR IFA COM DESCONTO DEVIDO A DESONERAÇÃO DO PIS/COFINS
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ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS

STC9104D

TARIFAS POR EMPRESA / LINHA

8Página 

28/08/2019

8/

15:43:28

Av. Iguaçu, 420, Rebouças , CEP:80.230-902, Fone/PABX: 322-2200,Fax: 304-8315

Data de Vigência:01/09/2019 METROPOLITANO
Serviço Ordinário
Veículo Convencional

Empresa   : 0171 - VIACAO SANTANA  IAPO  LTDA
Linha        : 001-1470-400 CASTRO - PIRAI DO SUL

Num.
 Seção

NOME DA SEÇÃO

PISO 1 PISO 2

EXTENSÃO      PREÇO DA

    PASSAGEM

1470 001

400

0  4,45 CASTRO - PIRAI DO SUL0001 33

OBS: * TARIFA COM DESCONTO AUTORIZADO PELO DER/PR  # TAR IFA COM DESCONTO DEVIDO A DESONERAÇÃO DO PIS/COFINS
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RESOLUÇÃO N.º 032/2019

0171 - VIAÇÃO SANTANA IAPÓ LTDA VIGÊNCIA - 01/09/2019
PEDAGIO - DEZ 2018*

NÚMERO LINHA

EXT.   

(km)

PEDAGIO - DEZ 

2018*

TARIFA SET/2019 

+ PEDÁGIO 

ARRED.

001.0163-400 PONTA GROSSA-CASTRO   43 0,2567 5,60

003.0163-440 PONTA GROSSA-CARAMBEÍ        30 4,45
001.1470-400 CASTRO - PIRAÍ DO SUL 33 4,45

004.0163-440 PONTA GROSSA-CARAMBEÍ (TERM. NOVA RUSSIA)       26 4,45

005.0163-440 PONTA GROSSA-CARAMBEÍ (TERM. RODOVIÁRIO)       26 4,45
003.0163-450 CASTRO CARAMBEÍ 35 0,2567 4,70

TARIFA DAS LINHAS METROPOLITANAS DO INTERIOR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CADASTRO ÚNICO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão Negativa de Débitos

Certidão Nº: 83087 / 2020
Código de Autenticidade: 85226AD52F17262F3D17E47D14E1944D

CNPJ/CPF:  76.803.766/0001-76

Nome:  VIACAO SANTANA IAPO LTDA

Endereço: AV. MONTEIRO LOBATO, 2001
Bairro:  JARDIM CARVALHO
Complemento:  AV. MONTEIRO LOBATO

Município:  PONTA GROSSA / PR CEP: 

CGCM: 229601

IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO: /

Nome: MUNIR REDA DELGOBO SANTOS
Finalidade: SIMPLES VERIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO REQUERENTE

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CADASTRO ÚNICO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certificamos, a requerimento da parte interessada, que para o contribuinte 
global acima identificado, NÃO CONSTAM DÉBITOS em aberto referente aos 
cadastros imobiliários e mobiliários.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar 
débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

PONTA GROSSA, 02 de outubro de 2020

ESTE DOCUMENTO TEM A VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE SUA EMISSÃO.

ATENÇÃO: ESTA CERTIDÃO FOI EMITIDA VIA INTERNET.
Para verificar a AUTENTICIDADE deste documento acesse www.tributos.pontagrossa.pr.gov.br e 
utilize a opção AUTENTICAR DOCUMENTOS. Utilize o código de autenticidade informado acima.

 (diferencia letras maiúsculas e minusculas).
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02/10/2020 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf 1/1

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 76.803.766/0001-76
Razão Social:VIACAO SANTANA IAPO LTDA
Endereço: R MONTEIRO LOBATO 2001 / JARDIM CARVALHO / PONTA GROSSA / PR /

84016-210

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/09/2020 a 29/10/2020 

Certificação Número: 2020093002304800135570

Informação obtida em 02/10/2020 14:56:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: VIACAO SANTANA IAPO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 76.803.766/0001-76
Certidão nº: 25081249/2020
Expedição: 02/10/2020, às 15:02:25
Validade: 30/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que VIACAO SANTANA IAPO LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 76.803.766/0001-76, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: VIACAO SANTANA IAPO LTDA
CNPJ: 76.803.766/0001-76 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:26:22 do dia 19/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/06/2020.
Código de controle da certidão: 5D33.6E0C.139A.3099
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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LEI Nº 12.842, de 04/07/2017

Altera a Lei nº  6.857, de 26/12/2001, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 26 de junho de 2017, a partir
do Projeto de Lei nº 147/2017, de autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

 A Lei nº  6.857, de 26/12/2001, passa a vigorar com a seguinte alteração:

"TABELA III

PARA O LANÇAMENTO E COBRANÇA DAS TAXAS DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS

...

Art. 1º

1/3
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 ------------------------------------------------------------
|         B - TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS         |  Alíquota  |
|                                               | sobre a VR |
|===============================================|============|
|5.1.   Por  passagem  vendida  por  empresa  de|(NR)        |
|transporte         coletivo        interurbano,|            |
|intermunicipal,  estadual  ou  interestadual  e|            |
|conforme  a  distância calculada entre a parada|            |
|de terminal rodoviário a terminal rodoviário:  |            |
|-----------------------------------------------|------------|
|5.1.1) trecho percorrido de 0 Km a 69,9 Km     |        2,0%|
|-----------------------------------------------|------------|
|5.1.2) trecho percorrido de 70,0Km a 100 Km    |        2,5%|
|-----------------------------------------------|------------|
|5.1.3) trecho percorrido acima de 100 Km       |        7,0%|
|-----------------------------------------------|------------|
|5.2. REVOGADO                                  |            |
|-----------------------------------------------|------------|

 A Lei nº  10.013, de 26/08/2009, passa a vigorar com a seguinte alteração:

 ...

I - A Taxa de Embarque (TEM) prevista no item 5.1. da Tabela III - B, do Código Tributário Municipal, Lei nº  6.857, de 26/12/2001, cobrada por
passagem vendida por empresa de transporte coletivo interurbano, intermunicipal, estadual ou interestadual, conforme alíquota percentual fixada
sobre o Valor de Referência do Município (VR) calculada com base na distância entre a parada de terminal rodoviário a terminal rodoviário; (NR)

II - ..."

 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, observado o disposto no art. 150, III, `a`, `b` e `c` da Constituição da República.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 04 de julho de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Art. 2º

Art. 2º

Art. 3º

2/3
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MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

3/3
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Departamento de Transportes - AMTT

 

Para elaborar requisição com valores da passagem e taxa de embarque
separados.

Anexar cópia de contrato social da empresa e certidões negativas Federal e 
Estadual.

 
05 de outubro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SANDRA REGINA PEDROSA RAKOVICZ,
Agente de Trânsito l, em 05/10/2020, às 16:34, horário oficial de brasília, conforme o Decreto
Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0843040 e o código CRC EC355490.

Link de acesso externo: SEI61058/2020
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 022726639-23

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 76.803.766/0001-76
Nome: VIACAO SANTANA IAPO LTDA
 
         Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.
 
         Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.
 
 

Válida até 03/02/2021 - Fornecimento Gratuito
 
 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Emitido via Internet Pública (06/10/2020 12:07:22)
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VIAÇÃO SANTANA IAPÓ LTDA 

CNPJ/MF n.º 76.803.766/0001-76 
NIRE n.º 41200475707 

27ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
 

 

 

Pelo presente instrumento particular, MJF PARTICIPACOES SOCIETÁRIAS E 

AGROPECUARIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, com sede social na Rua 

Sant'Ana, nº 695, apto 08, CEP 84.010-320, Centro, na cidade de Ponta Grossa, Paraná; 

constituída em 23/09/2016, com ata de constituição e estatuto social arquivados na 

Junta Comercial do Estado do Paraná sob no 41300295166em 01/11/2016, inscrita no 

CNPJ/MF sob no 26.459.788/0001-92, neste ato representada pelo Diretor Presidente 

MARCELO JORGE FADEL, brasileiro, maior, empresário, nascido em 08/11/1968, casado 

sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens, portador da Cédula de Identidade RG: 

3.626.487-0-SSP/PR e do CPF/MF: 704.949.409-72, residente e domiciliado na Avenida 

Anita Garibaldi, 1555, casa 05, Órfãs, na cidade de Ponta Grossa, estado do Paraná, CEP: 

84015-050 e pela Diretora Financeira RENATA FADEL BARBUR DA ROSA, brasileira, 

casada pelo regime de separação de bens, nascida em 25/04/1987, engenheira civil, 

CREA/PR nº 108444/D, portadora da Carteira Nacional de Habilitação nº 03706831708, 

do DETRAN/PR, inscrita no CPF sob nº 061.039.219-02, residente e domiciliada na cidade 

de Ponta Grossa, Estado do Paraná, na Rua Venezuela, 44, apartamento 1104, Oficinas, 

CEP 84.050-290, e MARCELO JORGE FADEL, já qualificado anteriormente; únicos sócios 

da sociedade limitada que gira sob o nome empresarial de "VIAÇÃOSANTANA IAPÓ 

LTDA.", tendo sua sede e foro na Avenida Monteiro Lobato, n.° 2001,no Bairro Jardim 

Carvalho, na Cidade de Ponta Grossa, no Estado do Paraná, CEP:84.016-210; com 

Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o n.º 

41200475707, em 04 de agosto de 1983, inscrita no Cadastro Nacional de pessoas 

Jurídicas da Receita Federal sob o nº 76.803.766/0001-76, têm entre si, justo e acertado, 

alterar e consolidar o Contrato Social, nos seguintes termos: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Resolvem os Sócios aceitar o pedido de renúncia apresentado pela administradora 

designada RENATA FADEL BARBUR DA ROSA, brasileira, casada pelo regime de 
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VIAÇÃO SANTANA IAPÓ LTDA 

CNPJ/MF n.º 76.803.766/0001-76 
NIRE n.º 41200475707 

27ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
 

 

separação de bens, nascida em 25/04/1987, engenheira civil, CREA/PR nº 108444/D, 

portadora da Carteira Nacional de Habilitação nº 03706831708, do DETRAN/PR, inscrita 

no CPF sob nº 061.039.219-02, residente e domiciliada na cidade de Ponta Grossa, 

Estado do Paraná, na Rua Venezuela, 44, apartamento 1104, Oficinas, CEP 84.050-290, 

mantendo o Sócio MARCELO JORGE FADEL, brasileiro, maior, empresário, nascido em 

08/11/1968, casado sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens, portador da Cédula de 

Identidade RG: 3.626.487-0-SSP/PR e do CPF/MF: 704.949.409-72, residente e 

domiciliado na Avenida Anita Garibaldi, 1555, casa 05, Órfãs, na cidade de Ponta Grossa, 

estado do Paraná, CEP: 84015-050 como Diretor Presidente, a cargo da administração 

da Sociedade. 

Parágrafo Primeiro. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido 

de exercer a administração da empresa, por lei especial, 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 falimentar, 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 

consumo, fé púbica ou a propriedade. 

Parágrafo Segundo. Os Sócios, a Sociedade e a administradora que ora se retira 

outorgam-se entre si a mais ampla, geral e irrestrita quitação, para nada mais reclamar 

um do outro, a qualquer título. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

A cláusula da administração da sociedade que era: 

 

“A administração da sociedade cabe ao sócio MARCELO JORGE FADEL e a 

“administradora designada” não sócia, RENATA FADEL BARBUR DA ROSA, com os 

poderes e atribuições individuais de representar a sociedade, autorizado o uso do nome 

empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
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VIAÇÃO SANTANA IAPÓ LTDA 

CNPJ/MF n.º 76.803.766/0001-76 
NIRE n.º 41200475707 

27ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
 

 

obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar 

ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, Vl; 

1.013. 1.015, 1064, CC/2002). 

Parágrafo único: Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão 

impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 

condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 

que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, 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 consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).” 

 

Passa a ser: 

“A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta de até 3 (três) 

administradores, designados pelo titular, os quais permanecerão em seus cargos por 

prazo indeterminado, até ulterior deliberação. 

 

§1º. Compete aos Administradores a representação ativa e passiva, judicial e 

extrajudicial da Sociedade, podendo praticar todos os atos de administração, observadas 

as limitações determinadas neste Contrato e as determinações dos Sócios tomadas em 

Reunião específica. 

 

§ 2º. Os Administradores assumirão suas funções na data de sua designação, mediante 

a assinatura do Termo de Posse no Livro de Atas da Administração. 

 

§ 3º. Observadas as restrições constantes deste Contrato, os Administradores poderão 

constituir procuradores para representação da Sociedade, cujo prazo de mandato não 

poderá exceder 12 (doze) meses, exceto nos casos de procurações ad judicia, que serão 
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VIAÇÃO SANTANA IAPÓ LTDA 

CNPJ/MF n.º 76.803.766/0001-76 
NIRE n.º 41200475707 

27ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
 

 

outorgadas por prazo indeterminado. Do instrumento de mandato devem constar, 

expressamente, os poderes outorgados e a finalidade para a qual ele se destina. 

§ 4º. Atos praticados pelos Sócios, pelos Diretores e/ou procuradores da Sociedade, em 

seu prejuízo ou em desconformidade com o disposto neste Instrumento e/ou na 

legislação aplicável, obrigam exclusivamente aquele(s) que contribuiu(ram) para a 

prática do ato, resguardado o legítimo direito de regresso por qualquer despesa ou 

prejuízo que venha a ser suportado pela Sociedade ou pelo(s) sócio(s) prejudicado(s). 

 

§ 4º. A Administração da Sociedade caberá ao Sr. MARCELO JORGE FADEL, brasileiro, 

casado pelo regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Carteira 

de Identidade RG nº 3.626.487-0 SSP PR, inscrito no CPF sob nº 704.949.409-72, 

residente e domiciliado na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, na Avenida Anita 

Garibaldi, 1555, casa 05, São José, CEP 84015-015,a quem compete, a representação 

ativa e passiva, judicial e extrajudicial da Sociedade, ficando dispensado da prestação de 

caução e declarando, sob as penas da lei, não estar incursos nos impedimentos 

elencados no artigo 1.011, § 1º, da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, estando 

apto ao exercício de suas funções. 

