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AUTUAÇÃO

Aos 08 de janeiro de 2018, nesta cidade de Londrina, autuo a
solicitação com despacho e documentação juntados na sequência.

Lu e an o oraes 1\4 rend z
Departament de Suprimentos e Pat4jmônio



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parana

Requisição N°: 2563/ 2018

De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Diretoria Geral
Aquisição de: Outros
Especificação: Aquisição de 1520 passes em cartões individuais da Transportes Coletivos Grande Londrina

para utilização no Projeto Câmara Mirim.

Justificativa: Conforme Especificações e justificativas encaminhadas pela Coordenação do Projeto Câmara
Mirim.

11/01/2018

Tramitação
Cotações do Departamento de Suprimentos e Patrimônio:

Cotação 1 Cotação 2 Cotação 3
Valor:
Data:
Fornecedor:

Valor:
Data:
Fornecedor:

Valor:
Data:
Fornecedor:

Obs:

SOD orçamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Material) 0,00
Saldo orçamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Serviços) 100.000,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Material) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Serviços) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Material) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Serviços) 0,00

k Saldo Previsto na [DO? Sim I Qtde.: 0 I Valor: I 0,00 —
Obs: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001

Natureza de despesa: 3390.330500 - Locomoção urbana.

Em: 11/01/2018

Despesa Autorizada: Aguardando

Obs:

Em:

Sandro Morais • ...','''ri-eiri.Ltricula 3217



- TERMO DE REFERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE-

1- OBJETO:

Constitui objeto deste Termo de Referência para a compra de créditos
individuais em cartão de vale transporte para os Vereadores Mirins da la Legislatura da
Camara Mirim para o ano de 2018.

2- JUSTIFICATIVA:

A Camara Municipal de Londrina por meio da Resolução n° 116/2017 criou a
Escola do Legislativo, cuja primeira iniciativa foi o desenvolvimento do Projeto Camara
Mirim, com a eleição de 19 vereadores mirins e 19 suplentes mirins para a P
Legislatura da Camara Mirim que ocorrerá no ano de 2018.

Para tanto, foi criado o Conselho Deliberativo da Escola do Legislativo,
instituído por meio da Portaria n°208/217, que em sua segunda reunião, ocorrida no dia
29 de novembro, deliberou pela aquisição dos vale transportes para a participação dos
alunos no projeto.

Desta forma, definiu-se que os 38 vereadores mirins receberão dois créditos de
vale transporte por visita à Camara, conforme cronograma estabelecido no Edital da

• Camara Mirim.

Serão cinco dias de treinamento em janeiro, a sessão de posse, duas sessões de
ambientação, dez sessões ordinárias ao longo do ano e duas visitas a órgãos públicos,
perfazendo um total de 20 visitas à Camara por vereador.

Assim, define-se o número de 1520 créditos de vale transporte a serem
adquiridos para a execução do projeto no ano de 2018.



2- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS DE

FORNECIMENTO: 

2.1 - Deverão ser fornecidos pela CON1RATADA os seguintes produtos:

LOTE Q'TDE. ESPECIFICAÇÃO

1 15201 • Cartões de Vale Transporte com 1 crédito cada

2.2. — Todos os cartões deverão ser entregues de uma só vez, na Câmara Municipal de
Londrina, com os devidos créditos, em até cinco dias após a emissão da Nota de
Empenho.

2.3 - A Comissão instituída para Coordenar as ações da Camara Mirim da CML atestará
a entrega dos produtos nas condições exigidas, constituindo tal atestação requisito para
a liberação dos pagamentos à CON1RATADA.

2.4 - No preço dos produtos já deverão estar incluidos todos os encargos e custos, diretos e
indiretos, que incidem sobre o mesmo.

3— GARANTIA TÉCNICA:

3.1 Caso sejam detectados problemas com os cartões em uso, a empresa

• CONTRATADA deverá providenciar a substituição do mesmo no prazo de 24 horas,
após a comunicação do fato pelo fiscal do contrato.

4- OBRIGAÇÕES:

4.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA:

a)- entregar os produtos no prazo e no local fixados neste termo;
b)- responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da entrega/retirada, bem como
pelo risco de perdas dos produtos, até o seu efetivo recebimento pela CML;
c)- substituir, no prazo estabelecido neste Termo, o cartão que porventura venha
a apresentar defeito durante sua utilização;



5- FISCALIZACAO:

5.1 - Os produtos a serem adquiridos seas() objeto de acompanhamento, controle,
fiscalização e avaliação por representante do Departamento de Multimidia da CML,
Jeferson Luis Inácio.

5.2 - A Fiscalização é exercida no interesse da CML, não excluindo ou reduzindo a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da CML ou de seus
agentes e prepostos.

5.3 - A CML se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o produto entregue em
desacordo com as especificações e as condições estabelecidas neste Termo.

5.4 - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratado, deverão ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA sem ônus para a CML.

6- FORMA DE PAGAMENTO:

6.1 0 pagamento sera efetuado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do
recebimento da Nota Fiscal de compra, por meio de deposito bancário ou por outro meio
que vier a ser acordado entre as partes.

Londrina, 22 de dezembro de 2017.

ferson Luis 14'cio
De ento Multimidia

Comissão de Coordenação da Câmara Mirim



E-mail de CMTU - Solicitação de informações sobre compra de cr... https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=-2&ik=0b165e6e0a&jsver-...

•

GM Diretoria Transporte <transporte@cmtuld.org>

Solicitação de informações sobre compra de créditos de transporte
1 mensagem

Jeferson Inácio <jefersoninacio©cml.prgov.br>
Para: transporte@cmtuld.org

Olá, boa tarde,

19 de dezembro de 2017 17:50

Solicito informações para que possamos efetuar a compra de Cartões de Vale Transporte para uso no
Projeto Camara Mirim. Seriam cartões individuais de 1 crédito cada. 0 total seriam 1520 créditos.

Preciso dos valores e das orientações para efetuar a compra por processo de licitação. Creio que a,
modalidade seja lnexigibilidade. Para tanto preciso que seja enviado, via oficio para a Camara
Municipal de Londrina os documentos necessários para orientarmos esse processo.

Solicito o envio com urgência.

********************************

Jeferson Inácio
Departamento Multimidia
Assessoria de Comunicação
Câmara Municipal de Londrina
(43) 3374-1230 - (43) 99615-1689
jefersoninacio©cml.pr.gov.br

I de I 20/12/2017 10:17
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Prefeitura old-
LONDRINA

Of. N° 3696 /2017 — GABPRES

limo. Senhor
Mario Hitoshi Neto Takahashi
Presidente da Câmara de Vereadores
Nesta 

Londrina, 20 de dezembro de 2017.

REF.: Exclusividade pela comercialização de Vale-Transporte.

Prezado Senhor,

Em resposta ao email anexo, enviado pelo Sr. Jeferson Inácio — Departamento

Multimidia — Projeto Câmara Mirim, a esta Companhia, solicitando informações a respeito da

exclusividade da empresa Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda., na comercialização de

Vale Transporte, informamos que o item 3.12, da Concorrência Pública n° 005-03 — Processo

Administrativo 37, estabelece:

"...Em face de que o sistema sera operado de forma integrada, com a atuação de
duas concessionárias, sera de responsabilidade da empresa concessionária que operar a area
com o maior numero de usuários, a emissão, o cadastramento, a comercialização e o controle
sobre a venda de passes, bilhetes, cartões, vale transporte, passe de estudante e outros
existentes, ou que vierem a existir, sendo que o custos inerentes a esse fim, serão rateados entre
as concessionárias, na proporção da totalidade de suas respectivas frotas, em operação e
reserva...

Informamos que a empresa Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda é a que

se enquadra na exigência acima, sendo a responsável pelo comércio de vale-transporte para

utilização nas linhas do transporte urbano do Sistema Público de Transporte Coletivo de Londrina.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

r son Sant
GERENTE DE PLANEJ. DE T NSPORTES

40 a, 4
Moacir NI rberto Sgarioni
DIRETOR PRESIDENTE

Rua Prof. João Candido. 1.213 CEP 86.010-001 CNPJ 86731320/0001-37 Fone (43) 3379-7900 — Londrina— Pr. 6i6
www.cmtuld.com.br - e-mail: cmtu©Iondrina.proov.br Pagina 1 de 1



Aquisição de passes - Câmara de Londrina

Assunto: Aquisição de passes - Câmara de Londrina
De: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.prgov.br>
Data: 05/01/2018 16:31
Para: vendas@tcgl.com.br

Boa tarde,

A Câmara Municipal de Londrina pretende adquirir 1520 créditos de vales-transporte
em cartões individuais, conforme especificações em anexo.

Assim, solicito orçamento para aquisição ainda no mês de janeiro.

Atenciosamente,

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
(43) 3374-1312

Anexos*

Especificações - aquisição de passes.pdf

•

1,0MB

1 de 1 10/01/2018 18:01



Re: AquisiA§AEo de passes - CACmara de Londrina

•

•

Assunto: Re: AquisiA§Afo de passes - CACmara de Londrina
De: vendas@tcgl.com.br
Data: 10/01/2018 17:22
Para: "Luiz Fernando Moraes Marendaz" <luizfernando@cml.pr.gov.br>

Boa tarde Luiz Fernando!

Segue anexo o orçamento solicitado.

Att,

Julio César Nogueira
Ass. Adm - TCGL
Fone (43)3378-2500
site:www.tcgrandelondrina.com.br
webcommerce:ct.grandelondrina.com.br

! Boa tarde,

Seguem os dados:

CAlmara Municipal de Londrina

CNPJ: 78.316.064/0001-93

i Rua Senador Parigot de Souza, 145, 7d. Cai4aras,A Londrina/PR
CEP:86015-903

--
Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e PatrimA"nio
CA4mara Municipal de Londrina
(43) 3374-1312

Em 08/01/2018 11:22, vendas@tcgl.com.br escreveu:
Bom dia Luiz Fernando!!

Preciso dos dados cadastrais para a emissAEo do or4amento, poderia me
passar por gentileza:

RazAfo Social:
Cnpj.:
Endere4o:

1 de 2 10/01/2018 17:28



s cottra,
TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA.

R. MESSIAS WILMAR DE SOUZA. 756
VILA RECREIO

C.E.P.: 86025-190
LONDRINA -PR

Londrina, 10 de janeiro de 2.018.

A/C
CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
RUA: SENADOR PARIGOT DE SOUZA, 145, JD. CAIÇARAS

• 
LONDRINA—PR
C.N.P.J.: 78.316.064/0001-93

Referente ao orçamento solicitado:

A 1.520 créditos em cartões Vale Transporte, sendo que a passagem do Vale
Transporte Urbano tem o valor de R$ 3,95 (Três reais e noventa e cinco
centavos).

Valor total sera de: R$ 6.004,00 (Seis mil e quatro reais).

Obs.: Tarifa vigente nessa data conforme Decreto N° 26 de 05/01/2018.

17557635/0001-19t
TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE

LONDRINA LIDA,
R. MESSIAS WILMAR OE SOUA,750.

VILA RECREIO - CEP 86025-190
LONDRINA PR

Sem mais,

Julio'César Nogueira
Dept° de Vendas

IA LIDA
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Jornal Oficial

do Município de Londrina
IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ANO XX N° 3429 Publicação Diária Sexta-feira, 05 de janeiro de 2018

JORNAL DO EXECUTIVO
ATOS LEGISLATIVOS

DECRETO
DECRETO N°26 DE 05 DE JANEIRO DE 2018

SÚMULA: Fixa a tarifa do Sistema de Transporte Público Coletivo no Município e dá outras providências

Digitally signed by
MUNICIPIO DE
LONDRINA:75771477000
170

c=BR, st=PR,
I=LONDRINA, o=ICP-
Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil
• RFB, ou=ARCORREIOS,
ou=RFB e-CNPJ Al,
cn=MUNICIPIO DE
LONDRINA:75771477000
170
Date: 2018.01.05
18:24:09 -0200'

0 PREFEITO DO MUNICIPIO DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e a vista do disposto no Oficio n°
34/2018-GAB-PRES, da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização,

Considerando o disposto nas Leis Municipais 5.496/93 e 9.220/03 e nos Termos de Outorga de Concessão n°. 001/04 e 002/04;
Considerando a necessidade de continua melhoria modernização e adequação no sistema de transporte coletivo urbano de passageiros;
Considerando a necessidade de manter o equilibria econômico e financeiro do Sistema de Transporte Coletivo Urbano deste Município;

DECRETA:

Art, 1° Passam a vigorar a partir da zero hora do dia 7 de janeiro de 2018, os seguintes pregos das tarifas do Sistema de Transporte Coletivo do
Município de Londrina:

a. Tarifa: R$ 3,95 (três reais e noventa e cinco centavos);
b. Tarifa Escolar com subsidio integral (100%): R$ 3,9492 (três reais, nove mil e quatrocentos e noventa e dois décimos de milésimos de real);
c. Tarifa Escolar com subsidio parcial (50%): R$ 1,9746 (um real, nove mil e seiscentos e quarenta e seis décimos de milésimos de real);
d. Tarifa Crédito Escolar (50%): R$ 1,97 (um real e noventa e sete centavos).

