
 

      
 

 

MEMÓRIA DE ROADSHOW 

 

Curitiba, 07/07/2021 – 14h00 
 
Participantes: 
 
Representantes do DETRAN/PR: 
Adriano Marcos Furtado – Diretor Operacional  
Adriano Marcelo Novochadlo – Assessor da Diretoria Administrativa e Financeira 
Dra Thaís Oliveira Santa Clara – Assessora Jurídica  
Dra Noah Naday Guimaraes – Assessoria Jurídica  
Mauro Borges dos Santos – Coordenador Administrativo 
Alexandro Sebastião Carneiro de Melo – Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação 
Ana Silvia Amorim Drewello – Chefe do Setor de Compras 
Ana Paula Graciano da Mota – Assessoria Técnica da COAD 
Rafael Henrique Peguim Souza – Assessoria Técnica da COAD 
Márcia Mai Takaki – Assessora de Comunicação Social  
 
Representantes SEDEST/PR - SGPAR: 
Ágide Eduardo Perin Meneguette – Superintendente Geral de Parcerias 
Gabriela Becker Domingues – Assessoria SGPAR 
Silvana Cristina Bittencourt – Assessoria SGPAR 
 
Representantes BRDE: 
Anderson José Amâncio - Gerente Adjunto de Planejamento – Projetos e Novos 
Negócios 
Luís Carlos Prandini - Gerente Jurídico 
 
Representante DP GESTÃO DE COBRANÇAS: 
Deusdith de Souza Júnior 
 
1. TEMA: CONCESSÃO DE PÁTIOS VEICULARES INTEGRADOS NO 
ÂMBITO DO ESTADO DO PARANÁ 
 
O roadshow teve como objetivo central:  
1 - 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 
2 - Esclarecer eventuais dúvidas quanto aos critérios técnicos exigidos;  
3 - Ampliar a competitividade no futuro certame licitatório, sem que prejudique o 
resultado pretendido pela Administração. 
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O Edital foi disponibilizado no site do Detran/PR para que qualquer interessado 
em participar das reuniões, realizasse seu credenciamento. 
 
O Detran/PR, através do Sr. Adriano Marcos Furtado realizou a abertura do 
roadshow, apresentando os presentes e ato contínuo, realizou uma breve 
apresentação do projeto para os participantes. 
 
Após a apresentação, a empresa DP GESTÃO DE COBRANÇAS agradeceu a 
oportunidade de participação e apresentou questionamentos/contribuições 
relativas aos seguintes temas: 
 
1 – Precificação das tarifas: sugere a adoção de tarifas por km rodado, para 
remoção que exceda 50 km e solicita a planilha utilizada como base para a 
elaboração dos estudos e precificação;  
2 - Preocupação ambiental: sugere que se inclua a exigência de atestado que 
comprove que a empresa proponente adotou estratégias sanitárias e ambientais, 
a fim de corroborar o disposto na declaração de sustentabilidade ambiental 
(modelo nº 10); 
3 - Receitas extraordinárias: sugere a inserção de informação relacionada ao 
saldo remanescente de leilão na minuta do edital, bem como a possibilidade de 
realização das consultas necessárias para cobrança pela concessionária, 
devendo-se, para tanto, exigir da licitante a apresentação de atestado e/ou 
declaração de que já realizou cobrança de débitos relacionados a veículos, 
independentemente de quais sejam. 
 
O Detran/PR, com o apoio da SEDEST e BRDE justificaram os atos que levaram 
a tais exigências no edital, bem como, informaram que a resposta consolidada 
das contribuições e questionamentos serão divulgadas em momento oportuno, 
posteriormente ao encerramento da Consulta Pública e realização da Audiência 
Pública. 
 