 

§ 5º. Os seguintes atos de administração dependerão da aprovação de 100% (cem por 

cento) do capital social subscrito: 

a) Atos que constituam obrigações para a Sociedade ou desobriguem terceiros para 

com a Sociedade, em montante global superior a R$500.000,00 (quinhentos mil reais); 

b) Prestação de fiança, aval ou oferecimento de bens da Sociedade em garantia de 

obrigações próprias ou de terceiros; 

c) Contratação de empréstimos, financiamentos e quaisquer outras formas de 

capitalização que não sejam advindas de capital próprio do titular; 

d) Abertura de filiais, alteração de endereço das unidades existentes e contratação 

de aluguel de imóveis para uso da Sociedade; 
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VIAÇÃO SANTANA IAPÓ LTDA 

CNPJ/MF n.º 76.803.766/0001-76 
NIRE n.º 41200475707 

27ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
 

 

e) Aquisições de outras empresas, fundos de comércio ou patrimônio relevante de 

uma determinada entidade; 

f) Aquisição ou alienação de bens imóveis. 

g) Outorga de opção de compra ou subscrição de quotas aos administradores, 

empregados e prestadores de serviços; 

h) Definição da remuneração da Diretoria. 

i) Aumento ou redução de capital, com ou sem a emissão de novas quotas e a 

definição da política de investimentos e de destinação dos lucros ou prejuízos; 

j) Alteração do Contrato Social, do objeto social, constituição de procuradores e 

deliberação quanto à liquidação, dissolução ou modificação do tipo societário; 

k) Qualquer ato que implique na alteração do quadro societário da Sociedade, de 

qualquer coligada ou controlada, incluindo, mas não se limitando a alienação de 

participação societária, renuncia ao direito de preferência, entre outros; 

l) Liquidação, dissolução, cessação do estado de liquidação e extinção da 

Sociedade, bem como eleição e destituição de liquidantes, julgamento de suas contas e 

partilha do acervo social em caso de liquidação.” 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Em razão das novas diretrizes administrativas e societárias, resolvem os Sócios 

reformular e consolidar o contrato social, que passará a ser regido pelas seguintes 

cláusulas: 

 

 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

VIAÇÃO SANTANA IAPÓ LTDA. 

CNPJ/MF n.º 76.803.766/0001-76 

NIRE n.º 41200475707 
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Pelo presente instrumento particular, MJF PARTICIPACOES SOCIETÁRIAS E 

AGROPECUARIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, com sede social na Rua 

Sant'ana, nº 695, apto 08, CEP 84.010-320, Centro, na cidade de Ponta Grossa, Paraná; 

constituída em 23/09/2016, com ata de constituição e estatuto social arquivados na 

Junta Comercial do Estado do Paraná sob no 41300295166em 01/11/2016, inscrita no 

CNPJ/MF sob no 26.459.788/0001-92, neste ato representada pelo Diretor Presidente 

MARCELO JORGE FADEL, brasileiro, maior, empresário, nascido em 08/11/1968, casado 

sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens, portador da Cédula de Identidade RG: 

3.626.487-0-SSP/PR e do CPF/MF: 704.949.409-72, residente e domiciliado na Avenida 

Anita Garibaldi, 1555, casa 05, Órfãs, na cidade de Ponta Grossa, estado do Paraná, CEP: 

84015-050, e pela Diretora Financeira RENATA FADEL BARBUR DA ROSA, brasileira, 

casada pelo regime de separação de bens, nascida em 25/04/1987, engenheira civil, 

CREA/PR nº 108444/D, portadora da Carteira Nacional de Habilitação nº 03706831708, 

do DETRAN/PR, inscrita no CPF sob nº 061.039.219-02, residente e domiciliada na cidade 

de Ponta Grossa, Estado do Paraná, na Rua Venezuela, 44, apartamento 1104, Oficinas, 

CEP 84.050-290, e MARCELO JORGE FADEL, já qualificado anteriormente; únicos 

sóciosda sociedade limitada que gira sob o nome empresarial de "VIAÇÃO SANTANA 

IAPÓ LTDA.", tendo sua sede e foro na Avenida Monteiro Lobato, n.° 2001,no Bairro 

Jardim Carvalho, na Cidade de Ponta Grossa, no Estado do Paraná, CEP:84.016-210; com 

Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o n.º 

41200475707, em 04 de agosto de 1983, inscrita no Cadastro Nacional de pessoas 

Jurídicas da Receita Federal sob o nº 76.803.766/0001-76, que rege-se pelo que está 

contido na cláusulas a seguir: 

 

 

CAPÍTULO I 

Denominação, Sede e Foro, Objeto Social e Duração 
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CLÁUSULA PRIMEIRA 

A sociedade é denominada VIAÇÃO SANTANA IAPÓ LTDA., constituída sob a forma de 

sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 76.803.766/0001-76,tendo sua sede e foro 

na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, na Avenida Monteiro Lobato, n.° 

2001,Bairro Jardim Carvalho, CEP:84.016-210, podendo criar filiais em qualquer lugar do 

país, por deliberação tomada pelos Sócios, conforme Capítulo III deste Instrumento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

A Sociedade tem por objeto: transporte rodoviário de passageiros urbano e suburbano, 

municipal, intermunicipal e interestadual, transporte de encomendas, locação de 

veículos, transporte turístico de superfície municipal, intermunicipal, interestadual e 

internacional, transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento 

municipal, intermunicipal e interestadual, comércio de ônibus, vans e micro-ônibus 

novos e usados e o transporte escolar. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

A Sociedade possui as seguintes filiais: 

1) Com sede e foro na Estação Rodoviária, Box 53, na Avenida Visconde de Taunay, 

s/n, no Bairro Ronda, na Cidade de Ponta Grossa, no Estado do Paraná, CEP: 

84051-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 

41900057541, em 04 de agosto de 1983, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

76.803.766/0002-57, tendo como objetivo social: transporte rodoviário de 

passageiros urbano e suburbano, municipal e intermunicipal, transporte de 

encomendas, locação de veículos e transporte turístico de superfície. 

 

2) Com sede e foro na Rua Silvino Marques de Souza, s/nº, Centro, na Cidade de 

Castro, no Estado do Paraná, CEP: 84.165-305, registrada na Junta Comercial do 

Estado do Paraná sob o nº41900775771 em 16 de maio de 1989, inscrita no 
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CNPJ/MF, sob o nº 76.803.766/003-38, tendo como objetivo social: transporte 

rodoviário de passageiros urbano e suburbano, municipal e intermunicipal, 

transporte de encomendas, locação de veículos e transporte turístico de 

superfície. 

 

3) Com sede e foro na Rua Dr. Jorge Xavier da Silva, nº 1.125, Centro, na Estação 

Rodoviária, Box 07 e 08, na Cidade de Castro, no Estado do Paraná, CEP 84.165-

000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 41900775789 

em 16 de maio de 1989, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76.803.766/0004-19, 

tendo, como objetivo social: transporte rodoviário de passageiros urbano e 

suburbano, municipal e intermunicipal, transporte de encomendas, locação de 

veículos e transporte turístico de superfície. 