Art. 2° A tarifa do transporte coletivo urbano efetuado na modalidade PSIU passa a ser de R$ 5,15 (cinco reais e quinze centavos).

Art. 300 contido na Lei Municipal n° 12.641, de 22 de dezembro de 2017, não se aplica ao valor da tarifa do serviço de transporte seletivo PSIU.

Art. 40 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Londrina, 05 de janeiro de 2018. Marcelo Belinati Martins - Prefeito do Município, Janderson Marcelo Canhada - Secretário de Governo, Moacir
Norberto Sgarioni - Diretor Presidente da CMTU-LD.

AVISO
Comunicamos aos interessados que se encontra disponibilizada a licitação a seguir: CONCORRÊNCIA n° CP/SMGP-0011/2017, objeto:
Contratação de reforma e ampliação da E. M. Moacyr Teixeira. Valor máximo da licitação: R$ 523.453,12 (quinhentos e vinte e três mil,
quatrocentos e cinquenta e três reais e doze centavos).

0 edital poderá ser obtido através do site www.londrina.pr.gov.br. Quaisquer informações necessárias pelo telefone (43) 3372-4440 ou ainda pelo
e-mail: licita@londrina.pr.gov.br.

Londrina, 05 de janeiro de 2018. Fábio Cavazotti e Silva - Secretário Municipal de Gestão Pública

EXTRATOS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE APOSTILAMENTO
CV/SMGP-0111/2013

Termo de Apostilamento ao Convênio n° CV/SMGP — 0111/2013 celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação do Município de Londrina e a
Associação de Voluntárias Mãe Esperança - Mantenedor do Centro de Educação Infantil Lindalva da Silva Basseto, com base no parágrafo 8°, do
art. 65, da Lei n° 8666/93, fica alterado Plano de Aplicação do referido convênio.

Londrina, 29 de dezembro de 2017. Maria Tereza Paschoal de Moraes - Secretária Municipal de Educação



Aquisição de passes - CML

•

Assunto: Aquisição de passes - CML
De: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>
Data: 05/01/2018 17:02
Para: transporte.adm@cmtuld.org

Boa tarde, Alex.

Conforme informado em recente contato telefônico, a Câmara Municipal de Londrina
pretende adquirir 1520 créditos de vale-transporte em cartões individuais conforme
especificações em anexo.

Assim, solicito orientação sobre os encaminhamentos devidos.

Atenciosamente,

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
(43) 3374-1312

Anexos:

Especificações - aquisição de passes.pdf 1,0MB

1 de 1 10/01/2018 17:57



Re: Aquisição de passes - CML

Assunto: Re: Aquisição de passes - CML
De: Transporte Administrativo <transporte.adm@cmtuld.org>
Data: 08/01/2018 16:19
Para: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.prgov.br>

Boa tarde Luiz Fernando,

Conforme solicitado, segue copia do oficio encaminhado a TCGLL autorizando
compra de 1520 créditos unitários.

Alex J. Luciano
Gerente Operac, de Transportes
CMTU - (43) 3379-7951

Livre de virus. www.avg.com.

Em 5 de janeiro de 2018 17:02, Luiz Fernando Moraes Marendaz
<luizfernando@cml.prgov.br> escreveu:

Boa tarde, Alex.

Conforme informado em recente contato telefônico, a Câmara Municipal de Londrina
pretende adquirir 1520 créditos de vale-transporte em cartões individuais conforme
especificações em anexo.

Assim, solicito orientação sobre os encaminhamentos devidos.

lo Atenciosamente,

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
(43) 3374-1312

Of 44-2018 cartão unitário CML.jpg

1 de 3 10/01/2018 17:33



Re: Aquisição de passes - CML
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Prefeitura de
LONDRINA

OF NJ' 04412018— DTRANS
Londrina, 08 de janeiro de 2018.

llmo. Senhor
Jose Carlos de Lima
Diretor Administrativo
Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda — TCGLL
Rua Messias Wilmar de Souza, 756. Vila Recreio
Cep: 86025-780
Nesta

Ref.: Cartão unitário.

Prezado Senhor,

Em atendimento a Resolução n° 116/2017 da Camara Municipal de Londrina, que

criou a Escola do Legislativo, autorizamos a compra de 1520 (um mil e quinhentos e vinte)

cartões unitários ANUAL para viabilizar o transporte dos Vereadores Mirins da 1a Legislatura da

Camara Mirim para o ano de 2018.

Atenciosamente,

'
Wilson Santos de J sus

GERENTE PLANEJAMENTO [...T TRANSPORTE

ACUSAMOS O RECEBIMENTO
LONDRINA  / 

Rua Prof Jo63 Candid°, 1 213 CEP 86.010-001 CNPJ 86731320/0001-37 Fone 43) 3379-7900 - Londrina- Pr. eiiis
ww,r, holm hr - n-rnA0 mtuelondrina or oov br Paoina 1 de 1

2 de 3 10/01/2018 17:33



Re: Aquisição de passes - CML

Anexos:

Of 44-2018 cartão unitário CML.jpg
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Lononina
Companbra Municipal de
Transit° e llrbanizapao

Prefeitura de
LONDRINA

OF N° 044/2018 — DTRANS
Londrina. 08 de janeiro de 2018

limo. Senhor
Jose Carlos de Lima
Diretor Administrativo
Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda TCGLL
Rua Messias Wilmar de Souza, 756. Vila Recreio
Cep' 86025-780
Nesta

Ref.: Cartão unitário.

Prezado Senhor,

Em atendimento a Resolução n° 116/2017 da Camara Municipal de Londrina, que

criou a Escola do Legislativo, autorizamos a compra de 1520 (um mil e quinhentos e vinte)

cartões unitários ANUAL para viabilizar o transporte dos Vereadores Mirins da 1 a Legislatura da

Câmara Mirim para o ano de 2018.

Atenciosamente,

Wilson Santos de J sus
GERENTE PLANEJAMENTO 6 TRANSPORTE

ACUSAMOS 0 RECEBIMENTO
LONDRINA  

Rua Prof. João Cândido. 1.213 CEP 86.010-001 CNPJ 86731320/0001-37 Fone (43) 3379-7900 - Londrina - Pr. e;p1
VOWIN (-inn rnm hr - p-rrind orntuelondrina.or.gov.br Página 1 de 1



Cdmara Municipal de Londrina http://www2.cml.pr.gov.br/leis/2017/web/RE001162017consol.html

•

•

Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parana

RESOLUÇÃO N° 116, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017

Cria a Escola Legislativa da Câmara Municipal
de Londrina e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PRESIDENTE,
PROMULGO A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

Art. 1° Fica criada a Escola Legislativa da Câmara Municipal de Londrina.

Art. 2° À Escola Legislativa compete planejar, dirigir, controlar, coordenar, orientar e executar ações
educacionais, em especial:
I - desenvolver atividades pedagógicas voltadas ao desenvolvimento cultural e profissional dos
vereadores, servidores públicos e outros segmentos da sociedade;
II - desenvolver programas de formação, aperfeiçoamento e especialização técnica de pessoal;
Ill - oferecer aos servidores da Câmara Municipal os recursos necessários, por meio de programas de
formação, aperfeiçoamento e especialização para assegurar a qualidade de suas atividades;
IV - realizar cursos, palestras, debates e seminários, inclusive em parceria com instituições cientificas e
educacionais;
V - aprofundar a aproximação entre Câmara Municipal e a comunidade, por meio de projetos de
educação política e de mecanismos de participação popular, visando o fortalecimento do Poder
Legislativo como instrumento essencial ao Estado Democrático e ao exercício da cidadania;
VI - estimular e dar suporte ao desenvolvimento de projetos, estudos e atividades de pesquisas técnico-
cientifica, voltados â Câmara Municipal, em cooperação com outras instituições de ensino;
VII - editar publicações sobre temas de relevância para as atividades de ensino, pesquisa e extensão
acerca da Câmara Municipal;
VIII - promover permanente intercâmbio de informações e experiências com instituições públicas e
privadas, em assuntos atinentes â Câmara Municipal, notadamente em torno dos campos temáticos das
comissões permanentes;
IX - propor a celebração de convênios para intercâmbio de informações, experiências, conhecimentos e
demais interesses pertinentes â Câmara Municipal com órgãos públicos ou entiades privadas no pais ou
no exterior;
X - propor a celebração de convênios com instituições já cadastradas na Câmara Municipal para
ministrar cursos, no todo ou em parte, ou para efetuar pesquisas e outros projetos e eventos de
interesse desta Casa de Leis;
XI — desenvolver programas por meio de projetos, aprovados pelo Con elho Deliberativo, com
planejamento adequado ao público-alvo; e
XII - organizar grupos de estudo e pesquisa de assuntos de interesse da Câmara Municipal, sob
orientação de um profissional devidamente habilitado, com a aprovação do Conselho Deliberativo.
Parágrafo único. 0 disposto neste artigo ( caput e incisos) deverá ter a aprovação do Conselho
Deliberativo.

Art. 3° A Escola Legislativa ficará vinculada à Diretoria-Geral e terá as seguintes atribuições:
I — capacitar agentes politicos e servidores públicos em assuntos de interesse politico-institucional;
II — contribuir para o fortalecimento da cidadania;
III — desenvolver atividades de pesquisas e estudos em tema de interesse politico-institucional; e
IV — outros temas afins.

Art. 4° A Escola do Legislativo terá um Conselho Deliberativo constituído:
I — pelo Presidente da Câmara e, na falta desse, pelo Vice-Presidente;
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II — pelo Diretor-Geral;
Ill — por dois servidores efetivos indicados pela Mesa Executiva;
IV — por dois vereadores escolhidos pelo Colégio de Lideres; e
V — por dois servidores ocupantes de cargo em comissão escolhidos pela Mesa Executiva; e
VI - por um servidor efetivo e/ou comissionado que desempenhe atividade legislativa.
Parágrafo único. Cada um dos membros referidos nos incisos Ill, IV e V terá um suplente escolhido na
mesma forma que o titular.

Art. 5° Caberá ao Conselho Deliberativo mencionado no artigo 4° aprovar as diretrizes de ação da
Escola do Legislativo.

Art. 6° As despesas decorrentes da aplicação desta Resolução correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias da Câmara Municipal de Londrina, suplementadas se necessário.

Art. 7° Caberá à Mesa Executiva baixar as demais normas visando ao cumprimento do disposto na
presente Resolução.

Art. 8° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis posições em
contrário.

Sala das Sessões, 21 de setembro de 2017.

VEREADOR MÁRIO TAKAHASHI
Presidente

Ref.
Projeto de Resolução n°4/2017
Autoria: Mesa Executiva (Mario Hitoshi Neto Takahashi, AiIton da Silva Nantes, Filipe Barros Baptista de
Toledo Ribeiro, Eduardo Tominaga e João Martins de Souza)
Aprovado com a Emenda n° 1.

Este texto não substitui o publicado no Jornal Oficial, Edição no 3350, fls. 152 de 22/09/17.

I
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PORTARIA N°. 208/2017

0 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS

RESOLVE:

Art. 1° Instituir o CONSELHO DELIBERATIVO DA ESCOLA DO
LEGISLATIVO, que terá como finalidade aprovar as diretrizes de ação da
Escola do Legislativo.

Art. 2°. Nos termos do Art. 4° da Resolução n°. 116 de 21 de setembro de
2017, o referido Conselho será constituído pelos seguintes nomes elencados,
conforme aprovação na 19a Reunião Ordinária da Mesa Executiva, realizada
no dia 23/10/2017, a saber: I — Mario Hitoshi Neto Takahashi — Presidente da
Câmara Municipal de Londrina, e, na falta desse pelo Vice — Presidente; II-
Sandra Morais de Medeiros — Diretor-Geral da CML; III — dois servidores
efetivos indicados pela Mesa Executiva: Angélica Tiemi Nakai e Roberta
Paiva da Silva; IV-por dois vereadores escolhidos pelo Colégio de Lideres:
Amauri Pereira Cardoso e Rony dos Santos Alves; V — por dois servidores
ocupantes de cargo em comissão escolhidos pela Mesa Executiva: Lilian
Naemi Imada e Mark Sandro Sorprezo de Almeida; VI — por um servidor
efetivo e/ou comissionado que desempenhe atividade legislativa: Karolinne
Zanlorenzi de Assunção Gerihring. Sendo os suplentes nomeados
posteriormente.

