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SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
CHAMAMENTO PÚBLICO nº 001/2019
TRANSPORTE REGULAR
PROTOCOLO: nº 16.125.274-3
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO INTERMUNICIPAL, DE PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES DE PONTAL DO
SUL (PONTAL DO PARANÁ) – ILHA DO MEL - COMUNIDADES DE BRASÍLIA E ENCANTADAS (PARANAGUÁ), NA MODALIDADE TRANSPORTE
REGULAR (BARCOS)
PREÂMBULO
A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, em conformidade com
as regras previstas neste Chamamento, nos termos do disposto na Lei 15.608 de 16
de Agosto de 2007 e do Decreto Estadual 4.507/2009, torna pública a realização de
Chamamento Público para autorizar a prestação de serviços regulares de Transporte
Aquaviário Intermunicipal de Passageiros, entre as localidades de Pontal do Sul
(Pontal do Paraná) e a Ilha do Mel - Comunidades de Nova Brasília e de Encantadas.
(VWH(GLWDO¿FDUiKRVSHGDGRQRVLWHGD6(,/QRHQGHUHoRZZZLQIUDHVWUXWXUD
pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=627
1. DO OBJETO
O presente Chamamento tem por objeto cadastrar prestadores de serviço para a
operação regular de Transporte Aquaviário Intermunicipal de Passageiros, com
embarcações detentoras de Título de Inscrição de Embarcação emitidas pela Autoridade Marítima Brasileira, sob a descrição atividade/serviço "TRANSPORTE
AQUAVIÁRIO DE PASSAGEIRO”, entre as localidades de Pontal do Sul (Pontal
do Paraná) e a Ilha do Mel - terminais/trapiches de Brasília e de Encantadas (Paranaguá), os quais, atendidas as exigências deste Chamamento, poderão posteriormente
receber autorização precária para tal. Esclarecemos que os referidos Terminais estão
sob a administração das Prefeituras de Pontal do Paraná e de Paranaguá respectivamente, conforme rezam os Convênios de Delegação 067/2016 e 068/2016, ambos
SXEOLFDGRVQR'LiULR2¿FLDOGR(VWDGR±',2(QGHGHGH]HPEURGH
2. CRITÉRIOS E EXIGÊNCIAS À PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS
2.1 DA HABILITAÇÃO
3DUD¿QVGHKDELOLWDomRQHVWH&KDPDPHQWR3~EOLFRSRGHUmRVHKDELOLWDUSHVVRD
jurídica, associação, cooperativa, consórcios interessados ou pessoa física (indiretamente) que para tanto deverão protocolar nesta SEIL a sua manifestação de
interesse contendo a documentação a seguir relacionada:
2.1.1 PARA PESSOA JURÍDICA
· CNPJ válido e ativo com CNAE em consonância com a atividade exercida; ·
&RQWUDWR 6RFLDO (VWDWXWR 6RFLDO 5HTXHULPHQWR GH (PSUHVD RX &HUWL¿FDGR GH
Condição de MEI; · Registro no Cadastur;
· Alvará de funcionamento municipal; · Ata da última Assembleia Geral Extraordinária (para S.A.); · Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes Estadual;
· Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes Municipal; · Documentos pessoais
do proprietário ou representantes legais (RG, CPF e comprovante de residência);
· Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada
pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
· Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos
relativa à Previdência Social;
ā&HUWL¿FDGRGHUHJXODULGDGHUHODWLYDDR)*76
· Declaração de compromisso da empresa requerente, assumindo que tem todas
as condições necessárias para prestação do serviço, objeto deste Chamamento
(MODELO EM ANEXO);
· Declaração de compromisso em contratar seguro – vida e acidentes – para os
passageiros durante o período de transporte (MODELO EM ANEXO);
· Comprovação de frota de acordo com as características exigidas nesse
Chamamento Público, por meio dos Títulos de Inscrição de Embarcação cadastradas
na jurisdição da autoridade marítima correspondente e, caso a empresa não tenha
frota própria, também o contrato mercantil de arrendamento.
2.1.2 PARA ASSOCIAÇÕES
· Cópia do Estatuto Social;
· CNPJ;
· Declaração de compromisso da associação requerente, contendo registro e nome
por extenso, cargo e residência do representante legal, assumindo que tem todas
as condições necessárias para prestação do serviço, objeto deste Chamamento
(MODELO EM ANEXO);
· Declaração de compromisso em contratar seguro – vida e acidentes – para os
passageiros durante o período de transporte (MODELO EM ANEXO);
· Comprovação de frota de acordo com as características exigidas nesse
Chamamento Público, por meio dos Títulos de Inscrição de Embarcação da Associação, cadastradas na jurisdição da autoridade marítima correspondente e, caso
a empresa não tenha frota própria, também o
contrato mercantil de arrendamento;
· Exigir de seus associados a contratação de seguro – vida e acidentes – para os
passageiros durante o período de transporte;
2.1.3 PARA COOPERATIVAS
· Ata de Constituição;
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· Cópia de Estatuto
· Registro em Organizações de Cooperativas;
· Registro na Junta Comercial;
· Registro na Cadastur;
· Certidão negativa de débitos tributários e de dívida ativa estadual;
· Certidão negativa de débitos trabalhistas;
ā&HUWL¿FDGRGHUHJLVWURGH¿QLWLYRQR6LQGLFDWRH2UJDQL]DomRGH
Cooperativas;
· Alvará de Renovação de Locação e Funcionamento Provisório;
· Declaração de compromisso da cooperativa requerente, contendo registro e nome
por extenso, cargo e residência do representante legal assumindo que tem todas
as condições necessárias para prestação do serviço, objeto deste Chamamento
(MODELO EM ANEXO);