 

4) Com sede e foro na Rua das Águas Marinhas, s/nº, Centro, na Cidade de 

Carambeí, no Estado do Paraná, CEP: 84145-000, registrada na Junta Comercial 

do Estado do Paraná sob o nº 41900800562, em 22 de abril de 2003, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 76.803.766/0005-08, tendo como objetivo social: transporte 

rodoviário de passageiros urbano e suburbano, municipal e intermunicipal, 

transporte de encomendas, locação de veículos e transporte turístico de 

superfície. 

 

5) Com sede e foro na Rua Joaquim Lopes dos Santos, s/nº, na Vila Maria Vitória, 

na Cidade de Arapoti, no Estado do Paraná, CEP: 84.990-000, registrada na Junta 

Comercial do Estado do Paraná sob o nº 41900800571 em 22 de abril de 2003, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76.803.766/0006-80, tendo como objetivo social: 

transporte rodoviário de passageiros urbano e suburbano, municipal e 

intermunicipal, transporte de encomendas, locação de veículos e transporte 

turístico de superfície. 
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6) Com sede e foro na Avenida Silva Jardim, nº 3.888, conjunto 01, Andar: Térreo, 

no Bairro Seminário, na Cidade de Curitiba, no Estado do Paraná, CEP: 80.240-

021, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 41901078674 

em 02 de fevereiro de 2009, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76.803.766/0008-42, 

tendo como objetivo social: Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob 

o regime de fretamento, municipal 

 

7) Com sede e foro na Rua Espírito Santo, nº 31, Centro, na Cidade de Irati, no 

Estado do Paraná, CEP: 84500-000, registrada na Junta Comercial do Estado do 

Paraná sob o nº 41901357948 em 25 de outubro de 2013, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 76.803.766/0009-23, com objetivo social o transporte rodoviário de 

passageiros urbano e suburbano, municipal e intermunicipal, transporte de 

encomendas, locação de veículos e transporte turístico de superfície. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

A Sociedade é celebrada por prazo indeterminado, com início de suas atividades em 01 

de agosto de 1983.  

 

CAPÍTULO II 

Capital Social, Quotas e Responsabilidade dos Sócios 

 

CLÁUSULA QUINTA 

O capital social da Sociedade, totalmente subscrito é de R$ 3.062.132,00 (três milhões 

e sessenta e dois mil e cento e trinta e dois reais), divididos em 3.062.132 (três milhões 

e sessenta e dois mil e cento e trinta e duas) quotas, com valor nominal de R$1,00 (um 

real) cada, totalmente integralizado em bens e moeda corrente nacional. 
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§ 1º. O capital social é assim distribuído: 

Sócia Quotas Capital (R$) 

MJF PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 

EAGROPECUARIA S/A 

2.393.012 R$2.393.012,00 

MARCELO JORGE FADEL 669.120 R$669.120,00 

Total 3.062.132 3.062.132,00 

 

§ 2º. As quotas da Sociedade são indivisíveis e impenhoráveis a qualquer título, e não 

poderão ser cedidas ou transferidas sem o consentimento dos demais sócios, a quem 

fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua 

aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração 

contratual pertinente, de acordo com o que estipulam os artigos 1.056 e 1.057 do 

Código Civil. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

A responsabilidade dos sócios é limitada a sua participação no capital social, nos termos 

do artigo 1052 da Lei n.º 10.406, 10 de janeiro 2002. 

§ Único. Os sócios declaram, no presente ato e na melhor forma de direito, não estarem 

incursos nos impedimentos elencados no artigo 1.011, § 1º, da Lei n.º 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002, estando aptos ao exercício de suas funções e isentos de qualquer 

impedimento legal para o exercício de atividades empresariais. 

 

CAPÍTULO III 

Reunião de Sócios 

CLÁUSULA SÉTIMA 

Os sócios reunir-se-ão ordinariamente, dentro dos quatro primeiros meses seguintes ao 

término do exercício social, para deliberar as matérias de sua competência, definidas 

em Lei e, extraordinariamente, sempre que o interesse social o exigir. 
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CLÁUSULA OITAVA 

A Reunião de Sócios será convocada por iniciativa da Diretoria ou por sócios que 

representem, no mínimo, 30% (trinta por cento) do capital social subscrito, observada a 

forma de convocação prevista neste Contrato. 

 

CLÁUSULA NONA 

A Reunião de Sócios instalar-se-á apenas com a presença de sócios que representem no 

mínimo 60% (sessenta por cento) do capital social com direito a voto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 

Com exceção das matérias em que a lei exigir quorum qualificado e aquelas elencadas 

no §1º desta cláusula, as deliberações em Reunião dos sócios serão tomadas com o voto 

favorável de sócios representando a maioria do capital social presente à reunião. 

§ 1º.As deliberações atinentes às matérias abaixo elencadas serão tomadas com a 

aprovação de100% (cem por cento) do capital social subscrito: 

 

a) Atos que constituam obrigações para a Sociedade ou desobriguem terceiros para com 

a Sociedade, em montante global superior a R$500.000,00 (quinhentos mil reais); 

a) Prestação de fiança, aval ou oferecimento de bens da Sociedade em garantia de 

obrigações próprias ou de terceiros; 

b) Contratação de empréstimos, financiamentos e quaisquer outras formas de 

capitalização que não sejam advindas de capital próprio do titular; 

c) Abertura de filiais, alteração de endereço das unidades existentes e contratação 

de aluguel de imóveis para uso da Sociedade; 

d) Aquisições de outras empresas, fundos de comércio ou patrimônio relevante de 

uma determinada entidade; 

e) Aquisição ou alienação de bens imóveis. 
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f) Outorga de opção de compra ou subscrição de quotas aos administradores, 

empregados e prestadores de serviços; 

g) Definição da remuneração da Diretoria. 

h) Aumento ou redução de capital, com ou sem a emissão de novas quotas e a 

definição da política de investimentos e de destinação dos lucros ou prejuízos; 

i) Alteração do Contrato Social, do objeto social, constituição de procuradores e 

deliberação quanto à liquidação, dissolução ou modificação do tipo societário; 

j) Qualquer ato que implique na alteração do quadro societário da Sociedade, de 

qualquer coligada ou controlada, incluindo, mas não se limitando a alienação de 

participação societária, renuncia ao direito de preferência, entre outros; 

k) Liquidação, dissolução, cessação do estado de liquidação e extinção da 

Sociedade, bem como eleição e destituição de liquidantes, julgamento de suas contas e 

partilha do acervo social em caso de liquidação. 

 

§ 2º.Os sócios poderão aprovar as deliberações a respeito das matérias elencadas no§ 

1º desta Cláusula por qualquer meio escrito, hipótese na qual se reputa desnecessária a 

convocação da respectiva Reunião de Sócios. 

 

CLÁUSULA ONZE 

A Reunião de Sócios será presidida pelo sócio indicado pela maioria dos Sócios 

presentes. 