Registre-se e afixe-se

Edifício da Câmara Municipal, em 08 de novembro de 2017,

(Mari

P(

Takahashi
esider1e

Rua Governador Parigot de Souza, 145 I CEP 86015-903 I Fone (43) 3374-1234 I Londrina - PR
mariotakahashi@cml.pr.gov.br I www.cml.pr.gov.br I https://www.facebook.com/mntakahashi
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ATA DA 2° REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO,

REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2017 

Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, as dezesseis horas e

cinquenta minutos, na Sala da Presidência da Câmara Municipal de Londrina, o Conselho

Deliberativo da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Londrina (CML), com a presença do

Vereador Amauri Cardoso (Vereador indicado pelo Colégio de Lideres), Vereador Rony Alves

(Vereador indicado pelo Colégio de Lideres), Sandro Morais Medeiros (Diretor da Câmara de

Vereadores), Angélica Tiemi Nakai (servidora efetiva indicada pela Mesa), Karolinne Zanlorenzi

de Assunção Gehring (servidora de atividade legislativa), e ausências devidamente justificadas de

Mario Hitoshi Neto Takahashi (Presidente da Camara de Vereadores), Roberta Paiva da Silva

(servidora efetiva indicada pela Mesa), Lilian Naemi Imada (servidora comissionada indicada pela

Mesa Executiva), Mark Sandro Sorprezo de Almeida (servidor comissionado indicada pela Mesa

Executiva), realizou-se a presente Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Escola do

Legislativo. Sandro Morais Medeiros, Diretor da Câmara presidiu a presente reunião, e deu inicio a

ordem do dia: 1. Deliberação acerca do Regimento Interno da Câmara Mirim do Poder

Legislativo do Município de Londrina: Todos os participantes do Conselho Deliberativo fizeram a

leitura e debateram sobre a proposta do Regimento Interno da Câmara Mirim, e na sequência

aprovaram a proposta com algumas ressalvas, estas sugeridas pela servidora Karolinne, que

propôs a alteração do art 1° do inciso V, modificando o termo "Escola Legislativa" para "Escola do

Legislativo"; 2. Vale-transporte para os Vereadores Mirins: Foi amplamente discutido entre todos

110 os presentes, sendo aprovado por unanimidade e sem ressalvas; 3. Aprovação de camisetas aos

Vereadores Mirins: Após discussão entre os membros do Conselho, foi autorizada a licitação para

aquisição de trinta e oito camisetas para os Vereadores Mirins, tendo em vista que será

disponibilizada ao Vereador titular e ao seu Suplente. Essas camisetas serão utilizadas nas

Sessões da Câmara Mirim e em visitas especiais a outros órgãos; 4. Contratação de transporte

ou convênio para o transporte dos Vereadores Mirins: Foi deliberado que a Câmara contratará

ou viabilizará um convênio para o transporte dos Vereadores Mirins para as Sessões e visitas a

outros órgãos públicos. 0 Vereador Rony Alves questionou sobre a composição da comissão que

acompanhará as crianças, e também indagou se os professores que contribuíssem com tais

atividades receberiam honorários, visto que estarão em jornada extra de rabalho. Sandro

ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Rua Governador Parigot de Souza, 145 — Londrina/PR
CEP 84015-903 Telefone: (43) 3374-1230
E-MAIL: escolategislativo@cml.pr.gov.br
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respondeu que posteriormente sera feito um Plano de Ação e um cronograma com todas essas

questões; 5. Aprovação do protocolo da Sessão de Diplomagdo dos Vereadores Mirins: Foi
acordado que a Sessão sera realizada no dia dezenove de dezembro as quatorze horas e trinta
minutos na Camara Municipal de Londrina, seguindo a seguinte disposição: (a) Abertura dos
Trabalhos; (b) Composição da Mesa com o parceiros: Secretaria Municipal de Educação (SME),
Núcleo Regional de Educação (NRE), Sindicato das Escolas Particulares (SINEPE), Sindicato
Nacional dos Professores (SINPRO); (c) Chamada nominal dos Vereadores Mirins; (d) Discurso
dos membros da Mesa Executiva; (e) Discurso do Diretor de alguma escola e de um Vereador

Mirim, ambos serão escolhidos por sorteio; (e) Entrega dos diplomas para os Vereadores Mirins e

• 
certificado de participação para as escolas e parceiros e por fim, o encerramento da Sessão. 6 —
Outros Assuntos: Não houve. Por fim, foi encerrada a presente reunião as dezessete horas e trinta
minutos. A ata foi subscrita por Simônica Fortunato de Almeida, funcionaria comissionada.

Mario Hitoshi Neto Takahashi
(Presidente da Vmara de Vereadores)

amara de Vereadores)

• 
Vereador Amauri Cardoso
(Vereador indicado pelo Colégio de Lideres)

Vereador Rony Alves
(Vereador indicado pelo Colégio de Lideres)

Angélica Tiemi Nakai
(servidora efetiva indicada pela Mesa)

ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Rua Governador Parigot de Souza, 145 — Londrina/PR
CEP 86015-903 Telefone: (43) 3374-1230
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Roberta Paiva da Silva
(servidora efetiva indicada pela Mesa)

Lilian Naemi Imada
(servidora comissionada indicada pela Mesa
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TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA.
NIRE 41201555861 CNPJ 77.557.635/0001-19

TRIGÉSIMA NONA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
Súmula: a) Substituição de Administrador Conselheiro

b) Consolidação das cláusulas contratuais

Pelo presente instrumento de alteração de contrato social, os abaixo assinados, (a) MAX
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A„ sociedade por ações, com sede na cidade de
Presidente Prudente, Estado de São Paulo à Rua Capitão Alberto Mendes Júnior, n9 58,
Jardim Morishita, CEP 19.050-280, com ato de transformação para sociedade por ações,
arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo —JUCESP, sob NIRE 35300327951, ern
sessão de 27/12/2005, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas — CNPJ sob n2
76.467.224/0001-70, neste ato representada pelos seus acionistas e administradores, o
Senhor PAULO SÉRGIO BONGIOVANNI, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial
de bens, empresário, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av.
Pacaembu, n2 1.079, Bairro Pacaembu, CEP 01.234-001, portador da Cédula de Identidade
RG n2 8.411.120-3 SSP/SP e inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas CPF sob o n2
051.061.748-48 e o Senhor OCIMAR MIGUEL DI COLLA, brasileiro, casado, empresário,
domiciliado na cidade de Presidente Prudente, Estado de Sao Paulo, a Rua Capitão Alberto
Mendes Júnior, n2 58, Jardim Morishita, CEP 19.050-280, portador da Cédula de Identidade
RG n2 10.288.229-0 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoa Física - CPF sob o n2
062.019.298-43; (b) COMPORTE PARTICIPAÇÕES S/A., sociedade por ações, com sede e foro
na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, a Av. Dom Jaime de Barros
Camara, n2 300, Sala 9, Planalto, CEP 09.895-400, com atos constitutivos arquivados na Junta
Comercial do Estado de São Paulo, sob NIRE 35.300.191.293, em sessão de 10/06/2002,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica —CNPJ sob o n2 05.169.726/0001-76, neste
ato representada por seu Diretor-presidente, o Sr. PAULO SÉRGIO COELHO, brasileiro,
casado, administrador de empresas, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, a Rua Funchal, n2 551, 10.2 Andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04.551-060, portador
Cédula de Identidade RG n426.172 SSP/MG e inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas
sob o n2 162.329.256-53 e por sua diretora, a Sra. MARIA ZÉLIA RODRIGUES DE SOUZA
FRANCA, brasileira, casada, domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, h Rua
Funchal, n2 551, 102 Andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04.551-060, portadora da Cédula de
Identidade RG n2 37.521.997-3 SSP/SP, inscrita no Cadastro das Pessoas Físicas - CPF sob n2
442.337.286-04; sócias titulares da totalidade das quotas de capital da sociedade
TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LIDA., sociedade empresaria, estabelecida
na cidade de Londrina, Estado do Parana, à Rua Messias Wilmar de Souza, n2 756, Vila
Recreio, CEP 86.025-190, onde se encontra instalado o escritório administrativo e sede da
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TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA.
NIRE 41201555861 CNPJ 77.557.635/0001-19

TRIGÉSIMA NONA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

sociedade, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Parana — JUCEPAR, sob
NIRE 412.015558-61, e trigésima oitava (38-1) alteração contratual registrada sob o
20155463594 em 01/09/2015 com protocolo n0 15/546359-4 de 31/08/2015, resolvem de
comum acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o Contrato Social em vigor,
mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA

A) SUBSTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR CONSELHEIRO

A sociedade deliberou no sentido de substituir o Administrador Conselheiro, Sr. HENRIQUE
CONSTANTINO, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, empresário,
domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Funchal, n-0 551, 10.0 Andar,
parte, Vila Olimpia, CEP 04.551-060, portador da Cédula de Identidade RG n2 L022.856
SSP/DF e inscrito no Cadastro das Pessoas Fisicas - CPF sob o n0 443.609,911-34, pelo Sr.
RICARDO CONSTANTINO, brasileiro, casado em regime de separação total de bens,
empresário, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Funchal, ng 551,
10.0 Andar, parte, Vila Olimpia, CEP 04.551-060, portador da Cédula de Identidade RG n0
671.071 SSP/DF e inscrito no Cadastro de Pessoa Fisica - CPF sob o 110 546.988.806-10.

CLAUSULA SEGUNDA

8) CONSOLIDAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

A vista da modificação ora ajustada, as sócias resolvem, por este instrumento, atualizar e
consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e
condições contidas no contrato primitivo e nas alterações posteriores que passa a ter a
seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA.

Pelo presente instrumento de alteração de contrato social, os abaixo assinados, (a) MAX
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A, sociedade por ações, com sede na cidade de
Presidente Prudente, Estado de São Paulo, ã Rua Capitão Alberto Mendes Júnior, n0 58,
Jardim Morishita, CEP 19.050-280, com ato de transformação para sociedade por ações,

,
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TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA.
NIRE 41201555861 CNPJ 77.557.635/0001-19

TRIGÉSIMA NONA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
arquivado na Junta Comercial do Estado de Sao Paulo —JUCESP, sob NIRE 35300327951 em
sessão de 27/12/05, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas — CNPJ sob n9
76.467.224/0001-70, neste ato representada pelos seus acionistas e administradores, o
Senhor PAULO SÉRGIO BONGIOVANNI, brasileiro, empresário, casado em regime de
comunhão parcial de bens, domiciliado na cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, a Av.
Pacaembu, n.2 1.079, Bairro Pacaernbu, CEP 01.234-001, portador da Cédula de Identidade
RG n2 8.411.120-3 SSP/SP e inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas - CPF sob o n9
051.061.748-48 e o Senhor OCIMAR MIGUEL DI COLLA, brasileiro, casado, empresário,
domiciliado na cidade de Presidente Prudente, Estado de Sao Paulo, a Rua Capitão Alberto
Mendes Júnior, n° 58, Jardim Morishita, CEP 19.050-280, portador da Cédula de Identidade
RG n9 10.288.229-0 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoa Física CPF sob o n2
062.019.298-43; (b) COMPORTE PARTICIPAÇÕES S/A., sociedade por ações, corn sede e foro
na cidade de Sao Bernardo do Campo, Estado de Sao Paulo, à Av. Dom Jaime de Barros
Camara, n2 300, Sala 9, Planalto, CEP 09.895-400, com atos constitutivos arquivados na Junta
Comercial do Estado de Sao Paulo, sob NIRE 35.300.191.293, em sessão de 10/06/2002,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica —CNPJ sob o n2 05.169.726/0001-76, neste
ato representada por seu Diretor-presidente, o Sr. PAULO SÉRGIO COELHO, brasileiro,
casado, administrador de empresas, domiciliado na cidade de Sao Paulo, Estado de Sao
Paulo, à Rua Funchal, n9 551, 10.2 Andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04.551-060, portador da
Cédula de Identidade RG n° 426.172 SSP/MG e inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas - CPF
sob o n° 162.329.256-53 e por sua diretora, a Sra. MARIA ZÉLIA RODRIGUES DE SOUZA
FRANCA, brasileira, casada, domiciliada na cidade de são Paulo, Estado de Sao Paulo, a
Funchal, n2 551, 109 Andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04.551-060, portadora da Cécl»a de
Identidade RG n2 37.521.997-3 SSP/SP, inscrita no Cadastro das Pessoas Físicas - CPF sob n9
442.337.286-04; sócias titulares da totalidade das quotas de capital da sociedade
TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA., sociedade empresaria, estabelecida
na cidade de Londrina, Estado do Parana, a Rua Messias Wilmar de Souza, n2 756, Vila
Recreio, CEP 86.025-190, onde se encontra instalado o escritório administrativo e sede da
sociedade, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Parana — JUCEPAR, sob
NIRE 412.015558-61, e trigésima oitava (38°) alteração contratual registrada sob o
20155463594 em 01/09/2015 com protocolo n9 15/546359-4 de 31/08/2015, resolvem de
comum acordo e na melhor forma de direito, alterar o Contrato Social em vigor, mediante
as seguintes cláusulas e condições: resolvem de comum acordo e na melhor forma de
direito, atualizar e consolidar o Contrato Social em vigor, mediante as seguintes clausulas e
condições:

1111101MAINION
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TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA.
NIRE 41201555861 CNPJ 77.557.635/0001-19

TRIGÉSIMA NONA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CLAUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO, DURAÇÃO, SEDE/FORO E INSCRIÇÕES

DENOMINAÇÃO: TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA.