· Declaração de compromisso em contratar seguro – vida e acidentes – para os passageiros durante o período de transporte (MODELO EM ANEXO); o Comprovação
de frota de acordo com as características exigidas nesse Chamamento Público,
por meio dos Títulos de Inscrição de Embarcação da Cooperativa, cadastradas na
jurisdição da autoridade marítima correspondente e, caso a empresa não tenha frota
própria, também o contrato mercantil de arrendamento;
· Exigir de seus cooperados a contratação de seguro – vida e acidentes para os
passageiros durante o período de transporte;
2.1.4 PARA PESSOAS FÍSICAS
· Estarem diretamente vinculadas a uma Associação ou Cooperativa que seja
partícipe deste mesmo chamamento, cuja entidade deverá apresentar a documentação exigida para tal1.
1 As pessoas físicas poderão se habilitar desde que estejam vinculadas a uma asVRFLDomRRXFRQVyUFLRGHEDUTXHLURVSUR¿VVLRQDLV2EMHWLYDVHFRPLVVRXPDJHVWmR
PDLVH¿FLHQWHXPDPHOKRUFDSDFLGDGHGHFRPXQLFDomRHXPDPHQRUEXURFUDFLD
no trato com os credenciados. Pertinente auferir que as Associações e Consórcios
QmRSRGHUmRQHJDUDOLYUHDVVRFLDomRGH3HVVRDV)tVLFDVUHJXODUHVjSUR¿VVmR
2.2 CARACTERÍSTICA DA FROTA EXIGIDA
· Os barcos deverão ter capacidade mínima de 70 passageiros.
· As embarcações devem estar adequadas às Normas da Autoridade
Marítima (NORMAM-02/DOC) de acordo com as características de cada
embarcação.
3. DA TARIFA DE TRANSPORTE
· A Autorizada será remunerada mediante cobrança de Tarifa, cujo valor da passagem individual por passageiro será de R$ 11,94 (onze reais e noventa e quatro
centavos) de ida (Pontal do Sul – Ilha do Mel) e de R$ 11,94 (onze reais e noventa
e quatro centavos) de volta (Ilha do Mel – Pontal do Sul).
· O reajuste da tarifa de embarque ocorrerá uma vez por ano, corrigidas pelo IGPM, levando-se em conta o valor acumulado em doze meses, de julho de um ano a
junho do ano seguinte. O valor do reajuste será aplicado após a devida homologação
da AGEPAR;
· É expressamente vedado o pagamento de qualquer sobretaxa em relação à tabela
adotada.
As tarifas de embarque, a taxa de visitação e o valor das passagens serão cobradas
pelas Prefeituras de Pontal do Paraná / Paranaguá2, sendo repassados: o valor da tarifa de transporte aos autorizados, conforme o número de passageiros transportados;
as tarifas de embarque se destinarão aos administradores dos terminais, ou seja, às
respectivas Prefeituras; e a Taxa de Visitação se destinará ao IAP.
$UHPXQHUDomRGDDXWRUL]DGDVHUiUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPDGHPDQGDHVSHFt¿FD
tendo por base o valor de bilhetes vendidos.
O valor da tarifa acima fora baseado em estudo metodológico intitulado Estudo
Tarifário Preliminares das Travessias de Pontal do Sul à Ilha do Mel datado de 28
de agosto de 2017, sendo homologada pela AGEPAR.
4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
Para participação neste Chamamento, as pessoas jurídicas, associações ou consórcios
deverão entregar envelope contendo toda a documentação exigida na habilitação,
incluindo a Declaração e o equerimento para Autorização, vide modelos em anexo,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação deste Chamamento, na
sede da SEIL, no endereço Avenida Iguaçu, 420 - Protocolo SEIL - Rebouças CEP: 80.230-020
- Curitiba - Paraná.
A documentação deverá ser entregue até o dia 22/01/2020, considerando-se que
entre os dias 21 de dezembro de 2019 e 05 de janeiro de 2020 haverá recesso de
¿QDOGHDQRQRkPELWRGR3RGHU([HFXWLYR(VWDGXDO
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
2 Conforme previsto nos convênios de delegação 067/2016, com Paranaguá, e
 FRP 3RQWDO GR 3DUDQi SXEOLFDGRV HP 'LiULR 2¿FLDO HP 
edição nº 9839.
Caso ocorra indeferimento do pedido de credenciamento por parte da SEIL, haverá
DSRVVLELOLGDGHGHLQWHUSRVLomRGHUHFXUVRGHYLGDPHQWHMXVWL¿FDGRRTXDOGHYHUi
ser protocolado em até 10 dias úteis a partir de informação do Edital de convocação.
DO CREDENCIAMENTO
Serão credenciadas as pessoas jurídicas, associações e cooperativas que cumprirem
todos os critérios e exigências previstos nesse edital.
A listagem dos interessados credenciados será disponibilizada em até 10 dias úteis
após o período de cadastramento.
A referida listagem será publicada no endereço:
www.infraestrutura.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=627.
OBRIGAÇÃO DOS CREDENCIADOS
Os credenciados autorizados deverão prover cobertura de seguro para os passageiros durante a travessia de Ida e de volta a Ilha do Mel, conforme Resolução
912/2007 da ANTAQ.
As autorizadas deverão dispor, a qualquer momento após o credenciamento, as
documentações relativas às condições de habilitação à disposição da SEIL e das
Prefeituras de Pontal do Paraná e de Paranaguá.
DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES
A data para o início das operações dar-se-á imediatamente após a publicação do
resultado do Chamamento e a emissão do Termo de Autorização Precária. Para o
início da operação, o(a) autorizado(a) deverá contar com frota e recursos humanos
disponíveis necessários para a operação dos serviços.
Será permitida a rescisão da autorização, pelo autorizado, a qualquer tempo, medi-
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DQWHQRWL¿FDomRj$GPLQLVWUDomRFRPDDQWHFHGrQFLD¿[DGDQRWHUPRGHDXWRUL]DomR
DA ROTATIVIDADE
O serviço será ofertado na forma de rotatividade entre os credenciados, obedecido
