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PROGRAMA DE INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO É EXECUTADO 

Prefeitura de PG fortalece  
o desenvolvimento de MEIs 

A prefeitura de Ponta Grossa 
tem colocado em prática um 
abrangente programa de ino-
vação, modernização e desbu-
rocratização da gestão pública. 
Entre as atividades, que inte-
gram as ações do Vale dos Tri-
lhos, uma política municipal de 
fomento à inovação, está o forta-
lecimento dos microempreende-
dores individuais (MEIs). 

O resultado de todo o tra-
balho desenvolvido pelo Muni-
cípio, por meio da Agência de 
Inovação e Desenvolvimento, é 
que Ponta Grossa foi a cidade 
paranaense que mais forma-
lizou microempreendedores in-
dividuais nos últimos 12 meses. 
Além disso, Ponta Grossa foi re-
conhecida pelo Sebrae com o 
prêmio Prefeito Empreendedor 
do Paraná, pelo trabalho desen-
volvido pela Sala do Empreen-
dedor. 

Conforme a presidente da 
Agência de Inovação de Desen-
volvimento (AID), Tônia Mansani 
de Mira, Ponta Grossa conta com 

Palavra. Segundo Tônia, não há limite no número de MEIs existentes na 
cidade, mas o desafio é vocacionar as empresas para inovação | Foto: Divulgação 

28 mil microempreendedores in-
dividuais. Neste ano, foram for-
malizados mais de 2,9 mil MEIS, 
sendo 624 apenas no mês de 
maio. Ela atribui o número signi-
ficativo de formalização à adoção 
da lei da liberdade econômica 
pelo Município. Entre as vanta-
gens, o MEI é dispensado de 
ato público, não há incidência 

de taxas e após a abertura, já 
tem inscrição municipal e pode 
emitir nota fiscal. Algumas ati-
vidades são passíveis de fiscali-
zação, o que pode acontecer pos-
teriormente à formalização. 

A Sala Digital, pode 
ser acessada por meio do 
site: saladoempreendedor.ponta-
grossa.pr.gov.br/sala-digital. 

MOBILIDADE >> APP COBRA TAXA DE APENAS 5% DOS MOTORISTAS 

Premiado aplicativo de transporte 
‘MobPar’ chega a Ponta Grossa 
Empresa está 
na fase de 
cadastramento de 
motoristas e realiza 
primeiras corridas 
na cidade 

FERNANDO ROGALA 
dinheiro@jmnews.com.br 

Está chegando a Ponta Grossa 
uma premiada empresa de mo-

bilidade urbana: a MobPar. Em-
presa brasileira, paranaense, se-
diada no Norte Pioneiro, ela já está 
presente em 49 cidades de sete 
estados brasileiros, contando com 
mais de cinco mil motoristas e 
mais de 140 mil usuários cadas-
trados, e agora inicia suas opera-
ções na maior cidade dos Campos 
Gerais com seus diferenciais. Con-
corrente direta de aplicativos de ou-
tros países, como Uber, 99, Maxim 
e inDriver, a MobPar se estabelece 
nos locais onde atua ao se destacar 
com o melhor atendimento pos-
sível ao cliente. Neste momento, 
a empresa está cadastrando moto-
ristas, para posteriormente iniciar 
as operações com o transporte de 
passageiros. 

“Hoje somos o maior aplicativo 
brasileiro. Temos pouco mais de 
dois anos no mercado; a empresa 
foi fundada em 20 de março de 
2020, em plena pandemia, e desde 
então é uma briga nossa de cen-
tavos contra os bilhões das outras 
gigantes, e mesmo assim, temos 
conquistado nosso espaço mercado 
e crescendo”, informa Cristiano Sa-
vagin, CEO da MobPar. Esse cresci-
mento no mercado e esse destaque 
com o atendimento ao cliente é ob-
tido, principalmente, com um prin-
cípio: a valorização do motorista, 
do profissional que trabalha dire-

Revelação. Empresa sediada em Wenceslau Braz já recebeu inúmeros 
prêmios por ser referência no setor de  tecnologia e inovação | Foto: Divulgação  

tamente com o passageiro. “Tra-
balhamos na tríplice hélice: se o 
motorista é valorizado, ele trabalha 
melhor, e ele atendendo melhor, 
o cliente fica satisfeito. Então ele 
ganha, a empresa ganha, e o cliente 
ganha”, disse. 

Savagin detalha que essa valori-
zação ao motorista é feita com um 
valor percentual maior da ‘corrida’ 
que fica para ele. As empresas in-
ternacionais, segundo ele, cobram 
uma taxa entre 15% e 40% da cor-
rida, enquanto que a MobPar cobra 
apenas 5%. E isso não é tudo: “No 
domingo, não cobramos comissão. 
Então 100% fica com o motorista. 
Por isso hoje tem tantos abando-
nando os outros aplicativos e vindo 
pra gente. Porque se ele faz uma 
corrida de R$ 8, ele paga apenas 
R$ 0,40 para a plataforma. Então 
viemos trazer esperanças para os 
motoristas, pelo ganho digno, para 
ele ter melhor qualidade de vida. 
A MobPar não tem o intuito de ga-
nhar dinheiro, e sim, levar quali-
dade de vida às pessoas”, reforça o 
CEO da empresa. 