DURAÇÃO.

SEDE E FORO:

INSCRIÇÕES:

A sociedade iniciou suas atividades em 27/10/1977 e tem a sua duração por
prazo indeterminado.

Na cidade e comarca de Londrina, Estado do Parana, à Rua Messias Wilmar
de Souza, n9 756, Vila Recreio, CEP 86.025-780.

CNPJ 77.557.635/0001-19; Inscrição Estadual 601.12612-54 e Inscrição
Municipal 013.984-0.

Parágrafo Primeiro: A sociedade realiza a comercialização de passes, bilhetes de passagens,
cartões de transporte, créditos eletrônicos e cadastramento de usuários na cidade de
Londrina, Estado do Parana, à Rua Quintino Bocaiúva, n9 351, Centro, CEP 86.020-100.

Parágrafo Segundo: A sociedade é sucessora por transformação cia empresa Irmãos Lopes
S/A., Comércio, Transportes e Agricultura, que teve a sua constituição arquivada na Junta
Comercial do Estado do Parana sob n9 26.184, em 22/09/1960, sendo esta, por sua vez,
sucessora da empresa Irmãos Lopes & Cia., constituída em 22/06/1950, com averbação na
Coletoria Federal de Londrina -PR, sob n2 1.818, em 27/06/1950, arquivada na Junta
Comercial do Estado do Parana sob n9 19766, em 06/07/1950.

CLAUSULA SEGUNDA OBJETIVO SOCIAL.
A sociedade tem por objetivo o exercicio das seguintes atividades:
1. Transporte rodoviário de passageiros, coletivo ou individual, comum, executivo e ou

seletivo no âmbito municipal, estadual e/ou nacional nas modalidades de serviço
continuo, regular, eventual e/ou em regime de fretamento ou contrato, de
características urbano, suburbano, rural, municipal, metropolitano, intermunicipal,
interestadual, internacional bem como turístico, escolar e/ou industrial/comercial
através de qualquer meio ou veiculo destinado ao transporte de passageiros;

Podendo ainda desenvolver:
2. Prestação de serviços de comercialização de bilhetes de passagens aérea, terrestre,

marítima e fluvial;
3. Transporte Rodoviário de Cargas;

I
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4. Agenciamento, manuseio, carga e descarga de bens e mercadorias, e logistica -,
5. Fornecimento de mão de obra e/ou prestação de serviços de manutenção, lavagem e

limpeza de veículos;
6. Administração de cartões de créditos efou de debito;
7. Comércio de veículos, peças e acessórios, combustíveis e lubrificantes, pneus e

corre latos;
8. Recondicionamento de pneus, peças e componentes;
9. Administração e locação de veículos próprios ou de terceiros, não se enquadrando na

legislação disciplinatória das operações de arrendamento mercantil;
10. Participação na composição societária de outras sociedades, na qualidade de acionista

ou quotista e
11. Importação e exportação de veículos, peças e acessórios, lubrificantes, pneus e câmaras.

Parágrafo Único: A sociedade poderá criar filiais, sucursais, agências, escritórios, neste ou
ern qualquer outro Estado da Federação.

CLAUSULA TERCEIRA — FILIAIS
A sociedade possui filiais nos endereços abaixo elencados, para os quais se destina, para
efeitos fiscais, a parcela de R$1.000,00 (um mil reais) do capital da sociedade:

Londrina — PR — Parqueamento de ônibus/oficina — CNPJ: 77.557.635/0003-80 - Rua
Jose Dias Aro, n° 137 — J. Vânia - CEP 86.025-200 NIRE 4190092580-2

CLÁUSULA QUARTA — CAPITAL SOCIAL
O Capital Social é de R$ 31.201.000,00 (Trinta e um milhões, duzentos e um mil reais),
totalmente integralizado, representado por 31.201.000 (Trinta e um milhões, duzentos e
urna mil) quotas de valor unitário nominal de R$1,00 (um real), assim distribuído:

SÓCIAS QUOTISTAS QUOTAS VALOR %
MAX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, 15.600.500 R$ 15.600.500,00 50%
COMPORTE PARTICIPAÇÕES S.A. 15.600.500 R$ 15.600.500,00 50%
TOTAL 31.201.000 R$ 31.201.000,00 100%

JUNTA COMERCIAL
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CLAUSULA QUINTA RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS

Na forma como dispõe o artigo n2 1052, da Lei 10.406/2002, a responsabilidade de cada
sécia é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela
integralização do capital. Os quotistas não respondem subsidiariamente pelas obrigações
sociais.

CLÁUSULA SEXTA - DELIBERAÇÕES SOCIAIS
As deliberações sociais, inclusive as que determinem alterações contratuais, serão tomadas
e firmadas pelas sécias que representam a totalidade do capital social, 6 exceção do abaixo
disposto.

Parágrafo Primeiro: As deliberações sociais e respectivas alterações contratuais que
versarem sobre: 1. Aumento de Capital Social com aproveitamento de Reservas Contabeis;
2. Criação de filiais; 3. Ampliação do Objeto Social; poderão ser firmadas pelas sócias que
representem 34 (três quartos) do Capital Social.

Parágrafo Segundo: As deliberações formalizadas em alteração contratual, quando tomadas
por todas as sécias e por essas assinadas, dispensam, nesse caso, a reunião das sodas
conforme artigo n2 1.072, § 32, do Código Civil.

Parágrafo Terceiro: A reunião de quotistas sera convocada por qualquer /dos
Administradores Conselheiros, da Cláusula Nona, com antecedência minima de dez dias,
mediante expedição de cartas convocatórias, indicando local, data, hora e a ordem do dia.
As convocações poderão ser realizadas por fax, desde que com a respectiva comprovação
de recebimento.

Parágrafo Quarto: A reunião das quotistas para as deliberações da sociedade, nos termos
do artigo 1072, § 32, do Código Civil, torna-se dispensável quando todas as sécias decidirem,
por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.

CLAUSULA SÉTIMA - DIREITO DE PREFERÊNCIA
As quotas representativas do Capital da sociedade são indivisíveis e não poderão ser
transferidas ou alienadas a qualquer titulo a terceiros, conforme faculta o artigo ns? 1.057 da
Lei 10.406/2002, sem o consentimento prévio e por escrito das demais sócias, às qua is ca be
o direito de preferência na sua aquisição, proporcionalmente às suas quotas.

JUNTA COmiRCIAL
DO PARANA

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 01/12/2017 14:29 SOB N° 20172456029.
PROTOCOLO: 172456029 DE 25/05/2017. CóDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704616510. NIRE: 41201555861.
TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA

Libertad Bogus
SECRETARIA -GERAL

CURITIBA, 01/12/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito & comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



Pág. 07/12

TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA.
NIRE 41201555861 CNPJ 77.557.635/0001-19

TRIGÉSIMA NONA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA OITAVA - TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS
A sócia que desejar alienar suas quotas fará notificação A sociedade mediante carta, na qual
constará a quantidade de quotas, o preço, a forma e o prazo de seu pagamento, para que as
demais sócias e a própria sociedade exerçam, caso queiram, o direito de preferência, dentro
do prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data do recebimento da notificação. Ultrapassado
esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, a sócia alienante estará livre para
realizar a transferência de suas quotas para terceiros.

CLAUSULA NONA — ADMINISTRAÇÃO, DIREÇÃO E REPRESENTAÇÃO
A sociedade conterá uma DIRETORIA GERAL composta por um CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO com 4 (quatro) membros, sendo 2 (dois) representantes de cada uma das
sócias na qualidade de ADMINISTRADORES CONSELHEIROS, e uma DIRETORIA EXECUTIVA,
composta por no minima 2 (dois) e máximo de 4 (quatro) membros, na qualidade de
ADMINISTRADORES EXECUTIVOS, que poderão ser não sócios, os quais estão dispensados
da prestação de caução, cujos poderes de administração se dará nos termos dos parágrafos
abaixo e em consonância com a Ata de Nomeação da Diretoria Executiva, documento no
qual esta estabelecida a formatação dos poderes outorgados aos administradores da
sociedade.

Parágrafo Primeiro: Formação do Conselho de Administração - O COWL
ADMINISTRAÇÃO sera composto pelos ADMINISTRADORES CONSELHEIROS a seguir
discriminados: (a) representando a sócia MAX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.,
o Sr. PAULO SERGIO BONGIOVANNI, já qualificado; e o Sr. CELSO MITSURU OISHI, brasileiro,
casado, empresário, domiciliado na cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, â
Rua Capitão Alberto Mendes Júnior, n2 58, Jardim Morishita, CEP 19.050-280, portador da
Cédula de Identidade RG n2 6.756,806-3 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoa Física - CPF
sob o n2 005.030.128-40; (b) representando a sócia COMPORTE PARTICIPAÇÕES S/A.. o Sr.
JOAQUIM CONSTANTINO NETO, já qualificado; e o Sr. Sr. RICARDO CONSTANTINO,
brasileiro, empresário, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, A Rua
Funchal, n2 551, 10.2 Andar, parte, Vila Olimpia, CEP 04.551-060, portador da Cédula de
Identidade RG n2 671.071 SSP/DF e inscrito no Cadastro de Pessoa Física - CPF sob o n2
546.988.806-10.
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Parágrafo Segundo: Atribuições do Conselho de Administração - Compete ao CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO, representado por um minima de 02 (dois) membros, representando o
minimo de duas sócias distintas, a administração da sociedade, investidos nas funções com
o título de ADMINISTRADORES CONSELHEIROS, os quais distribuirão entre si os encargos e
atribuições, e terão coletivamente a função principal de estudar e determinar toda a ação
administrativa da empresa, interna e externamente, incluindo toda a política gerencial da
mesma.

Parágrafo Terceira: As operações de transferência e/ou cessão de direitos a terceiros e
cancelamento ou desistência relativos a concessões, permissões, autorizações, contratos
mensais de fretamentos ou alvarás de licenças de exploração e/ou operação de linhas de
transporte coletivo de passageiros, somente poderão ser realizadas com a aposição da
assinatura de no minimo 02 (dois) Administradores Conselheiros, sendo um representante
de cada sócia pessoa juridica, no próprio instrumento, ou através de anuência por escrito de
02 (dois) Administradores Conselheiros, sendo um representante de cada sócia, podendo
ser por instrumento público ou particular, individual ou coletivo.

Parágrafo Quarto: As operações de alienações ou aquisições de bens ativos imóveis,
somente poderão ser realizadas com a aposição da assinatura de no mínimo 02 (dois)
Administradores Conselheiros, sendo um representante de cada sócia pessoa jurídica, no
próprio instrumento, ou através de anuência por escrito de 02 (dois) Administrador
Conselheiros, sendo um representante de cada sócia, podendo ser por instrumento o
ou particular, individual ou coletivo.

Parágrafo Quinto: Nos casos de alienação de veículos, as operações poderão ser realizadas
com a aposição de assinatura no documento de transferência de 2 (dois) Administradores
Conselheiros ou 1 (um) Administrador Conselheiro, juntamente com a assinatura de 1 (um)
Administrador Executivo.

Parágrafo Sexto: Formação da Diretoria Executiva - A DIRETORIA EXECUTIVA, sera formada
por administradores não sócios, cujos membros serão nomeados e constituídos através de
Ata de Nomeação, sempre por prazo determinado, cujos poderes serão outorgados pelo
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, representado por no mínimo 2 (dois) Administradores
Conselheiros, devendo, necessariamente, ser um representante de cada uma das sócias.

AINNINKANONONO
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Parágrafo Sétimo: Atribuições da Diretoria Executiva - A DIRETORIA EXECUTIVA, cujos
membros serão investidos nas funções com o titulo de ADMINISTRADORES EXECUTIVOS,
representada por um mínimo de 02 (dois) membros, exercera a direção e administração da
sociedade segundo determinações do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, passando a
representar a sociedade, ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, conforme os poderes
e representação consignados na Ata de Nomeação, tendo enfim a competência e os poderes
atribuídos a tais funções pelas leis e usos comerciais que deverão ser exercidos com
prudência, empenho e zelo, sendo-lhes, em consequência, facultado o uso da denominação
social em tudo quanto diga respeito aos interesses da sociedade.

