
 Acesse o site www.pontagrossa.pr.gov.br/passelivre. Lá você pode 
acessar a lista de documentos necessários para cada categoria de benefício. 
Se já estiver os documentos em mãos, acesse o link SOLICITAÇÃO DE 
RENOVAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PASSE LIVRE.



 Em seguida, você será redirecionado à página de acesso para 
renovação. Insira o seu CPF e a senha cadastrada no sistema.
 NÃO TENHO SENHA CADASTRADA – Caso ainda não tenha cadastro, 
clique no link “Senha não cadastrada? Clique aqui’.



 Preencha os dados e clique em CADASTRAR.



 Repita o seu número de CPF e inclua os dados solicitados –  NOME, 
RG, ESCOLA, E-MAIL, SENHA e CONFIRMAÇÃO DE SENHA – CLIQUE EM 
GRAVAR.



 Preencha os dados e clique em OK.



 Ao logar na página de acesso à renovação do benefício do passe livre, 
clique em SOLICITAÇÃO DO BENEFÍCIO.



 Preencha todos os dados solicitados. Marque a caixa CONFIRMAR na 
declaração de veracidade das informações. Em seguida, clique em GRAVAR.



 Revise as informações que aparecem na página. Clique na caixa de 
seleção dos documentos. Escolha o documento que irá carregar e clique na 
caixa INSERIR ARQUIVOS.



 Preste atenção nos formatos. O sistema aceitará apenas os arquivos 
JPG., GIF., PNG., BMP e PDF.



 Efetue a ação quantas vezes forem necessárias até carregar todos os 
seus documentos solicitados disponíveis. Em seguida, clique e GRAVAR.



 Finalizada essa etapa, o sistema irá gerar um arquivo em PDF com 
todos os dados inseridos no sistema.



 GUARDE-O, pois é nele que constará a validação da solicitação e o 
NÚMERO DE REQUERIMENTO para que você acompanhe o processo.



 O acompanhamento do processo pode ser feito no www.pontagrossa.
pr.go.br/passelivre. Neste caso, é só clicar no link CONSULTA DE 
DEFERIMENTO DE REQUERIMENTO PARA O PASSE LIVRE.



 Nessa página, o solicitante será informado do andamento do processo. 
Caso haja necessidade de mais algum documento, basta repetir o processo 
de solicitação e carregar os documentos faltantes.



 Se estiver tudo certo, o sistema gerará mensagem solicitando para 
que o requerente compareça até o Ponto de Venda do Terminal Central 
para finalizar o processo.