 

CLÁUSULA DOZE 

Os sócios serão convocados para as Reuniões mediante remessa de carta registrada, 

com antecedência mínima de 08 (oito) dias, dispensadas as publicações nos órgãos 

oficiais. 
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§ Único. A formalidade prevista no caput fica dispensada se comparecerem à Reunião a 

totalidade dos sócios ou se estes deliberarem por qualquer forma escrita a respeito da 

matéria objeto da Reunião, nos termos do § 2º da Cláusula Nona. 

 

CAPÍTULO IV 

Administração 

 

CLÁUSULA TREZE 

A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta de até 3 (três) 

administradores, designados pelo titular, os quais permanecerão em seus cargos por 

prazo indeterminado, até ulterior deliberação. 

§1º. Compete ao Administrador a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial 

da Sociedade, podendo praticar todos os atos de administração, observadas as 

limitações determinadas neste Contrato e as determinações dos Sócios tomadas em 

Reunião específica. 

§ 2º. Os Administradores assumirão suas funções na data de sua designação, mediante 

a assinatura do Termo de Posse no Livro de Atas da Administração. 

§ 3º. Observadas as restrições constantes deste Contrato, os Administradores poderão 

constituir procuradores para representação da Sociedade, cujo prazo de mandato não 

poderá exceder 12 (doze) meses, exceto nos casos de procurações ad judicia, que serão 

outorgadas por prazo indeterminado. Do instrumento de mandato devem constar, 

expressamente, os poderes outorgados e a finalidade para a qual ele se destina. 

§ 4º. Atos praticados pelos Sócios, pelos Diretores e/ou procuradores da Sociedade, em 

seu prejuízo ou em desconformidade com o disposto neste Instrumento e/ou na 

legislação aplicável, obrigam exclusivamente aquele(s) que contribuiu(ram) para a 

prática do ato, resguardado o legítimo direito de regresso por qualquer despesa ou 

prejuízo que venha a ser suportado pela Sociedade ou pelo(s) sócio(s) prejudicado(s). 
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§ 5º. A Administração da Sociedade caberá ao Sr. MARCELO JORGE FADEL, brasileiro, 

casado pelo regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Carteira 

de Identidade RG nº 3.626.487-0 SSP PR, inscrito no CPF sob nº 704.949.409-72, 

residente e domiciliado na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, na Avenida Anita 

Garibaldi, 1555, casa 05, São José, CEP 84015-015,a quem compete, a representação 

ativa e passiva, judicial e extrajudicial da Sociedade, ficando dispensado da prestação de 

caução e declarando, sob as penas da lei, não estar incursos nos impedimentos 

elencados no artigo 1.011, § 1º, da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, estando 

apto ao exercício de suas funções. 

 

§ 6º. Os seguintes atos de administração dependerão da aprovação de 100% (cem por 

cento) do capital social subscrito: 

 

a) Atos que constituam obrigações para a Sociedade ou desobriguem terceiros para com 

a Sociedade, em montante global superior a R$500.000,00 (quinhentos mil reais); 

l) Prestação de fiança, aval ou oferecimento de bens da Sociedade em garantia de 

obrigações próprias ou de terceiros; 

m) Contratação de empréstimos, financiamentos e quaisquer outras formas de 

capitalização que não sejam advindas de capital próprio do titular; 

n) Abertura de filiais, alteração de endereço das unidades existentes e contratação 

de aluguel de imóveis para uso da Sociedade; 

o) Aquisições de outras empresas, fundos de comércio ou patrimônio relevante de 

uma determinada entidade; 

p) Aquisição ou alienação de bens imóveis. 

q) Outorga de opção de compra ou subscrição de quotas aos administradores, 

empregados e prestadores de serviços; 

r) Definição da remuneração da Diretoria. 
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s) Aumento ou redução de capital, com ou sem a emissão de novas quotas e a 

definição da política de investimentos e de destinação dos lucros ou prejuízos; 

t) Alteração do Contrato Social, do objeto social, constituição de procuradores e 

deliberação quanto à liquidação, dissolução ou modificação do tipo societário; 

u) Qualquer ato que implique na alteração do quadro societário da Sociedade, de 

qualquer coligada ou controlada, incluindo, mas não se limitando a alienação de 

participação societária, renuncia ao direito de preferência, entre outros; 

v) Liquidação, dissolução, cessação do estado de liquidação e extinção da 

Sociedade, bem como eleição e destituição de liquidantes, julgamento de suas contas e 

partilha do acervo social em caso de liquidação. 

 

CAPÍTULO V 

Transferência de Participação Societária 

 

CLÁUSULA QUATORZE 

As participações societárias detidas na Sociedade não poderão ser transferidas ou 

alienadas a qualquer título a terceiros sem o consentimento expresso dos demais sócios, 

cabendo a estes o direito de preferência na sua aquisição, na proporção de suas 

participações no capital social. 

§ 1º.O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por escrito a Sociedade 

e os demais sócios, discriminando-lhes o preço, prazo e forma de pagamento, para que 

os sócios exerçam ou renunciem ao direito de preferência dentro do prazo de 30 (trinta) 

dias contados do recebimento da notificação ou em maior prazo, a critério do sócio 

alienante. 

§ 2º.Decorrido o prazo previsto no § 1º acima, sem que seja exercido o direito de 

preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas, desde que sócios 

representando a maioria do capital social não se oponham à entrada do terceiro 

alienante à sociedade. 
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§ 3º.Havendo a oposição prevista no § 2º supra, o sócio alienante poderá exercer o 

direito de retirada da Sociedade, mediante a apuração de haveres prevista na Cláusula 

Dezesseis abaixo. 

 

CLÁUSULA QUINZE 

A recuperação judicial, falência, dissolução judicial ou extrajudicial de qualquer dos 

sócios pessoa jurídica ou o falecimento, insolvência, interdição, exclusão ou retirada de 

qualquer dos sócios pessoa física não dissolve necessariamente a Sociedade, que 

continuará suas atividades com os sócios remanescentes, que poderão adquirir as 

quotas do sócio falido, dissolvido, falecido, insolvente, interditado, excluído ou retirante 

na proporção das quotas possuídas pelos valores apurados nos termos da Cláusula 

Dezesseis, abaixo. 

 

§1º.Na hipótese da Sociedade, em qualquer um dos casos acima previstos, vir a se tornar 

unipessoal, observar-se-á o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a recomposição do 

quadro societário ao mínimo determinado pela legislação em vigor. 

 

§ 2º.No caso de falecimento de sócio, caso os herdeiros ou sucessores do sócio falecido 

não sejam Sócios da Sociedade, os herdeiros poderão nela ingressar desde que haja 

aprovação de Sócios que representem 50% (cinquenta por cento) do capital social, 

observando-se o que foi decidido na Partilha do Espólio. Para o pleito de ingresso na 

Sociedade, os herdeiros ou sucessores deverão comunicar sua intenção aos demais 

Sócios, por escrito, contra recibo, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de 

expedição do Formal de Partilha. 