Parágrafo Oitavo — A sociedade, devidamente representada por um minim° de 2 (dois)
ADMINISTRADORES CONSELHEIROS, na forma do parágrafo segundo desta clausula, poderá
prestar fianças, cauções e/ou avais ou ainda oferecer garantia real, representada por
veículos, bens moveis e imóveis, em operações comerciais e/ou financeiras de interesse das
sociedades ligadas, participadas e/ou participantes,

Parágrafo Nono: Se por alguma razão, em determinado momento, estiver presente apenas
um dos membros da DIRETORIA EXECUTIVA, os atos praticados deverão ser assinados em
conjunto com um ADMINISTRADOR CONSELHEIRO, e na ausência de todos os membros da
DIRETORIA EXECUTIVA a sociedade sera representada por um minimo de 02 (dois)
ADMINISTRADORES CONSELHEIROS, ate a indicação dos novos membros da DIRETOR
EXECUTIVA.

Parágrafo Décimo: Compete à DIRETORIA EXECUTIVA, cumprir as deliberações tomadas
pelo CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, reportando-lhe periodicamente, a pedido ou
espontaneamente, os resultados dos trabalhos em andamento.

Parágrafo Décimo Primeiro: Até o dia 10 (dez) de cada mês, a DIRETORIA EXECUTIVA fica
incumbida de remeter balancete mensal para todas as sócias, referente ao mês
imediatamente anterior.

Parágrafo Décimo Segundo: Subsidiariamente e quando necessário, os ADMINISTRADORES
CONSELHEIROS assumirão as atividades próprias dos membros da DIRETORIA EXECUTIVA,
na ausência de qualquer dos membros.

immilwammompi
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Parágrafo Décimo Terceira: Sempre que deliberar como conveniente, os
ADMINISTRADORES CONSELHEIROS poderão avocar para si, a execução de todas as funções
delegadas aos ADMINISTRADORES EXECUTIVOS, com afastamento ou não destes.

Parágrafo Décimo Quarto: A sociedade, quando representada por, no minim, 2 (dois)
ADMINISTRADORES EXECUTIVOS ou 2 (dois) ADMINISTRADORES CONSELHEIROS, ou 1 (um)
membro de cada um desses órgãos, poderá constituir procuradores ou prepostos,
empregados ou não da empresa, para representá-la em casos específicos, mediante
procuração lavrada por instrumento público ou particular, e com prazo determinado, bem
como constituir advogados para fins específicos.

CLAUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO FINANCEIRO
O exercício social coincidirá com o ano civil, ao fim do qual, a 31 de dezembro de cada ano,
sera levantado um balanço patrimonial, balanço de resultado econômico e inventário da
sociedade, em conformidade com os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos e Resolugões„,
do Conselho Federal de Contabilidade, ficando também facultado a qualquer tempo o
levantamento de balanços intermediários. Os resultados serão atribuídos As sócias na
proporção das suas respectivas quotas de capital, podendo os lucros ser distribuídos,
conforme decisão das integrantes da sociedade. tor

-.4411Per
411

Parágrafo Primeiro: A qualquer tempo, por decisão das sócias que representam a totalidade
do Capital Social, poder-se-a, obedecidas as prescrições legais, levantar balanços periódicos,
cujo resultado positivo porventura verificado e havendo numerário disponivel, poderá ser
partilhado entre as sócias, por antecipação, proporcionalmente as suas respectivas quotas
de capital.

Parágrafo Segundo: No primeiro quadrimestre seguinte ao término do exercicio social se
reunirão as sócias com o objetivo de tomar as contas dos administradores e deliberar sobre
o balanço patrimonial e o de resultado econômico, os quais devem ser colocados
disposição das sócias que não exerçam a administração até 30 dias antes da data marcada
para a reunião, de acordo com o disposto na Lei n2 10.406/02, artigo 1.078, caput, inciso I e
§ 12, do referido artigo.

IMIMMAIMIMIN!
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CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

As sócias e os administradores declaram, sob as penas da lei, 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, a acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública ou a propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — REGÊNCIA SUPLETIVA
Esta sociedade sera supletivamente regida pelas normas da sociedade anônima.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — CONTADOR
Nos termos do artigo n2 1.182, da Lei 10.406, de 10/01/2002, a escrituração fisco contábil
ficará sob responsabilidade de contabilista legalmente habilitado, cujo profissional sera
nomeado pelos Administradores Conselheiros, através de Ata de Nomeação, nos moldes do
estabelecido no parágrafo terceiro da Cláusula Nona.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — DECLARAÇÃO DE FORO
As partes elegem o foro da Cidade de Londrina, Estado do Parana, para resolver todos os
litigios que venham a surgir em face dos termos ora contratados, renunciando a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam juntamente com duas
testemunhas, o presente instrumento, obrigando-se fielmente por si e por seus sucessores,
a cumprido em todos os seus termos e declarando os administradores, acima qualificad
não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, incluindo aqueles elencados
no artigo 1.011, § 12, do Código Civil, que os impeça de exercer as atividades mercantis.

Londrina — PR, 10 de janeiro de 2017.

an -. MEE DIMENT S E PART1CIP ÇOES S/A
Paulo Sergio Bongiov Ocimar Miguel Di Colla
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Paulo Sérgio Coelho
COMPORTE PARTI PAÇÕES S/A./

Maria Zélia Rodrigues de Souza Franga

ADMINISTRADORES CONSELHEIROS

---PAtit-O.SÉRGIP_BONG OV4.$NI

JOAQ 0 STANTINO NETO

Advogado

Testemunhas:

Rj.CA • STANTINO

Antônio Sebastro Alb,4to Crepaldi
OAB/SP n2 171.916

Jose Pereir. dé'Carvalho
R :1.14315-4 SSP/PR,

La zM1L
RG 4.431.062-7 SSP/PR
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ANSPORTES CUL:TIVOS GRANDE LONDRINA LTDA
CNP J i;,.557.635/0001-19

NIRE 41201555861

ATA DE NOMEAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONTADOR

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois ral e
dezessete (26/10/2017), Os 08:00 horas, na sede da sociedade, localizada na cidade de Londrina,
Estado do Parana, à Rua Messias Vilmar Souza, rf, 756.

2. CoNvoc.AçÃo: Dispensada, nos termos do artigo 124, § 40, da Lei no 6.40476.

3. PRESENÇA; Administradores Conseiheiros: a) PAULO SÉRGIO BONGIOVANNI, brasileiro
casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, com dorncío na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, a Avenida Pacaembu, n 1079, Pacaernbu, portador da Cedula de
Identidade R.G. n° 8.411.1.20-3 SSP/5P e inscrito no CPT. sob o n 051.061.748-48,
representando a socia MAX EMPREENDIME_NT,O5  E PARTI,CFAc..0E5._51A, sociedade ariônima,
estabelecida na cidade de Presidente Prudente, Estado de 55o Paulo, a Rua Capita() Alberto
Mendes Junior, co 58, Jardim Morishita, CEP: 19.050-280. NIRE 35.300.327.951, inscrita no CNP3
sob n 76.467.224/0001-70 e b) JOAQUIM CONSTANTINO NETO, orasiieiro, casado em
regime de comunhão parcial de bens, empresário, com dornicilio na cidade de São Pauia, Estado
de Sao Paulo, a Rua Funchal, II', 551, 10, andar, Vila Olimpia, CEP: 04551-060, portador da
Cedula de Identidade. RG 17.365-,750-SSP/SP e inscrito no CPI: sob o M, 084.864.028-40,
representando a sócia COETQRTE, .,,P,#?;RTI,c1PAçÕES S.A„, sociedade anônima, corn sede na
Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Avenida Dom 3aime de Baf fos
Camara, n, 300, sara 9, Bairro Planalto, inscrita no CNPJ sob c n 05.169.726/0001-76,

4. MESA: Dirigiram os trabalhos, cciroo l-iresidente. o Sr. Paulo Sérgio Bongiovanni e, corno
Secretário, o Sr. Joaquim Constantino NMI).

• •
5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre; (1) Norn eaga:o de Adrninistradores Execptivos;
F.sr.abelecirrento dos poderes aos di,etorc.s para administração da sociedade; (3) Nomeação dc
contador; (4) Termo de Posse dos Adminstradorcs Execticivos.

OEuRERAÇoES: rranalhos, foram colocapos paro deliberação e aprovação os itens da
dem Po dia, conforme segue:

Aprovado, por unanimidade dos presentes, a nomeação dos Administradores Executivos
abaixo, cuio mandato vigeit, ate o trinze e um de dezembro do ano de dois mil e dezoito..
(3112/2018).

a) GILDALMO DE MENDONÇA, brasileird, casado, administrador de empresas, portado:
a d Identiclade PG 10.686 868-SSOjSP e inscrito no CP F sob no. 138.411.906-00,

resiciente e domiciliado na Ladifide de Londrina. Estado da Parana. ; b) ELOISA CONSTANTINO
LINHARES, brasileira, casada, admirlistraciora de emoiesas, portadora da Cedula dc :tuud

no 1.781_780-9 SSP/PR e inscrito nu CPF .-;313 o n 475.581.139-20, residente e domiciliada na .
cidade de Londrina, Eqado do Parana,: C) GIULIANO WILLIAM NEVES, brasileiro, casado/'
advogado, portador na ceckiia de identidaje civii PG no. f 524.3L 21SSPPR e inscrito no CPE4iiiic.
ci no. 020.421.159-08, res:ir.'fefIte na cidade Oe Maringá, Estado do Parana e d) MARIA /-
CONSTANTINO EMÍDIO LITE, bras;e:re, casada, administradora de empresas, portadora da

it•
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Cédula de Identidade RG no 19,571.843 55P/SP e inscrita no CPF sob o 350,521,818I2•;,
domiciliada na cidade de Londrina, Estado do Parana,

2) Aprovado por unanimidade dos presentes o estabelecimento dos poderes aos administradoP s
executivos para administração da sociedade:

A sociedade sera administrada observando-ser o format° de representação a seguir discriminado,
dentro dos limites e competências abaixo descritos:

PRIMEIRO
EM CONJUNTO DE CUIS  ADMINISTRADORES EXECUTIVOS  OU DE UM
ADMINISTRADOR EXECUTIVO Ç.QM UM  DOS ADMINISTRADORES CONSELHEIROS DA
SOCIEDADE:

1) Representar a sociedade junto as instituições financeiras e bancarias, podendo para tanto:
a) Emitir, endossar, sustar, contraordenar„ cancelar, baixar cheques;
b) Abrir e encerrar contas bancailas;
c) Autorizar cobrança, utilizar o cred,to aberto na forma e condições convencionadas;
d) Receber, passar recibo e car quitaçào;
e) Efetuar transterênciasipagamentos, pot qualquer mac;
f) Autorizar débitos ern conta relativos a operações;
g) Efetuar resgatesiaplicaçãe.-,,...-Iniràs:

h) Efetuar saques ern conta corrente, e err, conta poupança;
I) Cadastrar, alterar e desbloquear senhas, conceder abatimentos;
j) Firmar proposta de empreist,mo e.ou financiamento;
k) Firmar contrato de abertura de credito;
I) Aldstar valor, claustlias e condic;6es de emprestim6s e/ou- financiamento de capitai de

giro ou acluisi0o io ativo imobilizado, iricluslve contratos de arrendamento mercanti:
(leasing);

m) Firmar instramento de crédito;
2) Caucionar títulos:
3) Confessar, transigir, desistir, efetuar acordos oue envolvam valores até o montante de R

15,000,00 Quirize mil reais);
4) Firmar orçamentos;
5) Firmar contratos e term,-y-, aditivos de qualquer espécie;
6) Receber citaçao, intimação e notificacAo em procedimentos judrcai e extra judiciais,
7) Reivindicar direitos de quaiquer espécie;
8) Consultar depósitos judiciais via ihternet;
9) Contratar segurc e assinar as respectivas Apál,ces;
10) Oferecer bens moveis eiou imóveis em garantia real de contratos, de processos judiciais ou

administrativos de qualquer natureza;
11) Celebrar acordos em geral, judiciais cc extrajudicial;, recebendo ou pagando e dando ()Li

recebendo quitação, se relacionados corn processes trabalhistas sem limitação de valor, se
relativo à area ewel ate o iimite de RS 15.000,00 (Quinze mil reais);

VE'
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12) Firmar contratos de fornecimento de bens ou de prestação de serviços de ou corn terceirdsr,t13) Contratar com companhias telefónicas e/ou de telecomunicação os serviços relaciona'doscom comunicação;
14) Firmar escritura pública de transação e quitação geral por acordo amigável de Indenizaçãode Danos e/ou lesões corporais junto aos cartorios e tabelionatos de registro civil, ate o valormáximo de RS 15.000,00 (Quinze mil reais)
15) Firmar Termo de Rescisão ae Contrato de Trabalho;
16) Outorgar procuração ern geral, inclusive 'ad judicia";

SEGUNDO 
EM CONJUNTO DE  UM ADMINISTRADOR EXECUTIVO COM UM DOS
ADMINISTRADORES CONSELHEIROS DA SOCIEDADE OU EM CQNJUNTO DE  DOIS
ADMINISTRADORES  CONSELHEIROS: 

1) Exercer todos os poderes outorgados no item PRIMEIRO;
2) Dar em garantia bens móveis, imoveis, bem como hipoteca de bens pertencentes a empresa;3) Confessar, transigir, desistir, efetuar acordos que envolvam valores superiores ao montantede R$ 15.000,00 (Quinze mil reais);
4) Celebrar acordos em geral, judiciais ou extrajudiciais, recebendo ou pagando e dando, ou
recebendo quitacão em valor superior a de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais);
5) Adquirir a que titulo for, hens do ativo permanente tangiveis ou intangíveis, inclu¡sive
concessões e/ou permissões de linhas de ônibus;
6) Firmar escritura pública de transação e quitação geral por acordo amigável de Indenizagáo
Danos e/ou lesões corporais junto aos cartórios e tabelionatos de registro civil, nos casos de valor
superior a R$ 15.000,00 (Quinze mit
7) Firmar todos os documentos necessários para compra, venda e liberação de veículos em nomeda sociedade, representado-a, também, perante as repartições -públicas em geral, 1,nlusive
DETRAN de todos os Estados da Federação e demais órgãos competentes, reguerendo:aiegando,provando, juntando e apresentando documentos, prova', e jusca0eS78-ar e receber quitação
nesses órgãos, podendo ainda assinar Certificados de Registro de Veiculos (DUT), para fins de
alienação a qualquer título;
8) Firmar declarações e contratos ue compra e venda de veículos, corn ou sem reserva de
domínio ou alienação fiduciária;
9) Firmar termos de transferência, recibos de venda de veículos, instrumentos de liberacão_de
reserva de domínio ou alienação fiduciária, declarações ou autorizações.