o esquema operacional imposto pelos administradores dos Terminais.
DA AUTORIZAÇÃO PRECÁRIA
Em até 10 (dez) dias úteis após a publicação dos credenciados será emitido TERMO
DE AUTORIZAÇÃO PREC (conforme anexo) concedendo autorização especial
para explorar o serviço regular de transporte aquaviário intermunicipal de passageiros, entre as
localidades de Pontal do Sul (Pontal do Paraná) – Ilha do Mel - Comunidades de
Brasília e Encantadas (Paranaguá), em caráter precário, sob o regime de Autorização Especial.
O prazo da autorização será por tempo indeterminado, cabendo a necessidade de
apresentação documental a cada 2 anos para revalidação da autorização.
DA DENÚNCIA DE IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Caberá à SEIL/PR e a Administração do Terminal estabelecerem um canal para
que usuários denunciem irregularidades na prestação de serviço ou faturamento.
O usuário poderá fazer reclamações e denúncias diretamente no site da SEIL (http://
www.infraestrutura.pr.gov.br) no link: “Fale com o Ouvidor”.
DA ADVERTÊNCIA E SUSPENSÃO TEMPORÁRIA
$FULWpULRGDDGPLQLVWUDomRPXQLFLSDOHGD¿VFDOL]DomRHVWDGXDOTXDQGRGDDXWRUL]DGD
incorrer em irregularidades e impertinências aos usuários passageiros caberá de
forma cumulativa, em primeiro a advertência formal, e depois em recorrência da
situação a suspenção temporária por até 15 dias.
DO DESCREDENCIAMENTO
No caso de o prestador não iniciar o serviço na data estabelecida na autorização
HPLWLGD SHOD 6(,/ HVWH VHUi H[FOXtGR H GHVFODVVL¿FDGR SDUD SUHVWDU RV VHUYLoRV
objeto do presente chamamento.
Prestadores de serviços que descumprirem, a qualquer tempo, as exigências impostas
neste edital, bem como, que cometerem rregularidades na prestação do serviço
poderão perder a autorização para operação das linhas de transportes previstas neste
Chamamento Público, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Será facultado
aos credenciados autorizados solicitarem o pedido de descredenciamento, com prazo
de antecedência mínima de 3 meses, informando a solicitação de descredenciamento
à Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL).
DATA: 18 de dezembro de 2019.
DECLARAÇÃO
A (Pessoa Jurídica, Associação ou Cooperativa) _________________________
_______________
CNPJ: ____________________, aqui representada por
_______________________________CPF: ______________________ declara o
compromisso de ter todas as condições necessárias para prestação do serviço, objeto
deste Chamamento Público, inclusive o de contratar seguro – vida e acidentes - para
os passageiros durante o período de transporte.
_____________________________________________
(Nome do Representante)
Requerimento de Autorização Vinculado ao Chamamento Público Nº 01/2019
ILUSTRÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
(Pessoa Jurídica, Associação, Cooperativa), sediada à (Logradouro, rua , avenida),
nº (XXX) - Bairro (NONONONNONONONO) - CEP (XX.XXX-XX), na cidade de
(NONONONONONONO), inscrita no CNPJ sob nº (XX.XXX.XXX/XXXX-XX),
requer a autorização para a prestação de serviços de transporte coletivo aguaviário
intermunicipal de passageiros, entre as localidades de Pontal do Sul (Pontal do
Paraná) e a Ilha do Mel - terminais/trapiches de Brasília e de Encantadas (Paranaguá),
na modalidade de TRANSPORTE REGULAR, por seu representante legal, que ao
¿QDOVXEVFUHYHYHPUHVSHLWRVDPHQWHUHTXHUHUD9RVVD6HQKRULD$8725,=$d2
por prazo indeterminado para a utilização das embarcações abaixo relacionados,
com vistorias válidas, para operação na linha intermunicipal da própria requerente.
Relação das embarcações
Orden
Nome da Embarcação Nº da Inscrição da Embarcação
Capacidade Vencimento Vistoria
Termos em que,
P. Deferimento.
__________, ___ de ____________ de _______
___________________________________________________
(Nome/carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
Nome:_______________________________Telefones para contato: __________
_______________________________
MODELO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PRECÁRIA nº XX SEIL dd de mmmm de 2020 (a
ser preenchido pelo poder concedente - SEIL)
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - no
uso da competência que lhe é conferida pela pela Lei nº 19.849/2019 e Decreto nº
13/2019 e de acordo com o art. 1º, parágrafo único, item v, da lei complementar
estadual nº 76, de 21 de dezembro de 1995.
R E S O L V E:
I – Autorizar (Pessoa Jurídica, Associação, Cooperativa), doravante denominada
Autorizada, CNPJ (XX.XXX.XXX/XXXX-XX), a operar, por prazo indeterminado,
como prestador de serviços de transporte REGULAR de passageiros, na linha
TERMINAL/Trapiche de PONTAL DO SUL, em Pontal do Paraná, aos Terminais/
Trapiches de ILHA DO MEL (Nova Brasília e Encantadas), em Paranaguá, exclusivamente, com embarcações próprias ou fretadas, que contenham o respectivo título
de inscrição de embarcação emitido pela Autoridade Marítima para a atividade do
serviço "transporte de passageiros."
II - A presente autorização é dada a título precário e pode ser revogada mediante
QRWL¿FDomRSUpYLDGHQRPtQLPR QRYHQWD GLDVSRUPRWLYRGHLQWHUHVVHS~EOLFR
GHYLGDPHQWHMXVWL¿FDGR
III - A Autorizada não terá direito adquirido à permanência das condições vigentes
na data desta outorga ou do início de suas atividades, devendo observar as novas
FRQGLo}HVLPSRVWDVSRUOHLHSHODUHJXODPHQWDomRTXH¿[DUiSUD]RVX¿FLHQWHSDUD
adaptação.