 

§ 3º.Caso seja rejeitado o ingresso dos herdeiros ou sucessores na Sociedade, nos 30 

(trinta) dias subsequentes serão elaborados balanço e demonstrações financeiras, com 
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base na data de falecimento do sócio, para a apuração do valor de suas quotas, que 

serão pagas a quem de direito na forma da Cláusula Dezesseis abaixo. 

 

CAPÍTULO VI 

Apuração de haveres 

 

CLÁUSULA DEZESSEIS 

Em qualquer das hipóteses de apuração de haveres, seja por recuperação judicial, 

falência, dissolução, falecimento, insolvência, interdição, exclusão ou retirada, será 

levantado Balanço Contábil de Determinação na data do evento. 

 

§ 1º.O pagamento dos haveres será efetuado ao sócio retirante, aos seus sucessores 

e/ou representantes legais em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, acrescidas de 

juros no importe de 12% (doze por cento) ao ano e correção monetária pelo IGP-M da 

Fundação Getúlio Vargas, vencendo-se a primeira parcela no 30º (trigésimo) dia contado 

da data de levantamento do Balanço Contábil de Determinação. 

 

§ 2º. Fica autorizada a contratação de seguro de vida em nome dos Sócios, a ser 

custeada pela Sociedade, com o único intuito de efetivar o pagamento dos haveres no 

caso de falecimento de qualquer dos Sócios. Neste caso, a Sociedade será a beneficiária 

do seguro e o valor da indenização será utilizada para o pagamento dos haveres do Sócio 

falecido aos seus herdeiros. Caso o valor do sinistro seja superior ao montante dos 

haveres, o saldo remanescente será destinado para o caixa da Sociedade. Caso o valor 

seja inferior ao montante dos haveres, o saldo devido será pago de acordo com o 

parágrafo primeiro. 
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§ 3º.Ficam facultadas, entretanto, mediante consenso unânime entre os sócios 

remanescentes e os sócios retirantes, outras condições de pagamento, desde que não 

afetem a situação econômico-financeira da Sociedade. 

 

CAPÍTULO VII 

Exercício Social, Balanço e Resultados 

 

CLÁUSULA DEZESSETE 

O exercício social se iniciará no dia 1º de janeiro, encerrando-se no dia 31 de dezembro 

de cada ano. 

 

§ 1º.Ao fim de cada exercício social os administradores farão elaborar o balanço 

patrimonial, a demonstração do resultado do exercício e as demais demonstrações 

contábeis exigidas em lei, de acordo com a legislação societária e as práticas contábeis 

adotadas no Brasil. 

 

§ 2º.A distribuição dos lucros será aprovada por sócios representando 60% (sessenta 

por cento)do capital social com direito a voto, sendo desde já autorizada a distribuição 

desproporcional de lucros, desde que aprovada pela unanimidade do capital social.  

 

§ 3º.A sociedade poderá distribuir e pagar juros sobre o capital próprio, conforme 

deliberação de sócios representando 60% (sessenta por cento) do capital social com 

direito a voto. 

 

CLÁUSULA DEZOITO 

A Sociedade poderá levantar balanços intermediários, intercalares ou em períodos 

menores e, com base nesses balanços, distribuir lucros, observadas as disposições 

estatutárias e legais aplicáveis. 
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§ Único. A Sociedade prezará pela observância das boas práticas contábeis reconhecidas 

internacionalmente. 

 

CAPÍTULO VIII 
Dissolução e Liquidação 

 

CLÁUSULA DEZENOVE 

Nas hipóteses legais de dissolução ou liquidação da Sociedade, ou havendo deliberação 

da Reunião de Sócios nesse sentido, será liquidante o sócio designado na respectiva 

ocasião, a quem competirá a prática de todos os atos que se façam necessários. 

 
CAPÍTULO IX 

Disposições Finais e Foro 
 

CLÁUSULA VINTE 

Aplicam-se, supletivamente às disposições deste Contrato Social e do regramento das 

Sociedades Limitadas previsto na Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, as 

determinações da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

 

 

CLÁUSULA VINTE E UM 

Para resolução de qualquer litígio ou divergência oriundos e/ou relativos ao presente 

Instrumento, fica eleito o Foro da Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estar assim, justa e contratada, firma o presente instrumento, obrigando-se, por 

si e por seus herdeiros e sucessores a qualquer título, a cumpri-lo em todos os seus 

termos. 
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Ponta Grossa, 22 de junho de 2020. 

 

 

MJF PARTICIPACOES SOCIETÁRIAS E AGROPECUARIA S/A 

Marcelo Jorge Fadel  

Diretor Presidente 

Renata Fadel Barbur Da Rosa 

Diretora Presidente 

 

 

Marcelo Jorge Fadel  

Diretor Presidente 

Renata Fadel Barbur Da Rosa 

Diretora Financeira renunciante 

 

 

MARCELO JORGE FADEL 

Sócio 
 

 

Visto do Advogado   Fernando Barbur Carneiro (OAB/PR n.º 61.000) 
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Terminal Rodoviário Intermunicipal - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Segue em anexo documentos solicitados:

Certidão negativa Estadual.
Contrato social da empresa.
Requisição com valores das passagens.

A Certidão Federal está no anexo/movimento 0838673 com prorrogação no
anexo/movimento 0838792.

Atenciosamente,

 

 
07 de outubro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA EUGENIA MANN PACHECO, Agente de
Trânsito, em 07/10/2020, às 11:06, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0847415 e o código CRC F9A92475.

Link de acesso externo: SEI61058/2020
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                  MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA                                

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

                      DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

 

Minuta de Termo Dispensa 2020 
Sandra Regina Pedrosa Rakovicz 
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MINUTA DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°    /2020 

 

OBJETO: Aquisição de passagens rodoviárias linha metropolitana em 

bilhetagem eletrônica para deslocamento de servidora da Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte. 

JUSTIFICATIVA: A necessidade de deslocamento da residência ao trabalho 

e  retorno de servidora residente em CARAMBEI, não  tendo acesso ao 

transporte coletivo do Município de Ponta Grossa. 

CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

CONTRATADA: VIAÇÃO SANTANA IAPÓ LTDA 

CNPJ: 76.803.766/0001-76 

QUANTIDADE, VALOR POR PASSAGEM E TAXA DE EMBARQUE 

Passagens de  Ponta Grossa x Carambei : RS 6,12x 315= R$ 1.927,80 

Passagens de Castro x Ponta Grossa: R$ 5,60 x 315= R$ 1.764,00 

VALOR TOTAL: R$3.691,80 (três mil seiscentos e noventa e um reais e oitenta 

centavos) 

FISCAL: Maria Eugênia Mann Pacheco 

FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias 

FUNDAMENTO:  

PROCESSO ADMIN ISTRATIVO: SEI 61058/2020     

PARECER: n°    /2020 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:23.004.15.451.0088.2219 – Manutenção 

Atividades Depto. Transporte 

33.90.33 Passagens e despesas Locomoção 

Red:68       Sub:05 00      Fonte 1001 

Ponta Grossa,  

                                                      ROBERTO PELLISSARI 

    Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

 

Para providências quanto ao Parecer Jurídico para elaborar Dispensa
 

08 de outubro de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por SANDRA REGINA PEDROSA RAKOVICZ,
Agente de Trânsito l, em 08/10/2020, às 15:57, horário oficial de brasília, conforme o Decreto
Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0852677 e o código CRC 967E0177.