TERCEIRO
PODERES OUTORGADOS AO ADMINISTRADOR EXECUTIVO E AO ADMINISTRADOR
CONSELHEIRO PARA AGIREM ISOLADAMENTE:

1) Representar a sociedade junto as instituições financeiras e bancárias, podendo para tanto:
a) Solicitar, conferir, questionar e discordar de saldos e extratos bancários;
b) Retirar cheques devolvidos;
c) Receber e firmar recibo de todo e qualquer crédito, inclusive de depósitos judiciais de

qualquer natureza, ordem de pagamento, reembolso postal, exigindo cheque nominal
cruzado ou ordem de crédito ou depósito em conta corrente a favor da sociedade;

PCI
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d) Requisitar e retirar talonarios de cheques
2) Representar a sociedade ativa ou passivamente, judicial ou extrajudicialmente, inclusive parafins sindicais, seja perante os Orgaos patronais ou de empregados a que título for; .„ .
3) Representar a sociedade perante todos os PrOos públicos gestores da atividade (poder -,-concedente), seja no âmbito Municipal, Estadual ou federal, dentre outros a ANTT - AgendaNacional de Transportes 'Terrestres; Departamento de Estradas de Rodagem do Estado doParana; podendo peticionar„ requerer, ser requerida, responder e firmar documentos;4) Representar a sociedade nas licitações e/ou concorrências e/ou convites em geral, perante a Orr'União, Estados ou flunicipios e em todas as suas repartições ou árgãos, inclusive nas autarquias,também nas empresas de economia mista ou privada, podendo ainda, requerer, contestar,recusar, apresentar propostas Ge preços, podendo também nomear representantes com iguaispoderes, enfim assinar toda e qualquer docunientação necessária á participaçao da sociedadenos processes licitatários;
5) Nomear propostos para representar a sociedade ern audiências de qualquer natureza;6) Contratar, admitir e demitir funcionários firmando e assinando suas Carteiras Profissionais,contratos de trabalho e demais documentos relacionados com retaçao emoregaticia;7) Firmar balanços e demonstrações contabeis e financeiras, inclusive balanço digitai SisternaSPED -- Receita Federal;
8) Representar a sociedade perante as ristituições que administrarn o e-CNN, inclusive perante-va1CP - Brasil, que regula a Infra-estrutura de Chaves Ritlicas Brasileira, podendo crier senhas,efetuar assinatura digital, assinar documentos, em fim, praticar todos os atos necessários paraatendimento da certificação digital, nos âmbitos Municipai, Estadual e Federal;
9) Representar, requerer, aSsinar em audiências no foro civil, comercial, tributário, criminal,
previdenciario ou trabalhista ate final instância, também junto a quaisquer órgãos ou repartiçõespúblicas federais, estaduais, municipais, de economia mista ou autárquicas, inclusive no 1AP,1BAMA, Instituto Nacional de Prooriedacie fadustrial,,Empresa Brasileira de Correios-e Telegrafos,DETRANs, Companhias de Saneamento, Enrargia Eletrica e Telefonicas, drgãos fazendarios tantode âmbito Municipal, como Estadual ou Federal; Receita Federal e Estadual, Instituto Nacional deSeguro Social (INSS) orgaos gestores e fiscalizadores do Fc-TS,,,oRegistro de ImáVeis,tabelionatos, Prefeituras Municipals, Juntas Comerciais e onde mais for preciso e com esta seapresentar, requerendo, alegando, reciamando, provando e assinando os documentos que forem
necessários, podendo inclusive: receber intimações e citações,

(3) Aprovado, por unanifnidade, dos presentes a nomeação de contador:
Nos termos do que dispõe o artiao S. I8, da Lei 10.436/02, fica designado como responsave(peia escrituração fisco contabil o Sr. LUIZ SERGIO RAGAZZI, brasileiro, casado, portador daCédula de Identicade k'G I .350.440-SSP/PR, inscrito no CPF sob no. 235,837.979-49 eregistrado no CRC/PR sob 0 281-9810-0, com endereço comercial à Rua Messias Wilmar dt4oSouza, no. 756, Vila Recreio, na cidade de Londrina, Estado do Parana

(4) TERMO DE POSU: Os Administradores Executivos nomeados, abaixo assinaaos, todospresentes nesta reunião, so nesta oaortunidade empossados, pare cumprir o mandato ate adata de 31/12/2018, comprometendo-se os mesmos a exercer as atribuições do respectivo cargocom fiel observância dos deveres impostos pela lei e peio Contrato Social da empresa, em relaçãoaos quais, no que se refere aos requisitos pare o cargo, declaram, pare fins do disposto no incisoIV, do artigo 53, do Decreto 1,800/96, bem coma do contido nos parágrafos 1-, e 2, do artigo

e

; s 4



TRANSPORTJE GRJDE LONDRINA L LDA

41201555861
147, da le n 6.404/ 76, na- 0 estarem imp.edictos, por lei especial, de exercer a administraca6empresa e nem condenados, ou sob eleitos de condenacao, a pena que vede, ainda vque
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime faiimentar, de prevaricack, pei u-,suborno, concuss'ao ou peculato, ou conta a economia popular, contra o sistema financeironacional, contra as normas ae defesa da concorrência, corara as relaçôes de consumo, a fépublica ou a propriedade,

Londrina, 26 de outubro de 231:,

-Paulo Sergio Bangrovannr
- presidente

• ADMINISTRADORES CONSELHF IROS

•

Joaqu, Constantino Neto
secretário -

Pot t 3 SE.CgIQ BC-IgIcVarri
Representando a $ocia Max. Empreendimentos e Participações S/A

2?e4v'n Constantino Neto
Representando a Sócia Comporte Participações S/A

I
ADMINISTRADOF,tES ExEcunvos EMPOSSADOS

  1
Gildalmq de Mendonça

Giuliano William Neve

CONTADOR NOMEADO

4:vt

Elorsa Constantino Linhares

„
Rana Constantino Emidio Leite

uiz Sergic, agath
CPC.IPR 028198/0-0

..„._
JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE LONDRINA

RF 7,ts-po
Soo RA) •
Pfotocolo: 5a3b.-4, DE 111121201 7 ,

Lii3ERTAD BOGUS
SECRETARIA C_;ER.»,;



10/01/2018 Emissão de 2' via de Certidão

BRASIL Acesso à informação
FAI

Receita Federal

Participe Serviços Legislação Canais
Ct°v

•

•

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: TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA
CNPJ: 77.557.635/0001-19

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 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

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

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 A 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 n°8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada A 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 n°1.751, de 2/10/2014.
Emitida As 10:09:04 do dia 14/11/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/05/2018.
Código de controle da certidão: 6723.A49B.8D0A.E4CA
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta Preparar pina
para impresso

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?Origem=1&Tipo=1&N1=775576350001... 1/1



PARANA
GOVERNO DO ESTADO

Secrete.-le de Mien.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N° 017069839-91

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 77.557.635/0001-19
Nome: TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA 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.

Valida até 15/02/2018 - Fornecimento Gratuito

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

Pagina 1 de 1
Emitido via Internet Pública (18/10/2017 09:08:25)



23/10/2017 Site Oficial da Cidade de Londrina Prefeitura do Município de Londrina :.

IL A

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

N° 1015957 / 2017
Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas,
Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário,
bem como inexiste Divida Ativa, com relação ao abaixo referido:

TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA
CPF/CNPJ: 77.557.635/0001-19

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser
constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos
geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: DIREITO (Licitação, Cadastro, Incentivo a Cultura e/ou Esporte,
Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 23 de outubro de 2017

A aceitação desta certidão esta condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet,
no endereço <http://www.londrina.pr.gov.br>.

Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 3° do Decreto N°640/2015.

Código Validador
9Jj#ziOeTeXA

Modelo aprovado pela Portaria N° 002/2015/GAB/SMF

http://www.londrina.prgov.br/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=2093 1/1



https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel...

VOLTAR

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

77557635/0001-19
TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA
R MESSIAS WILMAR DE SOUZA 756 / JARDIM GUAPORE / LONDRINA / PR!
86025-190

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 Serviço - FGTS.

e
0 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: 14/12/2017 a 12/01/2018

Certificação Número: 2017121413501190722505

Informação obtida em 05/01/2018, às 17:10:45.

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

•

1 dei 05/01/2018 17:10



10/01/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=51880078,VARPessoa=51880078,VARUf=...

•

•

CAI A
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

77557635/0001-19
TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA
R MESSIAS WILMAR DE SOUZA 756 / JARDIM GUAPORE / LONDRINA /
PR / 86025-190

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 Serviço - FGTS.

0 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: 10/01/2018 a 08/02/2018

Certificação Número: 2018011007551570177556

Informação obtida em 10/01/2018, as 17:20:15.

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

https://www.sifge.caixagov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=5188007&VARPessoa=5188007&VARUI=PR&VAR... 1/1
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 77.557.635/0001-19

Certidão n': 140467711/2017
Expedição: 22 /11/2017, As 09:17:50
Validade: 20/05/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n'

77.557.635/0001-19, CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas
no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade
suspensa:
0000022-78.2013.5.09.0664 - TRT 09 Região *
0000040-31.2015.5.09.0664 - TRT 09° Região *
0000079-33.2012.5.09.0664 - TRT 09' Região *
0494800-26.2005.5.09.0673 - TRT 09' Região *
0000010-15.2014.5.09.0863 - TRT 09' Região *
0000016-27.2011.5.09.0863 - TRT 09a Região *
* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora
de bens suficientes.
Total de processos: 6.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 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 A 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 A verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Certidão n° 140467711/2017. Página 2 de 2

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos
da negativa (art
Trabalho), atesta
pessoa sobre quem

642-A, §, 2 0 ,
a existência de
versa a certidão

da Consolidação das Leis do
registro do CPF ou do CNPJ da
no Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou
garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens
suficientes.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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mprobidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (12/01/2018 As 14:15) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CNPJ n°77.557.635/0001-19.

•
Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br
através do número de controle: 5A58.DF07.4F55.1703

•

Gerado em: 12/01/2018 as 14:15:03 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Pagina 1/1
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Declaração Negativa de Trabalho Infanto-juvenil

Eu, ELOISA CONSTANTINO LINHARES, inscrita no(a) CPF/MF sob o n°.
475.581.139-20, na qualidade de Representante Legal da empresa TRANSPORTES COLETIVOSa GRANDE LONDRINA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o n° 77.557.635/0001-19

‘` interessada em prestar serviços para a Câmara Municipal de Londrina, Estado do Paraná, em
cumprimento às determinações da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, DECLARO, sob as penas da
lei, que não há, no quadro de pessoal da empresa, menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz,
conforme inciso XXXIII do Artigo 70 da Constituição Federal.

•

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Londrina, 05 de janeiro de 2018.

Eloisa Constantino Linhares

Administradora Executiva

CPF: 475.581.139-20

Rua Messias Wilmar de Souza, 756 I Vila Recreio I Londrina - PR I CEP 86025-190
Fone: (43) 3378.2400 - Fax: (43) 3378.2444 - tcgll@tcgrandelondrina.com.br



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 01/2018.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2018. OBJETO:

AQUISIÇÃO DE PASSES DE TRANSPORTE COLETIVO

PARA 0 PROJETO CÂMARA MIRIM.