IV - Esta autorização poderá ser extinta por renúncia, falência ou extinção da Autorizada, ou pela SEIL, por via de anulação ou cassação, mediante processo regular.
V - Este TERMO garante ao autorizado a exploração do serviço de travessia, o
qual deverá utilizar única e exclusivamente os trapiches públicos como pontos de
embarque e desembarque.
VI - O presente Termo de Autorização entra em vigor na data de sua publicação,
importando o início dos serviços em plena aceitação pela Autorizada das condições
nele estabelecidas.
Curitiba, ___ de _________________ de 2020.
Sandro Alex
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
CHAMAMENTO PÚBLICO n.º 002/2019
FRETAMENTO (TÁXI NÁUTICO)
PROTOCOLO: nº 16.125.274-3
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO INTERMUNICIPAL, DE PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES DE PONTAL DO
SUL (PONTAL DO PARANÁ) – ILHA DO MEL - COMUNIDADES DE BRASÍLIA E ENCANTADAS (PARANAGUÁ), NA MODALIDADE FRETAMENTO
(TÁXI NÁUTICO).
PREÂMBULO
A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, ........, em conformidade
com as regras previstas neste Chamamento, nos termos do disposto na Lei 15.608
de 16 de Agosto de 2007 e do Decreto Estadual 4.507/2009 torna pública a realização de Chamamento Público para autorizar a prestação de serviços de Transporte
Aquaviário Intermunicipal de Passageiros, entre as localidades de Pontal do Sul
(Pontal do Paraná) e a Ilha do Mel - Comunidades de Brasília e de Encantadas, na
modalidade fretamento (táxi náutico).
(VWH(GLWDO¿FDUiKRVSHGDGRQRVLWHGD6(,/QRHQGHUHoR
www.infraestrutura.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=627
1. OBJETO
O presente Chamamento tem por objeto cadastrar prestadores de serviço para a
operação de Transporte Aquaviário Intermunicipal de Passageiros, na modalidade
fretamento (táxi náutico), com embarcações detentoras de Titulo de Inscrição de
Embarcação emitidas pela Autoridade Marítima Brasileira, sob a descrição atividade/
serviço "TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DE PASSAGEIRO”, entre as localidades
de Pontal do Sul (Pontal do Paraná) e a Ilha do Mel - terminais/trapiches de Brasília
e Encantadas (Paranaguá), os quais, atendidas as exigências deste Chamamento,
poderão posteriormente receberem autorização precária para tal. Esclarecemos
que os referidos Terminais estão sob a administração das Prefeituras de Pontal do
Paraná e de Paranaguá respectivamente, conforme rezam os Convênios de Delegação
HDPERVSXEOLFDGRVQR'LiULR2¿FLDOGR(VWDGR±',2(Q
9839 de 09 de dezembro de 2016.
2. CRITÉRIOS E EXIGÊNCIAS À PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS
2.1 DA HABILITAÇÃO
3DUD¿QVGHKDELOLWDomRQHVWH&KDPDPHQWR3~EOLFRSRGHUmRVHKDELOLWDUSHVVRD
jurídica, associação, cooperativa, ou consórcios interessados ou pessoa física
(indiretamente) que para tanto deverão protocolar nesta SEIL a sua manifestação
de interesse contendo a documentação a seguir relacionada:
2.1.1. PARA PESSOA JURÍDICA

