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PORTARIA N.º 1654/2022 – DG 
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO PARANÁ – DETRAN/PR, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com a Lei Geral de Licitações e Contratos nº 8.666/1993 e a Lei 
Estadual nº 15.608/2007. 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 689/2017 – CONTRAN 
substituída pela Resolução n.º 807/2020 - CONTRAN, que dispõe sobre os 
procedimentos para o registro de contratos de financiamento com garantia real 
de veículo nos órgãos ou entidades executivos de trânsito nos Estados e do 
Distrito Federal, para anotação no Certificado de Registro de Veículos (CRV) e 
no Certificado de Licenciamento Anual (CLA).  
CONSIDERANDO, o Despacho n.º 1402/22, exarado pelo Conselheiro Ivan 
Lelis Bonilha no Processo Eletrônico n. 775680/21; 
CONSIDERANDO o e-Protocolo nº 19.874.879-0, resolve: 
Artigo 1º - PRORROGAR o credenciamento da empresa SERASA S/A, CNPJ 
62.173.620/0001-80, situada em São Paulo/SP, para a prestação de serviço de 
Registro Eletrônico de Contratos e Financiamento de Veículos com cláusula de 
alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor no 
âmbito do Estado do Paraná, por força do contido no Despacho n.º 1402/22, 
exarado pelo Conselheiro Ivan Lelis Bonilha no processo nº 775680/21, oriundo 
do processo nº 817629/18 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – 
TCE/PR. 
Artigo 2º - Considerando que a prorrogação do credenciamento se deu em 
atendimento à determinação contida no Despacho n.º 1402/22, exarado pelo 
Conselheiro Ivan Lelis Bonilha no processo nº 775680/21, oriundo do processo 
nº 817629/18, sua vigência findar-se-á sobrevindo, isolada ou cumulativamente, 
qualquer uma das seguintes hipóteses: 
I. Revogação da medida cautelar objeto do Despacho nº 1402/22; 
II. Na data final eventualmente fixada pelo Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná; 
III. Decisão judicial em sentido diverso à continuidade do presente vínculo 
contratual, na forma pactuada; 
IV. Em decorrência do exercício poder de autotutela por parte da Administração 
Pública. 
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 24 de dezembro de 2022. 
Artigo 4º - Cumpra-se obedecendo-se as formalidades legais. 
PUBLIQUE-SE. 
ANOTE-SE. 

Curitiba, 24 de dezembro de 2022. 
Adriano Furtado  

Diretor Geral do DETRAN/PR 
 
 

PORTARIA N.º 1655/2022 – DG 
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO PARANÁ – DETRAN/PR, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com a Lei Geral de Licitações e Contratos nº 8.666/1993 e a Lei 
Estadual nº 15.608/2007. 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 689/2017 – CONTRAN 
substituída pela Resolução n.º 807/2020 - CONTRAN, que dispõe sobre os 
procedimentos para o registro de contratos de financiamento com garantia real 
de veículo nos órgãos ou entidades executivos de trânsito nos Estados e do 
Distrito Federal, para anotação no Certificado de Registro de Veículos (CRV) e 
no Certificado de Licenciamento Anual (CLA).  
CONSIDERANDO, o Despacho n.º 1402/22, exarado pelo Conselheiro Ivan 
Lelis Bonilha no Processo Eletrônico n. 775680/21; 
CONSIDERANDO o e-Protocolo nº 19.871.686-3, resolve: 
Artigo 1º - PRORROGAR o credenciamento da empresa SIELLO - 
TECNOLOGIA DESENVOLVIMENTO E SERVICOS S/A, CNPJ 
11.933.078/0001-85, situada em Brasília/DF, para a prestação de serviço de 
Registro Eletrônico de Contratos e Financiamento de Veículos com cláusula de 
alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor no 
âmbito do Estado do Paraná, por força do contido no Despacho n.º 1402/22, 
exarado pelo Conselheiro Ivan Lelis Bonilha no processo nº 775680/21, oriundo 
do processo nº 817629/18 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – 
TCE/PR. 
Artigo 2º - Considerando que a prorrogação do credenciamento se deu em 
atendimento à determinação contida no Despacho n.º 1402/22, exarado pelo 
Conselheiro Ivan Lelis Bonilha no processo nº 775680/21, oriundo do processo 
nº 817629/18, sua vigência findar-se-á sobrevindo, isolada ou cumulativamente, 
qualquer uma das seguintes hipóteses: 
I. Revogação da medida cautelar objeto do Despacho nº 1402/22; 
II. Na data final eventualmente fixada pelo Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná; 
III. Decisão judicial em sentido diverso à continuidade do presente vínculo 
contratual, na forma pactuada; 
IV. Em decorrência do exercício poder de autotutela por parte da Administração 
Pública. 
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 24 de dezembro de 2022. 
Artigo 4º - Cumpra-se obedecendo-se as formalidades legais. 
PUBLIQUE-SE. 
ANOTE-SE. 