A Comissão de Coordenação da Camara Mirim encaminhou termo de
referência, devidamente fundamentado, para a contratação em epígrafe. 0 Departamento de
Suprimentos e Patrimônio procedeu com a reunião dos documentos exigidos pelo Ato da
Mesa n°. 11/2013, quais sejam:

1. Termo de Referência (fls. 3-5);

2. Resolução 116/2017 da Camara Municipal de Londrina que cria a Escola Legislativa,
Portaria n° 208/2017, que Institui o Conselho Deliberativo da referida Escola e Cópia
da Ata da 2' reunido do referido conselho, na qual foi definida a contratação em
epígrafe (fls. 17-21);

3. Indicação, por parte da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização — CMTU, de
que a empresa Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda. detém a exclusividade na
comercialização de Vales-transporte (fls. 6-7);

4. Proposta da empresa Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda para aquisição de
1520 créditos de Vale-transporte pelo valor de R$ 6.004,00 (seis mil e quatro reais)
(fls. fl. 10) e comprovação do valor do Vale-transporte por meio da juntada do Decreto
26 de 05/01/2018 publicado na página 1 da Edição n° 3429 do Jornal Oficial do
Município de Londrina (fl. 11);

5. Autorização de compra, por parte da CMTU (fl. 16);
6. Ato constitutivo (fls. 22-34) e ata de nomeação da Diretoria Executiva e do Contador

da empresa (fls. 35-39);

7. Certidões relativas aos débitos fiscais para com a Unido, Estado do Paraná e
Município de Londrina (fls. 40-42) e aos débitos do FGTS e trabalhistas (fls. 43-46);



8. Consultas que informam não haver impedimento de contratar (ICE-PR) ou

condenações por improbidade (CNJ) (fls. 47 e 48).

9. Declaração que não emprega menor de idade, salvo nas condições permitidas

legalmente (fl. 49).

Portanto, considerando a exclusividade no fornecimento do objeto da

contratação (fl. 7) e a demonstração da normalidade do prego praticado (fl. 11), bem como o

restante da documentação juntada, entendemos que o proc'esso está devidamente instruido

para a contratação, por Inexigibilidade de Licitação (art. 25, I da Lei 8.666/1993), da empresa

Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 77.557.635/0001-19

pelo valor total de R$ 6.004,00.

Isto posto, encaminha-se o processo administrativo para parecer.

Londrina, 12 de janeiro de 2018.

Luiz re o o s ar nd z
Departamento Suprimentos e Patri nio

O



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

CI n° 024/2018 — DSP.
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Controladoria
Assunto: Inexigibilidade de Licitação para aquisição de vales-transporte controle
preventivo.

Londrina, 12 de janeiro de 2018.

Prezados,

Encaminho, para análise prévia, os autos de processo administrativo de

Inexigibilidade de Licitação para aquisição de vales-transporte para o Projeto Camara Mirim,

nos termos do art. 25, I da Lei 8.666/1993, conforme exposição dos atos praticados e

documentos juntados do relatório de fls. 50-51.

Atenciosamente,

LthtàítMaés Marendz
Departamento Suprimentos e Patri onio

•

51y



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Comunicação Interna n.° 005/2018

Data: 18 de janeiro de 2018.

De: Controladoria
Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Assunto: Análise Prévia — Processo Administrativo n° 001/2018 — Inexigibilidade de
Licitação — Aquisição de Vale-transporte — Camara Mirim.

Prezado Gerente,

Conforme solicitado através da C.I. n.° 024/2018-DSP efetuamos a análise
prévia do processo em epígrafe (fls. 01 a 52) e realizamos as seguintes recomendações:

1) Da elaboração do Termo de Referência
0 Termo de Referência não está assinado por integrante do Conselho Deliberativo

da Escola do Legislativo, entretanto, verifica-se que o seu emissor foi nomeado como membro
da Comissão da Escola do Legislativo, através da Portaria n.° 214/2017, por isso solicitamos
que a referida portaria seja anexada aos autos.

2) Da justificativa para a aquisição dos Vales-transporte
No Termo de Referência (fl. 03) é justificado que a aquisição dos Vales-transporte

se faz necessária para o atendimento das seguintes demandas dos 38 (trinta e oito) Vereadores
Mirins:

• 05 dias de treinamento em janeiro;
• Sessão de Posse;
• 02 sessões de ambientação;
• 10 sessões ordinárias ao longo do ano;
• 02 visitas a órgãos públicos.

Levando em consideração a totalização de 20 (vinte) eventos por Vereador Mirim,
e que cada evento deverá contemplar o percurso de ida e volta, temos que o total de Vales-
transporte a serem adquiridos é de 1.520 (um mil quinhentos e vinte unidades) para o
exercício de 2018.

Ocorre que na ata de reunião do Conselho Deliberativo (fl. 20/21), no item "4", é
tratado sobre a possibilidade de contratação ou convênio para o transporte dos Vereadores
Mirins para as sessões e visitas a outros órgãos públicos, sendo que o Diretor-Geral informou
que posteriormente será feito um Plano de Ação e um cronograma com todas essas questões.

Por isso, deverá ser justificada a necessidade da aquisição de Vales-transporte, na
quantidade requisitada no Termo de Referência, uma vez que parte da demanda poderá ser
atendida de outra forma, o que acarretaria na redução do quantitativo a ser adquirido.



Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

3) Folhas do processo administrativo com numeração rasurada.
Constata-se que as folhas 03 a 05 foram rasuradas e renumeradas.

4) Da Ata da Reunião do Conselho Deliberativo:
A responsabilidade da criação das diretrizes de ação da Escola do Legislativo são

afetas ao Conselho Deliberativo, conforme art. 5°, da Resolução n.° 116/2017.
A deliberação da aquisição de Vale-transporte para os Vereadores Mirins ocorreu

na reunido do Conselho Deliberativo em 29/12/2017, conforme ata anexa ao processo de
inexigibilidade (fl. 20 e 21).

Na ocasião da deliberação, dos 09 (nove) membros do Conselho, nomeados
através da Portaria n.° 208/2017 (fl. 19), estiveram presentes apenas 05 (cinco) membros,
conforme segue:

Portaria n.° 208/2017 Ata da Reunido
Mario Hitoshi Neto Takahashi — Presidente da CML ou Vice-Presidente da CML Ausente
Sando Morais de Medeiros — Diretor-Geral da CML Presente
Angélica Tiemi Nakai (servidora indicada pela Mesa Executiva) Presente
Roberta Paiva da Silva (servidora indicada pela Mesa Executiva) Ausente
Amauri Pereira Cardoso (vereador escolhido pela Colégio de Lideres) Presente
Rony dos Santos Alves (vereador escolhido pela Colégio de Lideres) Presente
Lilian Naemi Imada (servidor comissionado escolhido pela Mesa Executiva) Ausente
Mark Sandro Sorprezo de Almeida (servidor comissionado escolhido pela Mesa
Executiva) Ausente

Karoline Zanlorenzi de Assunçâo Gehring (servidor efetivo que desempenha
atividade legislativa) Presente

Chama a atenção o fato da ata estar assinada apenas por 03 (três) membros, sendo
que um deles, o Sr. Mark Sandro Sorprezo de Almeida, sequer esteve presente na data da• reunido conforme informação contida no próprio documento (fl. 20 e 21).

Diante do exposto orientamos para que o processo de contratação seja realizado
somente a partir do documento devidamente assinado pelos presentes na sessão de reunido,
inclusive, devendo constar a assinatura do responsável pela sua lavratura.

Sugerimos, ainda, que seja regulamentado a forma de votação e aprovação das
deliberações do Conselho Deliberativo, para que não surjam dúvidas futuramente e as
decisões possam ser questionadas por terceiros. Ex.: Qu6rum para reunido, quórum para
votação, critérios de desempate, etc.

As orientações destacadas neste expediente, deverão ser utilizadas para
aperfeiçoamento dos controles existentes nos departamentos/unidades executoras, que são os
fiéis guardiões da credibilidade do processo administrativo.



•
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Em face dos apontamentos acima elencados, se denota que contrariamente
às sugestões anteriormente efetuadas, sej am: "inserirem na rotina dos processos licitatórios,
a conferência dos detalhes aqui apresentados (checklist) para que doravante tais falhas não
mais ocorram", não está ocorrendo por parte dessa unidade administrativa.

Alertamos, que doravante não persistam tais recorrências, visto que já
registramos como devidamente orientados.

De Acordo:

Atenciosamente,

Silvio a eira
Gerente a ntroladoria

He lo dos antos
Controlador
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Afixado no Quadro oe
da Camara Municipal de

Landrina
Em  04 to1 I I 

Funciongrio Responsávol
rinser esraNDMORMI...

PORTARIA N°. 214/2017

•
0 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

Art. 1° Instituir a Comissão da Escola do Legislativo, aprovada na 19a Reunião Ordinária da Mesa
Executiva, realizada no dia 23/10/2017, cuja função será coordenar as ações da Escola do
Legislativo, que devem ser aprovadas pelo Conselho Deliberativo (instituído pela, Portaria n°.
208/2017).

Art. 2°. A aludida Comissão terá duração de um ano, a contar da presente data, e será constituída
pelos seguintes servidores: Jeferson Luis Inácio — Técnico Legislativo / Assistência em Multimidia,
Debora Roque Martins Juliani — Técnico Legislativo / Redação e Jaqueline Barriquello Cortez —
Assessor Legislativo / Gabinete da Presidência.

Registre-se e afixe-se

Edifício da Camara Municipal, em 28 de novembro de 2017.

o Takhashi
resid nte

Rua Governador Parigot de Souza, 145 I CEP 86015-903 I Fone (43) 3374-1234 I Londrina - PR
mariotakahashi@cml.pr.gov.br I www.cml.pr.gov.br I https://www.facebook.com/mntakahashi



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

CI n° 026/2018 — DSP.
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Comissão de Coordenação da Câmara Mirim — A/C Jeferson Luis Inácio
Assunto: Processo de Inexigibilidade de Licitação para aquisição de vales-transporte para o
Projeto Câmara Mirim.

Londrina, 15 de janeiro de 2018.

Prezado,

Considerando o processo em epígrafe, encaminhamos em anexo copia do
parecer Controladoria da Casa, exarado no exercício de controle preventivo, para ciência e
providência quanto aos itens 2 e 4.

Atenciosamente,

LuizTet- anci-JV: r'âe'svi/M(' a'̀'ren—cia2
DepartamentiJde Suprimentos e Patr ônio

•
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parana

COMUNICACAO INTERNA — N° 02/2018

DE: COORDENAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
PARA: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO

Assunto: Complementação de justificativa à Termo de Referência para aquisição
de Vale Transporte

Senhor Gerente,

Em atendimento as considerações da Controladoria desta
Casa, com relação ao item 2 da análise prévia, onde solicitam a justificativa da
necessidade de aquisição de vales-transportes nas quantidades requisitadas,
informamos que há a previsão de convênio ou locação de transporte para as duas
visitas previstas a órgãos públicos, e que este transporte sairá desta Casa em direção
aos pontos a serem visitados, com todos os integrantes do projeto e para ca voltarão.
Desta forma, os vereadores mirins também deverão ser contemplados com os vales
transportes referentes a estes dois dias, uma vez que virão para esta casa e após as
visitas, retornarão para seus lares, necessitando para isso dos vales transportes.

0 processo de convênio ou locação de transporte para estas
visitas sera tratado em momento oportuno, após a aprovação do plano de ação e do

O cronograma pelo Conselho Deliberativo, motivo pelo qual mantemos o quantitativo
de vales transportes solicitado.

No item 4 do referido Parecer, solicitamos a servidora que
subscreveu a Ata da referida reunião e que proceda ao recolhimento das assinaturas
para inclusão no processo.

Acatamos as orientações quanto a regulamentação do
processo de votação e aprovação das deliberações do Conselho Deliberativo e
encaminharemos ao Conselho em forma de documento para regulamentação.

Em, 18/01/2018.

Coorde ão 
Jeferson I ado

da Esc,la do Legislativo



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
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CI n° 028/2018 — DSP.
De: Departamento de Suprimentos e Património
Para: Assessoria Jurídica
Assunto: Inexigibilidade de Licitação para aquisição de vales-transporte — parecer.

Londrina, 18 de janeiro de 2018.

Prezados,

Solicito parecer sobre a possibilidade de contratação da empresa Transportes

Coletivos Grande Londrina Ltda. para a aquisição de vales-transporte para o Projeto Câmara

Mirim, por meio de Inexigibilidade de Licitação com fundamento no art. 25, I da Lei

8.666/1993, conforme exposição dos atos praticados e documentos juntados do relatório de

fls. 50-51.

Ressalto que o processo já passou por parecer da Controladoria (fls. 53-55),
cujos apontamentos foram considerados (fls. 56-58).