&13- YiOLGR H DWLYR FRP &1$( HP FRQVRQkQFLD FRP D DWLYLGDGH
exercida;

&RQWUDWR6RFLDO(VWDWXWR6RFLDO5HTXHULPHQWRGH(PSUHVDRX&HUWL¿FDGRGH&RQGLomRGH0(,

5HJLVWURQD&DGDVWXU

$OYDUiGHIXQFLRQDPHQWRPXQLFLSDO

$WDGD~OWLPD$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD SDUD6$ 

,QVFULomRQR&DGDVWUR*HUDOGH&RQWULEXLQWHV(VWDGXDO

,QVFULomRQR&DGDVWUR*HUDOGH&RQWULEXLQWHV0XQLFLSDO

'RFXPHQWRVSHVVRDLVGRSURSULHWiULRRXUHSUHVHQWDQWHVOHJDLV 5*
CPF e comprovante de residência);

3URYD GH LQH[LVWrQFLD GH GpELWRV LQDGLPSOLGRV SHUDQWH D -XVWLoD GR
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada
pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

&HUWLGmR1HJDWLYDRX&HUWLGmR3RVLWLYDFRP(IHLWRVGH1HJDWLYDGH
Débitos relativa à Previdência Social;

&HUWL¿FDGRGHUHJXODULGDGHUHODWLYDDR)*76

'HFODUDomRGHFRPSURPLVVRGDHPSUHVDUHTXHUHQWHDVVXPLQGRTXHWHP
todas as condições necessárias para prestação do serviço, objeto deste Chamamento
(MODELO EM ANEXO);

'HFODUDomRGHFRPSURPLVVRHPFRQWUDWDUVHJXUR±YLGDHDFLGHQWHV
para os passageiros durante o período de transporte (MODEO EM ANEXO);

&RPSURYDomRGHIURWDGHDFRUGRFRPDVFDUDFWHUtVWLFDVH[LJLGDVQHVVH
Chamamento Público, por meio dos Títulos de Inscrição de Embarcação cadastradas
na jurisdição da autoridade marítima correspondente e, caso a empresa não tenha
frota própria, também o contrato mercantil de arrendamento.
2.1.2 PARA ASSOCIAÇÕES

&ySLDGR(VWDWXWR6RFLDO

&RPSURYDQWHGH,QVFULomRHGH6LWXDomR&DGDVWUDOGR&13-

$WDGH)XQGDomRDSURYDomRGRHVWDWXWRHOHLomRHSRVVHGDSULPHLUD
e da última Diretoria;

'HFODUDomR GH FRPSURPLVVR GD DVVRFLDomR UHTXHUHQWH FRQWHQGR
registro e nome por extenso, cargo e residência do representante legal, assumindo
que tem todas as condições necessárias para prestação do serviço, objeto deste
Chamamento (MODEO EM ANEXO);

'HFODUDomRGHFRPSURPLVVRHPFRQWUDWDUVHJXUR±YLGDHDFLGHQWHV
para os passageiros durante o período de transporte (MODELO EM ANEXO);

&RPSURYDomRGHIURWDGHDFRUGRFRPDVFDUDFWHUtVWLFDVH[LJLGDVQHVVH
Chamamento Público, por meio dos Títulos de Inscrição de Embarcação da Associação, cadastradas na jurisdição da autoridade marítima correspondente e, caso
a empresa não tenha frota própria, também o contrato mercantil de arrendamento.

