
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 
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CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

O Governo do Estado do Paraná, por intermédio do Departamento Estadual de 

Trânsito do Paraná – DETRAN/PR., em atendimento ao que estabelece o art. 83 da 

Lei Estadual nº 15.608/2007 e art. 39 da Lei Federal 8.666/93 comunica que realizará 

AUDIÊNCIA PÚBLICA no dia 15 abril de 2014, das 09h00 às 10h30, no auditório do 

DETRAN/PR – Sede Central, Avenida Victor Ferreira do Amaral, 2940 – Tarumã – 

CEP 82.800-900 – Curitiba – PR, para  ampliação da discussão acerca do projeto 

básico, bem como colher novos subsídios e apresentar as sugestões já recebidas 

(audiência de 25/03/2014), visando a elaboração do Edital, na modalidade 

concorrência, para concessão de serviço público para fornecimento de solução 

completa integrada para registro eletrônico de contratos de financiamento de veículos 

com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou 

penhor, na base pública de dados do DETRAN/PR, incluindo integração de sistemas 

com as instituições financeiras titulares da garantia, integração sistêmica junto ao 

DETRAN/PR, suporte e atendimento ao cidadão, na forma da Lei nº 8.987/95, do §1.º 

do art. 1361 da Lei nº 10.406/2002 – Código Civil e da Resolução n.º 320/2009 do 

Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. 

 

Estão convidadas a participar todas as autoridades públicas do Estado do Paraná, 

representantes da sociedade civil e a coletividade em geral. 

 

A participação dos presentes será disciplinada pelas regras de procedimento definidas 

pelo DETRAN/PR, inclusive no tocante ao uso da palavra pelos interessados, após a 

manifestação das autoridades públicas competentes. 

 

Curitiba, 26 de março de 2014. 

Marcos Elias Traad da Silva, 

Diretor-Geral 

 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO PARANÁ – DETRAN/PR. 