Curitiba, 24 de dezembro de 2022. 
Adriano Furtado  

Diretor Geral do DETRAN/PR 

 

PORTARIA N.º 1656/2022 – DG 
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO PARANÁ – DETRAN/PR, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com a Lei Geral de Licitações e Contratos nº 8.666/1993 e a Lei 
Estadual nº 15.608/2007. 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 689/2017 – CONTRAN 
substituída pela Resolução n.º 807/2020 - CONTRAN, que dispõe sobre os 
procedimentos para o registro de contratos de financiamento com garantia real 
de veículo nos órgãos ou entidades executivos de trânsito nos Estados e do 
Distrito Federal, para anotação no Certificado de Registro de Veículos (CRV) e 
no Certificado de Licenciamento Anual (CLA).  
CONSIDERANDO, o Despacho n.º 1402/22, exarado pelo Conselheiro Ivan 
Lelis Bonilha no Processo Eletrônico n. 775680/21; 
CONSIDERANDO o e-Protocolo nº 19.873.593-0, resolve: 
Artigo 1º - PRORROGAR o credenciamento da empresa TECNOBANK 
TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A, CNPJ 09.016.926/0001-40, situada em São 
Paulo/SP, para a prestação de serviço de Registro Eletrônico de Contratos e 
Financiamento de Veículos com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento 
mercantil, reserva de domínio ou penhor no âmbito do Estado do Paraná, por 
força do contido no Despacho n.º 1402/22, exarado pelo Conselheiro Ivan Lelis 
Bonilha no processo nº 775680/21, oriundo do processo nº 817629/18 do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR. 
Artigo 2º - Considerando que a prorrogação do credenciamento se deu em 
atendimento à determinação contida no Despacho n.º 1402/22, exarado pelo 
Conselheiro Ivan Lelis Bonilha no processo nº 775680/21, oriundo do processo 
nº 817629/18, sua vigência findar-se-á sobrevindo, isolada ou cumulativamente, 
qualquer uma das seguintes hipóteses: 
I. Revogação da medida cautelar objeto do Despacho nº 1402/22; 
II. Na data final eventualmente fixada pelo Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná; 
III. Decisão judicial em sentido diverso à continuidade do presente vínculo 
contratual, na forma pactuada; 
IV. Em decorrência do exercício poder de autotutela por parte da Administração 
Pública. 
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 24 de dezembro de 2022. 
Artigo 4º - Cumpra-se obedecendo-se as formalidades legais. 
PUBLIQUE-SE. 
ANOTE-SE. 

Curitiba, 24 de dezembro de 2022. 
Adriano Furtado  

Diretor Geral do DETRAN/PR 
 
 

PORTARIA N.º 1657/2022 – DG 
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO PARANÁ – DETRAN/PR, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com a Lei Geral de Licitações e Contratos nº 8.666/1993 e a Lei 
Estadual nº 15.608/2007. 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 689/2017 – CONTRAN 
substituída pela Resolução n.º 807/2020 - CONTRAN, que dispõe sobre os 
procedimentos para o registro de contratos de financiamento com garantia real 
de veículo nos órgãos ou entidades executivos de trânsito nos Estados e do 
Distrito Federal, para anotação no Certificado de Registro de Veículos (CRV) e 
no Certificado de Licenciamento Anual (CLA).  
CONSIDERANDO, o Despacho n.º 1402/22, exarado pelo Conselheiro Ivan 
Lelis Bonilha no Processo Eletrônico n. 775680/21; 
CONSIDERANDO o e-Protocolo nº 19.871.002-4, resolve: 
Artigo 1º - PRORROGAR o credenciamento da empresa TECNOL SISTEMAS 
DE AUTOMAÇÃO S/A, CNPJ 23.016.172/0001-59, situada em Nova 
Lima/MG, para a prestação de serviço de Registro Eletrônico de Contratos e 
Financiamento de Veículos com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento 
mercantil, reserva de domínio ou penhor no âmbito do Estado do Paraná, por 
força do contido no Despacho n.º 1402/22, exarado pelo Conselheiro Ivan Lelis 
Bonilha no processo nº 775680/21, oriundo do processo nº 817629/18 do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR. 
Artigo 2º - Considerando que a prorrogação do credenciamento se deu em 
atendimento à determinação contida no Despacho n.º 1402/22, exarado pelo 
Conselheiro Ivan Lelis Bonilha no processo nº 775680/21, oriundo do processo 
nº 817629/18, sua vigência findar-se-á sobrevindo, isolada ou cumulativamente, 
qualquer uma das seguintes hipóteses: 
I. Revogação da medida cautelar objeto do Despacho nº 1402/22; 
II. Na data final eventualmente fixada pelo Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná; 
III. Decisão judicial em sentido diverso à continuidade do presente vínculo 
contratual, na forma pactuada; 
IV. Em decorrência do exercício poder de autotutela por parte da Administração 
Pública. 
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 24 de dezembro de 2022. 
Artigo 4º - Cumpra-se obedecendo-se as formalidades legais. 
PUBLIQUE-SE. 
ANOTE-SE. 