Link de acesso externo: SEI61058/2020
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Assessoria Jurídica

Para analise e parecer.

 
09 de outubro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO PELLISSARI, Presidente , em
09/10/2020, às 14:10, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0854055 e o código CRC 61F58478.

Link de acesso externo: SEI61058/2020
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Protocolo SEI n.º 61058/2020 
Interessado: Departamento de Transportes – Debora F ujitani Chagas 
Assunto: Aquisição de passagens rodoviárias e taxas  de embarques 
 
 
 
 
 
     Parecer n.º 118/2020 
 
     O departamento de transportes, através do 
presente protocolado “...solicita providências necessárias para aquisiçã o de 
passagens rodoviárias e taxas de embarques na linha  metropolitana para 
deslocamento da funcionária Debora Fujitani Chagas que reside em Carambeí – 
Pr. A servidora está lotada nessa autarquia e desem penha suas funções no 
Terminal Rodoviário”.   
     A servidora, beneficiária do pedido em 
questão, formulou requerimento informando endereço residencial na cidade de 
Carambeí, bem como os serviços e meios de transporte mais adequados ao 
seu deslocamento residência trabalho e vice versa por meio de condução paga. 
 
     Sobre a questão, dispõe a legislação 
pertinente: 
 
     Lei Federal n.° 7.418/85 e alterações 
posteriores: 
 

      
Art. 1º - Fica instituído o vale-transporte, (Vetad o) 
que o empregador, pessoa física ou jurídica, 
antecipará ao empregado para utilização efetiva em 
despesas de deslocamento residência-trabalho e 
vice-versa, através do sistema de transporte 
coletivo público, urbano ou intermunicipal e/ou 
interestadual com características semelhantes aos 
urbanos, geridos diretamente ou mediante 
concessão ou permissão de linhas regulares e com 
tarifas fixadas pela autoridade competente, 
excluídos os serviços seletivos e os especiais. 
(Redação dada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987)  
 
Art. 4º - A concessão do benefício ora instituído 
implica a aquisição pelo empregador dos Vales-
Transporte necessários aos deslocamentos do 
trabalhador no percurso residência-trabalho e vice-
versa, no serviço de transporte que melhor se 
adequar. (Renumerado do art . 5º,  pela Lei 7.619, de 
30.9.1987)    (Vide Medida Provisória nº 2.189-49, de 
2001)   (Vide Lei complementar nº 150, de 2015)  

Parágrafo único - O empregador participará dos 
gastos de deslocamento do trabalhador com a 

Parecer  (0864116)         SEI SEI61058/2020 / pg. 62



MUNICÌPIO DE PONTA GROSSA 
 Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 
_______________________________________________________________ 
Rua Dr. Colares, n.° 750 - fone (42) 3220-1035 -  P onta Grossa – Paraná  - CEP 84.010-010 
 

2 
 

ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 
6% (seis por cento) de seu salário básico.  

 
     Decreto Federal n.° 95.247/87 

 
Art. 2° O Vale-Transporte constitui benefício que o  
empregador antecipará ao trabalhador para 
utilização efetiva em despesas de deslocamento 
residência-trabalho e vice-versa.  

 Parágrafo único. Entende-se como deslocamento a 
soma dos segmentos componentes da viagem do 
beneficiário por um ou mais meios de transporte, 
entre sua residência e o local de trabalho. 

 

Art. 3° O Vale-Transporte é utilizável em todas as 
formas de transporte coletivo público urbano ou, 
ainda, intermunicipal e interestadual com 
características semelhantes ao urbano, operado 
diretamente pelo poder público ou mediante 
delegação, em linhas regulares e com tarifas 
fixadas pela autoridade competente.  

Parágrafo único. Excluem-se do disposto neste 
artigo os serviços seletivos e os especiais.  

 
 
Art. 7° Para o exercício do direito de receber o Va le-
Transporte o empregado informará ao empregador, 
por escrito:  

I - seu endereço residencial;  

II - os serviços e meios de transporte mais 
adequados ao seu deslocamento residência-
trabalho e vice-versa.  

§ 1° A informação de que trata este artigo será 
atualizada anualmente ou sempre que ocorrer 
alteração das circunstâncias mencionadas nos 
itens I e II, sob pena de suspensão do benefício at é 
o cumprimento dessa exigência.  

§ 2° O benefício firmará compromisso de utilizar o 
Vale-Transporte exclusivamente para seu efetivo 
deslocamento residência-trabalho e vice-versa.  

§ 3° A declaração falsa ou o uso indevido do Vale-
Transporte constituem falta grave.  
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     Quanto ao pedido é de se destacar a decisão 
proferida na RT n.° 04718-2007-678-09-00-1, que trata de situação similar ora 
em análise, na qual o município de Ponta Grossa foi condenado a efetuar o 
pagamento dos vales transporte a servidor residente no município de 
Carambeí, por entender que o transporte utilizado, embora intermunicipal, 
assemelha-se ao transporte urbano e ainda com base no disposto no art. 76 do 
CCB/2002 o qual não obriga  servidor público a fixar residência no mesmo local 
da prestação de serviços, apenas estabelece o seu domicílio legal. 
 
 
     Pelo exposto, é de ser deferido o pedido 
concedendo os vales transporte à servidora Debora Fujitani Chagas, 
observando-se as disposições do art. 7° do decreto federal n.° 95.247/87. 
 
 
 
  É o Parecer. 
 

  Em 14 de outubro de 2020. 
. 

 
 

Márcia Gomes Guimarães 
OAB/PR 17.151 
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PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – SEI No 61058/2020 

ASSUNTO: Dispensa de licitação 

INTERESSADO: Departamento de Transporte 

 

PARECER Nº 0119/2.020 

 

     Tratam-se os presentes autos de procedimento para 

aquisição de passagens rodoviárias de linha metropolitana da Empresa de Transporte 

Viação Santana Iapó Ltda, cujo itinerário é do Município de Castro X Ponta Grossa e 

Ponta Grossa X Carambeí. 

 

O valor máximo das despesas é de R$ 3.691,80 (três mil 

seiscentos e noventa e um reais e oitenta centavos).  

         

A dotação orçamentária foi informada pelo setor de 

contabilidade na cota de mov. 0836395. 

   

É o Relatório. 

     

Inicialmente, cumpre salientar que o presente parecer tomou 

por base os elementos que constam até esta data nos autos do processo administrativo 

em epígrafe. Ressalta-se que incumbe a este órgão a orientação sob o prisma 

estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos 

atos praticados no âmbito da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, nem analisar 

aspectos de natureza eminentemente técnica ou administrativa. 

     

Deixamos claro ainda, que não se analisa a qualidade nem a 

necessidade da aquisição, pois, tarefa exclusiva daquele que elabora o projeto básico e/ou 

requerimento, o qual se responsabiliza pelas informações ali prestadas, eis que se trata de 

documento público, com presunção de veracidade. 