([LJLUGHVHXVDVVRFLDGRVDFRQWUDWDomRGHVHJXUR±YLGDHDFLGHQWHV
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- para os passageiros durante o período de transporte;
2.1.3 PARA COOPERATIVAS

$WDGH&RQVWLWXLomR

&ySLDGH(VWDWXWR

5HJLVWURHP2UJDQL]DomRGH&RRSHUDWLYDV

5HJLVWURQD-XQWD&RPHUFLDO

5HJLVWURQD&DGDVWXU

&HUWLGmRQHJDWLYDGHGpELWRVWULEXWiULRVHGHGtYLGDDWLYDHVWDGXDO

&HUWLGmRQHJDWLYDGHGpELWRVWUDEDOKLVWDV

&HUWL¿FDGR GH UHJLVWUR GH¿QLWLYR QR 6LQGLFDWR H 2UJDQL]DomR GDV
Cooperativas;

$OYDUiGH5HQRYDomRGH/RFDomRH)XQFLRQDPHQWR3URYLVyULR

'HFODUDomR GH FRPSURPLVVR GD FRRSHUDWLYD UHTXHUHQWH FRQWHQGR
registro e nome por extenso, cargo e residência do representante legal, assumindo
que tem todas as condições necessárias para prestação do serviço, objeto deste
Chamamento (MODELO EM ANEXO);

'HFODUDomRGHFRPSURPLVVRHPFRQWUDWDUVHJXUR±YLGDHDFLGHQWHV
para os passageiros durante o período de transporte (MODELO EM ANEXO);

&RPSURYDomRGHIURWDGHDFRUGRFRPRFRQVWDQWHQRLWHP$QH[RGHVWH
Chamamento, por meio dos Títulos de Inscrição de Embarcação da Cooperativa,
cadastradas na jurisdição da autoridade marítima correspondente e, caso a empresa
não tenha frota própria, também o contrato mercantil de arrendamento.

([LJLUGHVHXVFRRSHUDGRVDFRQWUDWDomRGHVHJXUR±YLGDHDFLGHQWHV
- para os passageiros durante o período de transporte;
2.1.4 PARA PESSOAS FÍSICAS

(VWDUHP GLUHWDPHQWH YLQFXODGDV D XPD$VVRFLDomR RX &RRSHUDWLYD
que seja partícipe deste mesmo chamamento, cuja entidade deverá apresentar a
documentação exigida para tal.
As pessoas físicas poderão se habilitar desde que estejam vinculadas a uma assoFLDomRRXFRQVyUFLRGHEDUTXHLURVSUR¿VVLRQDLV2EMHWLYDVHFRPLVVRXPDJHVWmR
PDLVH¿FLHQWHXPDPHOKRUFDSDFLGDGHGHFRPXQLFDomRHXPDPHQRUEXURFUDFLD
no trato com os credenciados. Pertinente auferir que as Associações e Consórcios
QmRSRGHUmRQHJDUDOLYUHDVVRFLDomRGH3HVVRDV)tVLFDVUHJXODUHVjSUR¿VVmR
2.2 CARACTERÍSTICA DA FROTA EXIGIDA
Serão habilitados os requerentes que comprovarem possuir frota com as seguintes
HVSHFL¿FDo}HV

3RWrQFLDGR0RWRULJXDORXVXSHULRUD+3V

&DSDFLGDGHPtQLPDGHSDVVDJHLURVHPi[LPRGHSDVVDJHLURV

$V HPEDUFDo}HV GHYHP HVWDU DGHTXDGDV jV 1RUPDVGD$XWRULGDGH
Marítima (NORMAM-02/DOC) de acordo com as características de cada embarcação.
3
DA TARIFA DE TRANSPORTE
A Autorização será remunerada mediante cobrança de tarifa, com valor de voucher
de R$ 119,26 (cento e dezenove reais e vinte e seis centavos) para conjunto de até 05
passageiros de ida (Pontal do Sul – Ilha do Mel) e de R$ 119,26 (cento e dezenove
reais e vinte e seis centavos) para até 05 passageiros de volta (Ilha do Mel – Pontal
do Sul). Ao que ultrapassar o

Q~PHUR GH  SDVVDJHLURV QRYR YRXFKHU GH 5  SRGHUi VHU
cobrado para um conjunto de até mais 05 passageiros, tanto para ida quanto para
volta. Ao que ultrapassar o número de 10 passageiros outro voucher poderá ser
cobrado e assim por diante até o limite de 30 passageiros.

2UHDMXVWHGDWDULIDGHHPEDUTXHRFRUUHUiXPDYH]SRUDQRFRUULJLGDV
pelo IGP-M, levando-se em conta o valor acumulado em doze meses, de julho de
um ano a junho do ano seguinte. O valor do reajuste será aplicado após a devida
homologação da AGEPAR;

eH[SUHVVDPHQWHYHGDGRRSDJDPHQWRGHTXDOTXHUVREUHWD[DHPUHODomR
à tabela adotada;