Atenciosamente,

Luiz er • or. s Mate az
Departamento uprimentos e Patrimóni
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ASSESSORIA JURÍDICA

0 Departamento de Suprimentos e Patrimônio consulta-nos a respeito

da configuração da inexigibilidade de licitação para aquisição de 1520 passes em

cartões individuais da Transportes Coletivos Grande Londrina para utilização no Projeto

Camara Mirim.

Conforme Termo de Referência, a Camara Municipal de Londrina

criou a Escola do Legislativo, cuja primeira iniciativa foi o desenvolvimento do Projeto

Camara Mirim, com a eleição de 19 vereadores mirins e 19 suplentes mirins para a la

Legislatura da Camara Mirim que ocorrerá no ano de 2018. Para a participação desses

alunos no projeto há a necessidade de se deslocarem até a Sede do Legislativo, de modo
a poderem participar de treinamento e sessões da Camara.

Para poderem comparecer nesta Casa e participar do projeto, esses
alunos deverão utilizar-se do serviço público de transporte coletivo, atualmente
explorado, mediante contrato de permissão outorgado pela CMTU, pela empresa
Transportes Coletivos Grande Londrina.

1. Este parecer limita-se à análise da regularidade do procedimento
sob a ótica jurídica, não se imiscuindo no juizo de conveniência e oportunidade da
contratação. Nesse sentido a lição doutrinária':

"0 exame a ser procedido pela assessoria deve ser jurídico stricto sensu. Não é
adequado que o assessor jurídico, no manejo de sua competência técnica especifica,
pretenda aventurar-se em outras searas, expondo motivos pertinentes à expertise do
objeto da licitação ou quanto à conveniência e oportunidade dela, ou mesmo, quanto
a critérios técnicos de composição dos custos e execução do contrato. 0 jurista s6
pode analisar os aspectos jurídicos do instrumento convocatório."

2. Constam nos autos os seguintes documentos:
MOREIRA, Egon Bockman. GUIMARÃES, Fernando Vernalha. 2' ed. A Lei Geral de Licitação — LGL

e o Regime Diferenciado de Contratação — RDC. Sao Paulo: Método, 2015. p. 262.
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a) termo de referência (fls. 3-5);

b) Resolução 116/2017 da CML, que cria a Escola Legislativa, Portaria n° 208/2017,

que institui o Conselho Deliberativo e cópia da ata da 2 reunião, na qual foi definida a

contratação (fls. 17-21);

c) indicação por parte da CMTU, de que a empresa Transportes Coletivos Grande

Londrina detém a exclusividade na comercialização de vales-transporte (fls. 6-7);

d) proposta da empresa Transportes Coletivos Grande Londrina para aquisição de 1520

créditos de vale transporte (fl. 11);

e) autorização de compra por parte da CMTU (fl. 16);

f) ato constitutivo (fis. 22-34) e ata de nomeação da Diretoria Executiva e do contador

da empresa (fls. 35-39);

g) certidões relativas aos débitos fiscais para com a Unido, Estado do Paraná e

Município de Londrina (fls. 40-42) e aos débitos do FGTS e trabalhistas (fls. 43-46);

h) consultas que informam não haver impedimento de contratar (TCE-PR) ou

condenações por improbidade (fls. 47 e 48);

i) declaração de que não emprega menor de idade (fl. 49).

3. Como regra, as aquisições feitas pelo Poder Público devem se

submeter ao devido processo licitatório, em atenção ao disposto na Constituição Federal

(art. 37, XXI) e na Lei 8.666/93, permitindo que os fornecedores interessados

concorram em igualdade de condições, visando realizar a contratação que seja mais

benéfica à Administração Pública.

Todavia, em algumas ocasiões não há como ocorrer o procedimento

licitatório visto que a própria realidade fática determina a inviabilidade da competição.

Para tanto, assim dispõe a Lei de Licitações:

"Art. 25. t inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em
especial:

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que s6 possam ser

fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a

preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de

atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a
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licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação

Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;

(—)

Embora na administração pública a regra da contratação seja a

licitação, como modo de privilegiar o principio da isonomia e meio de permitir que se

obtenha a melhor proposta, em algumas ocasiões não há como ocorrer o procedimento

licitatório visto que a própria realidade atica determina a inviabilidade da competição.

o caso da aquisição de cartões de vale transporte, em que a única

empresa em condições de fazê-lo é a Transportes Coletivos Grande Londrina.

4. Por fim, analisada a documentação acostada, vemos que está em
conformidade com as exigências da Lei 8.666/93.

E o pare er.

9/1/2018.

Paulo Anchieta da Silva

OAB 19.285-PR.



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANA

RELATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 01/2018.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2018. OBJETO:

AQUISIÇÃO DE PASSES DE TRANSPORTE COLETIVO

PARA 0 PROJETO CÂMARA MIRIM.

Sr. Presidente,

A Comissão de Coordenação da Câmara Mirim encaminhou termo de

referência, devidamente fundamentado, para a contratação em epígrafe. 0 Departamento de

Suprimentos e Patrimônio procedeu com a reunião dos documentos exigidos pelo Ato da

Mesa n°. 11/2013, quais sejam:

1. Termo de Referência (fls. 3-5);

2. Resolução 116/2017 da Camara Municipal de Londrina que cria a Escola Legislativa,

Portaria n° 208/2017, que Institui o Conselho Deliberativo da referida Escola e Cópia

da Ata da 2' reunião do referido conselho, na qual foi definida a contratação em
epígrafe (fls. 17-21);

3. Indicação, por parte da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização — CMTU, de

que a empresa Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda. detém a exclusividade na

comercialização de Vales-transporte (fls. 6-7);

4. Proposta da empresa Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda para aquisição de

1520 créditos de Vale-transporte pelo valor de R$ 6.004,00 (seis mil e quatro reais)

(fls. fl. 10) e comprovação do valor do Vale-transporte por meio da juntada do Decreto

26 de 05/01/2018 publicado na página 1 da Edição n° 3429 do Jornal Oficial do

Município de Londrina (fl. 11);

5. Autorização de compra, por parte da CMTU (fl. 16);

6. Ato constitutivo (fls. 22-34) e ata de nomeação da Diretoria Executiva e do Contador
da empresa (fls. 35-39);

7. Certidões relativas aos débitos fiscais para com a Unido, Estado do Paraná e

Município de Londrina (fls. 40-42) e aos débitos do FGTS e trabalhistas (fls. 43-46).



8. Consultas que informam não haver impedimento de contratar (TCE-PR) ou

condenações por improbidade (CNJ) (fls. 47 e 48).

9. Declaração que não emprega menor de idade, salvo nas condições permitidas

legalmente (fl. 49).

10. Parecer da Controladoria (fls. 53-55);

11. Providências após parecer (fls. 56-58);

12. Parecer jurídico aprovando a presente contratação (fls. 60-62)

Portanto, considerando toda a documentação juntada, a exclusividade no

fornecimento do objeto da contratação (fl. 7) e a demonstração da normalidade do preço

• 
praticado (fl. 11), bem como o parecer jurídico, entendemos que o processo para a

contratação, por Inexigibilidade de Licitação (art. 25, I da Lei 8.666/1993), da empresa

Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 77.557.635/0001-19

pelo valor total de R$ 6.004,00 está apto para ser homologado/ratificado por V. Exa.

LulTFrie
Departamento

•

Londrina, 19 de janeiro de 2018.

azoraes Marek
Suprimentos e Patrimôn o



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 01/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2018.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PASSES DE TRANSPORTE COLETIVO PARA 0 PROJETO CÂMARA

MIRIM.

Homologo o procedimento administrativo em epígrafe, de acordo com o

exposto no relatório de inexigibilidade de licitação, com a finalidade de contratar a empresa

TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°

77.557.635/0001-19, para a aquisição de passes de transporte coletivo para o Projeto Camara
Mirim, pelo valor total de R$ 6.004,00 (seis mil e quatro reais).

Londrina, 19 de janeiro de 2018.

Mario I-iísíi eto Takahashi

Presi ente

•



Jornal Oficial n° 3441

PORTARIA N° 02 DE 17 DE JANEIRO DE 2018

Pág. 54 Segunda-feira, 22 de janeiro de 2018

PORTARIA
0 COORDENADOR EXECUTIVO DO NÚCLEO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR — PROCON-LD, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 4°, I e art. 10, I, ambos do Regimento Interno do PROCON-LD, aprovado pelo Decreto Municipal n°1103 de 02 de
setembro de 2016, e o disposto no art. 43, §2° do Decreto n°. 436, de 18 de julho de 2007,

RESOLVE:

1. Determinar que para o registro do atendimento o consumidor deverá apresentar os seguintes documentos:

A) PARA AS PESSOAS FÍSICAS:
• UMA COPIA DO REGISTRO GERAL (RG) e DO CADASTRO DE PESSOA FÍSICA (CPF);
• DUAS COPIAS DA DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A RELAÇÃO DE CONSUMO HAVIDA (Nota Fiscal, Ordem de Serviço,

Orçamento/Proposta, Contrato, e-mail, etc.).

B) PARA AS PESSOAS JURÍDICAS:
• UMA COPIA DO CONTRATO SOCIAL ou ATA DE ASSEMBLÉIA, QUE LEGITIME 0 REPRESENTANTE A POSTULAR EM NOME

DA PESSOA JURÍDICA;
• UMA VIA DO CARTÃO DO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ);
• DUAS COPIAS DA DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A RELAÇÃO DE CONSUMO HAVIDA (Nota Fiscal, Ordem de Serviço,

Orçamento/Proposta, Contrato, e-mail, etc.).

2. No caso de o consumidor não possuir documento que comprove a relação de consumo havida, em razão de não lhe ter sido entregue, ou em
razão de extravio ou furto/roubo, deverá o consumidor firmar declaração escrita, conforme modelo aprovado no anexo único da presente, sob
as penas da lei.

3. Publique-se em edital na sede do PROCON-LD, e

4. Oportunamente publique-se na imprensa oficial do município.

5. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Londrina, 17 de janeiro de 2018. Gustavo Corulli Richa - Coordenador Executivo Procon-Ld

CÂMARA

JORNAL DO LEGISLATIVO

ATOS LEGISLATIVOS

TERMO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°01/2018.
OPROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2018.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PASSES DE TRANSPORTE COLETIVO PARA 0 PROJETO CÂMARA MIRIM.

Homologo/Ratifico o procedimento administrativo em epígrafe, de acordo com o exposto no relatório de inexigibilidade de licitação, com a finalidade
de contratar a empresa TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 77.557.635/0001-19, para a
aquisição de passes de transporte coletivo para o Projeto Câmara Mirim, pelo valor total de R$ 6.004,00 (seis mil e quatro reais).

Londrina, 19 de janeiro de 2018. Mario Hitoshi Neto Takahashi — Presidente

ERRATAS
0 DECRETO N° 18, DE 05 DE JANEIRO DE 2018, PUBLICADO NAS PAGINAS 04 E 05 DO JORNALOFICIAL N° 3.433, DE 10 DE JANEIRO
DE 2018, PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE PUBLICAÇÃO.

DECRETO N° 18 DE 05 DE JANEIRO DE 2018

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar - Superavit Financeiro; e altera o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício
financeiro de 2018.

0 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, no exercício de suas atribuições legais,
DECRETA:

Art. 1° Fica aberto, no corrente exercício financeiro, Crédito Adicional Suplementar - Superavit Financeiro da quantia de R$ 480.000,00
(quatrocentos e oitenta mil reais), junto a Secretaria Municipal de Governo / Fundo Municipal Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON-Ld,
conforme a seguir especificado:



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

CI n° 031/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Comissão de Coordenação da Câmara Mirim — A/C Jeferson Inácio
Assunto: Finalização de processo de aquisição de vales-transporte — dados para solicitação de
Nota de Empenho — Inexigibilidade de Licitação n° 1/2018

Londrina, 22 de janeiro de 2018.

Prezado,

Informamos que o processo de Inexigibilidade de Licitação para a aquisição
de 1520 unidades de vale-transporte foi finalizado e homologado pela Presidência da Casa.

Assim, encaminhamos os dados para possibilitar o pedido de Nota de
Empenho para o Departamento Financeiro da CML.

Empresa/Razão social TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA
CNPJ/MF 77.557.635/0001-19
Valor Unitário R$ 3,95
Valor Total R$ 6.004,00
Descrição Aquisição de 1520 unidades de vale-transporte para o Projeto Câmara

Mirim em cartões individuais.
Processo
Administrativo

Inexigibilidade de Licitação n° 01/2018, com fundamento no art. 25, I da
Lei 8.666/1993 (fornecedor exclusivo)

Contato Júlio Cesar, tel: 3378-2500

Atenciosamente,

fe'r
Departament

ando Moraes Marendaz
de Suprimentos e Patri ônio

0.>