Para os clientes, quanto aos 
preços, ele classifica como ‘compe-
titivos’ e ‘justos’. “Não entramos em 
guerra de preços, mas sim de qua-
lidade, de atendimento. Nosso mo-

MOTORISTAS 

Cadastramento está aberto 
Neste momento, a MobPar está em fase de cadastramento de motoristas 

no município, mas já está realizando algumas corridas, devido à grande ade-
são de profissionais. Os profissionais interessados devem acessar o site da em-
presa (mobpar.com.br) ou então baixar o aplicativo MobPar nas lojas de apli-
cativos dos sistemas (App Store no iOS e Play Store no Android). “Estaremos 
fazendo um cadastramento contínuo de motoristas. Precisamos de um núme-
ro X para abrir publicidade direcionara ao passageiro e iniciar as operações. 
Temos o cuidado para o passageiro ser bem atendido e rápido. Mas acredita-
mos que em cerca de 30 dias já podemos iniciar o transporte de passageiros na 
cidade com força total”, informou Savagin. 

cidades contempladas 
Empresa destina 
parte do lucro para 
projetos onde atua 

Além da valorização ao motorista 
e o melhor atendimento possível aos 
clientes, a MobPar também contribui 
para o desenvolvimento dos municí-
pios onde ela está inserida, através da 
destinação de parte do lucro em favor 
de ações nas cidades. “Temos a mis-
são e o objetivo de reverter parte lucro 
da empresa a projetos esportivos e cul-
turas. Então hoje a MobPar patrocina 
o esporte. Patrocinamos a atleta pro-
fissional de Muay Thai Carol Ramos 
Moro, que vai ter sua luta transmiti-
da pelo Canal Combate neste domin-
go. Nada impede que, futuramente, se 
os motoristas abraçarem nosso aplica-
tivo, estarmos patrocinando o Operá-
rio ou outros projetos da cidade”, dis-
se o CEO, reforçando que a empresa 
já patrocina um time de futebol pro-
fissional do Campeonato Amazonen-
se, o Paramazonas, de Manaus, como 
o maior anunciante. 

O QUÊ ? 
>> Reconhecimento 
Toda essa eficiência garantiu o reco-
nhecimento do aplicativo, inclusive 
em âmbito nacional. “Já fomos pre-
miados cinco vezes, se destacan-
do como referência e revelação, ga-
nhando o Conecta 2021, do Sebrae. 
Fomos a startup revelação e fica-
mos em 3º lugar em uma batalha 
de 500 empresas, pela TV Tarobá, 
e ganhamos a maior feira de em-
preendedorismo do Norte Pioneiro”. 

torista é valorizado para atender 
bem e rápido – hoje o maior pesa-
delo do passageiro é esperar. Não 
somos o aplicativo mais barato e 
também não temos o preço alto, 
cobramos o valor justo: mais vale 
o passageiro pagar R$ 1 a mais e 
ser bem atendido”, diz, afirmando 
que a empresa, com isso, busca 
reeducar o cliente brasileiro. “O 
quanto esse R$ 1 a mais pode 
custar na frente ao perder um 
compromisso? Ao chegar atrasado 
para uma entrevista de emprego ou 
pegar filhos na escola? Então, o ba-
rato sai caro”, completa Savagin, re-
forçando também os cuidados com 
a segurança junto aos passageiros. 

PUBLICAÇÃO LEGAL

 

AVISO DE LICITAÇÃO   
 Pregão Eletrônico n.º 073/2022 

Objeto: contratação de laboratório de prótese dentária para confecção de 
trabalhos protéticos. Valor Máximo de R$ 297.305,00 (duzentos e noventa 
e sete mil, trezentos e cinco reais). Recursos Próprios. Recebimento das 
propostas: até 8h30 do dia 13/07/2022. Início da Sessão Pública: às 9h30 
do dia 13/07/2022. (Número da Licitação no Banco do Brasil: 946581  
processo nº 030261). O Edital e seus anexos com as quantidades e 
especificações completas dos serviços, bem como os resultados de todas 
as fases desta licitação poderão ser consultado no site www.licitacoes-

e.com.br - Informações complementares: www.comprasparana.pr.gov.br 
 identificação do processo nº 1006/2022, e www.uepg.br 

José Vladimir Gonçalves Cordeiro 
Pregoeiro 

Ponta Grossa, 24 de junho de 2022. 
 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico n.º 065/2022 – Processo n.º 030258 – GMS PE nº 
1007/2022: Objeto: Aquisição de OPME constantes na tabela SUS para o 
Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais e Hospital 
Universitário Materno Infantil. Valor Máximo de R$ 1.013.679,48. 
Recebimento das propostas: até 09h00min de 08/07/2022. Início da Sessão 
Pública: às 10h00 de 08/07/2022 (n.º da Licitação: 946550). O edital e seus 
anexos com as especificações detalhadas dos objetos, bem como os 

resultados de todas as fases desta licitação poderão ser consultados no site 
www.licitacoes-e.com.br. Ponta Grossa, 24 de junho de 2022.  

Saulo Pontarolo Marenda – Pregoeiro 