$UHPXQHUDomRGDDXWRUL]DGDVHUiUHDOL]DGRGHDFRUGRFRPDGHPDQGD
HVSHFt¿FDWHQGRSRUEDVHRYDORUGHELOKHWHVYHQGLGRV
As tarifas de embarque, a taxa de visitação e o valor dos vouchers serão cobradas
pelas Prefeituras de Pontal do Paraná / Paranaguá , sendo repassados: o valor do
YRXFKHUGRWUDQVSRUWHDRVDXWRUL]DGRVFRQIRUPHHVSHFL¿FDGRDFLPDDVWDULIDVGH
embarque se destinarão aos administradores dos terminais, ou seja, às respectivas
Prefeituras; e a Taxa de Visitação se destinará ao IAP.
O valor do tarifa do voucher acima fora baseado em estudo metodológico intitulado
Estudo Tarifário Preliminares das Travessias de Pontal do Sul à Ilha do Mel datado
de 28 de agosto de 2017, sendo homologada pela AGEPAR.
4. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
Para participação neste Chamamento, as pessoas jurídicas, associações ou consórcios
deverão entregar envelope contendo toda a documentação exigida na habilitação,
Conforme previsto nos convênios de delegação 067/2016, com Paranaguá, e
 FRP 3RQWDO GR 3DUDQi SXEOLFDGRV HP 'LiULR 2¿FLDO HP 
edição nº 9839.
incluindo a Declaração e o Requerimento para Autorização, vide modelos em anexo,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação, na sede da SEIL, no
endereço Avenida Iguaçu, 420, Rebouças - CEP: 80.230-020 - Curitiba - Paraná.
A documentação deverá ser entregue até o dia 22/01/2020, considerando-se que
entre os dias 21 de dezembro de 2019 e 05 de janeiro de 2020 haverá recesso de
¿QDOGHDQRQRkPELWRGR3RGHU([HFXWLYR(VWDGXDO
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
Caso ocorra indeferimento do pedido de credenciamento por parte da
6(,/KDYHUiDSRVVLELOLGDGHGHLQWHUSRVLomRGHUHFXUVRGHYLGDPHQWHMXVWL¿FDGR
o qual deverá ser protocolado em até 10 dias úteis a partir de informação do Edital
de convocação.
DO CREDENCIAMENTO
Serão credenciadas as pessoas jurídicas, associações e cooperativas que cumprirem
todos os critérios e exigências previstos nesse edital.
A listagem dos interessados credenciados será disponibilizada em até 10 dias úteis
após o período de cadastramento.
A referida listagem será publicada no endereço:
www.infraestrutura.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=627.
OBRIGAÇÃO DOS CREDENCIADOS
Os credenciados autorizados deverão prover cobertura de seguro para os pas-
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sageiros durante a travessia de Ida e de volta a Ilha do Mel, conforme Resolução
912/2007 da ANTAQ.
As autorizadas deverão dispor, a qualquer momento após o credenciamento, as
documentações relativas às condições de habilitação à disposição da SEIL e das
Prefeituras de Pontal do Paraná e de Paranaguá.
DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES
A data para o início das operações dar-se-á imediatamente após a publicação do
resultado do Chamamento e a emissão do Termo de Autorização Precária.
Para o início da operação, o (a) autorizado(a) deverá contar com frota e recursos
humanos disponíveis necessários para a operação dos serviços.
Será permitida a rescisão da autorização, pelo autorizado, a qualquer tempo, mediDQWHQRWL¿FDomRj$GPLQLVWUDomRFRPDDQWHFHGrQFLD¿[DGDQRWHUPRGHDXWRUL]DomR
DA ROTATIVIDADE
O serviço será ofertado na forma de rotatividade entre os credenciados, obedecido
o esquema operacional imposto pelos administradores dos Terminais.
DA AUTORIZAÇÃO PRECÁRIA
Em até 10 (dez) dias úteis após a publicação dos credenciados será emitida TERMO
DE AUTORIZAÇÃO PRECÁRIA (conforme anexo) concedendo autorização
especial para explorar o serviço regular de transporte aquaviário intermunicipal
de passageiros, entre as localidades de Pontal do Sul (Pontal do Paraná) – Ilha do
Mel - Comunidades de Brasília e Encantadas (Paranaguá), em caráter precário, sob
o regime de Autorização Especial.
O prazo da autorização será por tempo indeterminado, cabendo a necessidade de
apresentação documental a cada 2 anos para revalidação da autorização.
DA DENÚNCIA DE IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Caberá a SEIL e a Administração do Terminal estabelecer um canal para que usuários
denunciem irregularidades na prestação de serviço ou faturamento.
O usuário poderá fazer reclamações e denúncias diretamente no site da SEIL (http://
www.infraestrutura.pr.gov.br) no link: “Fale com o Ouvidor”.
DA ADVERTÊNCIA E SUSPENSÃO TEMPORÁRIA
$FULWpULRGDDGPLQLVWUDomRPXQLFLSDOHGD¿VFDOL]DomRHVWDGXDOTXDQGRGDDXWRUL]DGD
incorrer em irregularidades e impertinências aos usuários passageiros caberá de
forma cumulativa, em primeiro a advertência formal, e depois em recorrência da
situação a suspenção temporária por até 15 dias.
DO DESCREDENCIAMENTO
No caso de prestador não iniciar o serviço na data estabelecida na autorização
HPLWLGD SHOD 6(,/ HVWH VHUi H[FOXtGD H GHVFODVVL¿FDGD SDUD SUHVWDU RV VHUYLoRV