     

Pois bem. Estabeleceu o art. 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal a obrigatoriedade de realização de procedimento licitatório para contratações 

feitas pelo Poder Público. No entanto, o próprio dispositivo constitucional reconhece a 

existência de exceções à regra ao efetuar a ressalva dos casos especificados na 

legislação, quais sejam a dispensa e a inexigibilidade de licitação. 
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Sendo assim, o legislador Constituinte admitiu a possibilidade 

de existirem casos em que a licitação poderá deixar de ser realizada, autorizando a 

Administração Pública a celebrar contratações diretas sem a concretização de certame 

licitatório. 

     

É o que ocorre nos casos de despesas de pequeno valor 

onde resta comprovado o interesse público e a inexistência de prejuízo ao erário, 

estabelecendo a legislação a exceção contida no inciso II, do artigo 24, da Lei 8.666/1993. 

 
Art. 23.  As modalidades de licitação a que se refe rem os incisos I a III 
do artigo anterior serão determinadas em função dos  seguintes 
limites, tendo em vista o valor estimado da contrat ação:  
 
II - para compras e serviços não referidos no incis o anterior: (Redação 
dada pela Lei nº 9.648, de 1998)  
 
a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);  (Redação dada pela 
Lei nº 9.648, de 1998)  
 

Todavia, o Decreto n.º 9.412 de 18 de junho de 2018, 

atualizou os valores das modalidades de licitação de que trata o art. 23 da Lei Federal n.º 

8.666/1993. 

Art. 1º  Os valores  estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 , ficam atualizados nos 
seguintes termos: 
 
I - para obras e serviços de engenharia: 
 
a) na modalidade convite - até R$ 330.000,00 (treze ntos e trinta mil 
reais); 
 
b) na modalidade tomada de preços - até R$ 3.300.00 0,00 (três milhões 
e trezentos mil reais); e 
 
c) na modalidade concorrência - acima de R$ 3.300.0 00,00 (três 
milhões e trezentos mil reais); e 
 
II - para compras e serviços não incluídos no incis o I: 
 
a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento  e setenta e seis 
mil reais); 
 
b) na modalidade tomada de preços - até R$ 1.430.00 0,00 (um milhão, 
quatrocentos e trinta mil reais); e 
 
c) na modalidade concorrência - acima de R$ 1.430.0 00,00 (um milhão, 
quatrocentos e trinta mil reais).  

 
Art. 24.  É dispensável a licitação: 
 
II - para outros serviços e compras de valor até 10 % (dez por cento) do 
limite previsto na alínea "a", do inciso II do arti go anterior e para 
alienações, nos casos previstos nesta Lei,  desde que não se 
refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou a lienação 
de maior vulto que possa ser realizada de uma só 
vez;  (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)  

Parecer  (0864118)         SEI SEI61058/2020 / pg. 66



AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PROCURADORIA MUNICIPAL 

 
PARECER              3 

 

Portanto, é dispensável a licitação quando o valor da 

contratação não exceder 10 % (dez por cento) de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis 

mil reais), ou seja, R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais). 

 

       Importante ressaltar que a dispensa de licitação, como 

modalidade de contratação direta, exige um procedimento prévio e determinado, destinado 

a assegurar a prevalência dos princípios jurídicos fundamentais, em que é imprescindível 

a observância de etapas e formalidades legais. 

 

      Desse modo, ainda que se trate de contratação direta, é 

necessária a formalização de um procedimento que culmine na celebração do contrato. 

       

Nesse sentido, Marçal Justen Filho1: 

 
(...) os casos de dispensa e inexigibilidade de lic itação envolvem, na 
verdade, um procedimento especial e simplificado pa ra seleção do 
contrato mais vantajoso para a Administração Pública . Há uma série 
ordenada de atos, colimando selecionar a melhor pro posta e o 
contratante mais adequado. ‘Ausência de licitação’ não significa 
desnecessidade de observar formalidades prévias (ta is como 
verificação da necessidade e conveniência da contra tação 
disponibilidade recursos etc.). Devem ser observado s os princípios 
fundamentais da atividade administrativa, buscando selecionar a 
melhor contração possível, segundo os princípios da  licitação. 

  

   E mais adiante arremata o referido autor: 

 

(...) a Administração deverá definir o objeto a ser   contratado e as 
condições contratuais a serem observadas. A maior d iferença residirá 
em que os atos internos conduzirão à contratação di reta, em vez de 
propiciar prévia licitação. Na etapa externa, a Adm inistração deverá 
formalizar a contratação. 
 

 
       Ademais como em qualquer contratação direta, o preço 

ajustado deve ser coerente com o mercado, devendo essa adequação restar comprovada 

nos autos, eis que a validade da contratação depende da razoabilidade do preço a ser 

desembolsado pela Administração Pública. 

 

   Nota-se que foi anexado aos autos apenas 01 (um) 

orçamento, tendo em vista ser a Empresa de Transporte Viação Santana Iapó Ltda é a 

                                      
1  JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11. Ed. São 

Paulo: Dialética, Pág. 295/297. São Paulo, 2000. 
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única que detém a concessão da linha ora em análise, conforme informado no projeto 

básico anexado no mov. 0831841. 

 

     Com o intuito de que sejam preservadas as condições 

habilitatórias mínimas a dispensa de licitação deve ser efetivada por intermédio da 

apresentação pela empresa das certidões negativas do INSS e do Município, bem como 

de regularidade perante o FGTS. 

                             

        Portanto, esclarecemos que a modalidade de compra direta 

que poderá, a critério da Presidência, ser utilizada no caso em tela (dispensa), teve seus 

requisitos preenchidos tendo por baliza os documentos acostados pelo técnico 

responsável e eventuais irregularidades no pedido ou nas especificações, que venham a 

trazer prejuízos ao erário público ou que violem os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, devem ser objeto de ressarcimento pelos causadores e ordenadores das 

irregularidades. 

     

Incumbe-nos alertar que qualquer solicitação para aquisição 

de bens deve ser feita com a antecedência necessária em atendimento ao insculpido no 

caput do art. 37 da Constituição Federal. 

 

Ainda, devem-se respeitar os ditames do artigo 60 da Lei nº 

4.320/64, que veda a realização de despesa sem expedição prévia de empenho. 

      

Uma vez adotadas as providências assinaladas e se 

abstendo, obviamente, da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência, 

razoabilidade e oportunidade, poderá, a critério da Presidência realizar-se a 

contratação direta. Após, deverá ser efetivada a publicação do presente procedimento 

na imprensa oficial, com supedâneo no artigo 26 caput da Lei 8.666/93.          

    
        

É O PARECER. 
 
       AMTT, 14 de outubro de 2020. 
 
 

 
Márcia Gomes Guimarães 

Procuradora Municipal 
OAB/PR 17.151 
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Departamento de Informáica
Financeiro
Contabilidade -AMTT
Departamento de Transportes - AMTT

 

Ao DETRA para Maria Eugênia: ciência e providências para solicitação de
NAD (elaborar SEI novo);

Informática: lançar no site da Amtt : na íntegra a dispensa 012 e contrato
029-2020

Financeiro e Contabilidade: para ciência
Após devolver  o SEI para licitação
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