
                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL 
 

O ESTADO do PARANÁ, por intermédio do Detran/PR e do Grupo Técnico do Projeto Pátios 
Veículares instituido pela Resolução SEDEST n.º 04/2021, e com o apoio do Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE, torna público que realizará Road Show, nos seguintes 
termos: 
  

 

 

ROAD SHOW  

 

CONCESSÃO DE PÁTIOS 
VEICULARES INTEGRADOS NO 

ÂMBITO DO ESTADO DO PARANÁ 

REUNIÕES POR VÍDEO CONFERÊNCIA 

DATA E HORA: 

DIA 05/07/2021 – 14h00, 15h00 e 16h00  

DIA 06/07/2021 – 14h00, 15h00 e 16h00  

DIA 07/07/2021 – 14h00, 15h00 e 16h00  

Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para 
todas as indicações de tempo constantes neste edital. 

 

1 OBJETO: 
O Road Show visa esclarecer dúvidas técnicas sobre a minuta do edital, anexos e documentos 
complementares, diretamente com toda a equipe envolvida no projeto de concessão de serviços públicos 
de implantação, operação, manutenção e gestão de pátios veiculares integrados no Estado do Paraná. 

/ 

2 DO OBJETIVO: 
- Obter informações técnicas necessárias para orientar o processo de licitação para concessão de serviços 
públicos de implantação, operação, manutenção e gestão de pátios veiculares integrados no Estado do 
Paraná 
- Esclarecer eventuais dúvidas quanto aos critérios técnicos exigidos;  
- Ampliar a competitividade no futuro certame licitatório, sem que prejudique o resultado pretendido pela 
Administração. 

 

3 RETIRADA DO EDITAL E ANEXOS: 
- O edital, anexos e apresentação do road show estão disponíveis na internet, no site do Detran/PR, no link 
http://www.detran.pr.gov.br/Pagina/Concessao-de-Patios-Veiculares 
- Telefone: (41) 3361-1109. 

 

4 FORMA DE PARTICIPAÇÃO: 
- Qualquer representante de pessoa jurídica interessada em participar da licitação, poderá esclarecer 
dúvidas técnicas sobre a minuta do edital, anexos e documentos complementares, mediante o 
agendamento prévio de reunião na modalidade “ROADSHOW” com a equipe técnica, através do email 
concessao.patios@detran.pr.gov.br, indicando a data e horário de participação; 
- As reuniões terão duração máxima de 45 minutos, serão realizadas em ambiente virtual, contando com 
gravação e registro das reuniões. 
- As atas das reuniões serão disponibilizadas 
 
4.1 – Os interessados devem se credenciar, encaminhando os seguintes documentos:  
a) cópia do documento de identidade ou documento equivalente;  
b) contrato social, estatuto ou registro do empresário individual, se pessoa jurídica; e  
c) procuração, se for o caso.  
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5 ANEXOS 
Anexo I – Minuta do Edital e Anexos 
Anexo II – Caderno Jurídico 

 
 

 
 

___________________________ 
Wagner Mesquita de Oliveira 
Diretor Geral do DETRAN/PR 

 