objeto do presente chamamento.
Prestadores de serviços que descumprirem, a qualquer tempo, as exigências impostas
neste edital, bem como, que cometerem irregularidades na prestação do serviço e/ou
do faturamento poderão perder o cadastro para operação das linhas de transportes
previstas neste Chamamento Público, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Será facultado aos credenciados autorizados solicitarem o pedido de descredenciamento, com prazo de antecedência mínima de 3 meses, informando a solicitação de
descredenciamento à Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL).
Sandro Alex
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística
DATA: 18 de dezembro de 2019.
DECLARAÇÃO
A (Pessoa Jurídica, Associação ou Cooperativa) _________________________
_______________
CNPJ: ____________________, aqui representada por
_______________________________CPF: ______________________ declara o
compromisso de ter todas as condições necessárias para prestação do serviço, objeto
deste Chamamento Público, inclusive o de contratar seguro – vida e acidentes - para
os passageiros durante o período de transporte.
_____________________________________________
(Nome do Representante)
Requerimento de Autorização Vinculado ao Chamamento Público Nº 02/2019
ILUSTRÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
(Pessoa Jurídica, Associação, Cooperativa), sediada à (Logradouro, rua , avenida),
nº (XXX) - Bairro (NONONONNONONONO) - CEP (XX.XXX-XX), na cidade de
(NONONONONONONO), inscrita no CNPJ sob nº (XX.XXX.XXX/XXXX-XX),
requer a autorização para a prestação de serviços de transporte coletivo aguaviário
intermunicipal de passageiros, entre as localidades de Pontal do Sul (Pontal do
Paraná) e a Ilha do Mel - terminais/trapiches de Brasília e de Encantadas (Paranaguá),
na modalidade FRETAMENTO (Táxi Náutico), por seu representante legal, que ao
¿QDOVXEVFUHYHYHPUHVSHLWRVDPHQWHUHTXHUHUD9RVVD6HQKRULD$8725,=$d2
por prazo indeterminado para a utilização das embarcações abaixo relacionados,
com vistorias válidas, para operação na linha intermunicipal da própria requerente.
Relação das embarcações
Orden
Nome da Embarcação Nº da Inscrição da Embarcação
Capacidade Vencimento Vistoria
Termos em que,
P. Deferimento.
__________, ___ de ____________ de _______
___________________________________________________
(Nome/carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
Nome:_______________________________Telefones para contato: __________
_______________________________
MODELO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PRECÁRIA nº XX SEIL dd de mmmm de 2020 (a
ser preenchido pelo poder concedente - SEIL)
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - no uso
da competência que lhe é conferida pela Lei nº 19.849/2019 e Decreto nº 13/2019
e de acordo com o art. 1º, parágrafo único, item v, da lei complementar estadual nº
76, de 21 de dezembro de 1995.
R E S O L V E:
I – Autorizar (Pessoa Jurídica, Associação, Cooperativa), doravante denominada
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Autorizada, CNPJ (XX.XXX.XXX/XXXX-XX), a operar, por prazo indeterminado,
como prestador de serviços de transporte FRETAMENTO (TÁXI NÁUTICO) de
passageiros, na linha TERMINAL/Trapiche de PONTAL DO SUL, em Pontal do
Paraná, aos Terminais/Trapiches de ILHA DO MEL (Nova Brasília e Encantadas),
em Paranaguá, exclusivamente, com embarcações próprias ou fretadas, que contenham o respectivo título de inscrição de embarcação emitido pela Autoridade
Marítima para a atividade do serviço "transporte de passageiros."
II - A presente autorização é dada a título precário e pode ser revogada mediante
QRWL¿FDomRSUpYLDGHQRPtQLPR QRYHQWD GLDVSRUPRWLYRGHLQWHUHVVHS~EOLFR
GHYLGDPHQWHMXVWL¿FDGR
III - A Autorizada não terá direito adquirido à permanência das condições vigentes
na data desta outorga ou do início de suas atividades, devendo observar as novas
FRQGLo}HVLPSRVWDVSRUOHLHSHODUHJXODPHQWDomRTXH¿[DUiSUD]RVX¿FLHQWHSDUD

 



adaptação.
IV - Esta autorização poderá ser extinta por renúncia, falência ou extinção da Autorizada, ou pela SEIL, por via de anulação ou cassação, mediante processo regular.
V - Este TERMO garante ao autorizado a exploração do serviço de travessia, o
qual deverá utilizar única e exclusivamente os trapiches públicos como pontos de
embarque e desembarque.
VI - O presente Termo de Autorização entra em vigor na data de sua publicação,
importando o início dos serviços em plena aceitação pela Autorizada das condições
nele estabelecidas.
Curitiba, ___ de _________________ de 2020.
Sandro Alex
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística
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