                Curitiba, 24 de dezembro de 2022. 
Adriano Furtado  

Diretor Geral do DETRAN/PR 
 

 

PORTARIA N.º 1656/2022 – DG 
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO PARANÁ – DETRAN/PR, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com a Lei Geral de Licitações e Contratos nº 8.666/1993 e a Lei 
Estadual nº 15.608/2007. 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 689/2017 – CONTRAN 
substituída pela Resolução n.º 807/2020 - CONTRAN, que dispõe sobre os 
procedimentos para o registro de contratos de financiamento com garantia real 
de veículo nos órgãos ou entidades executivos de trânsito nos Estados e do 
Distrito Federal, para anotação no Certificado de Registro de Veículos (CRV) e 
no Certificado de Licenciamento Anual (CLA).  
CONSIDERANDO, o Despacho n.º 1402/22, exarado pelo Conselheiro Ivan 
Lelis Bonilha no Processo Eletrônico n. 775680/21; 
CONSIDERANDO o e-Protocolo nº 19.873.593-0, resolve: 
Artigo 1º - PRORROGAR o credenciamento da empresa TECNOBANK 
TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A, CNPJ 09.016.926/0001-40, situada em São 
Paulo/SP, para a prestação de serviço de Registro Eletrônico de Contratos e 
Financiamento de Veículos com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento 
mercantil, reserva de domínio ou penhor no âmbito do Estado do Paraná, por 
força do contido no Despacho n.º 1402/22, exarado pelo Conselheiro Ivan Lelis 
Bonilha no processo nº 775680/21, oriundo do processo nº 817629/18 do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR. 
Artigo 2º - Considerando que a prorrogação do credenciamento se deu em 
atendimento à determinação contida no Despacho n.º 1402/22, exarado pelo 
Conselheiro Ivan Lelis Bonilha no processo nº 775680/21, oriundo do processo 
nº 817629/18, sua vigência findar-se-á sobrevindo, isolada ou cumulativamente, 
qualquer uma das seguintes hipóteses: 
I. Revogação da medida cautelar objeto do Despacho nº 1402/22; 
II. Na data final eventualmente fixada pelo Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná; 
III. Decisão judicial em sentido diverso à continuidade do presente vínculo 
contratual, na forma pactuada; 
IV. Em decorrência do exercício poder de autotutela por parte da Administração 
Pública. 
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 24 de dezembro de 2022. 
Artigo 4º - Cumpra-se obedecendo-se as formalidades legais. 
PUBLIQUE-SE. 
ANOTE-SE. 

Curitiba, 24 de dezembro de 2022. 
Adriano Furtado  

Diretor Geral do DETRAN/PR 
 
 

PORTARIA N.º 1657/2022 – DG 
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO PARANÁ – DETRAN/PR, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com a Lei Geral de Licitações e Contratos nº 8.666/1993 e a Lei 
Estadual nº 15.608/2007. 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 689/2017 – CONTRAN 
substituída pela Resolução n.º 807/2020 - CONTRAN, que dispõe sobre os 
procedimentos para o registro de contratos de financiamento com garantia real 
de veículo nos órgãos ou entidades executivos de trânsito nos Estados e do 
Distrito Federal, para anotação no Certificado de Registro de Veículos (CRV) e 
no Certificado de Licenciamento Anual (CLA).  
CONSIDERANDO, o Despacho n.º 1402/22, exarado pelo Conselheiro Ivan 
Lelis Bonilha no Processo Eletrônico n. 775680/21; 
CONSIDERANDO o e-Protocolo nº 19.871.002-4, resolve: 
Artigo 1º - PRORROGAR o credenciamento da empresa TECNOL SISTEMAS 
DE AUTOMAÇÃO S/A, CNPJ 23.016.172/0001-59, situada em Nova 
Lima/MG, para a prestação de serviço de Registro Eletrônico de Contratos e 
Financiamento de Veículos com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento 
mercantil, reserva de domínio ou penhor no âmbito do Estado do Paraná, por 
força do contido no Despacho n.º 1402/22, exarado pelo Conselheiro Ivan Lelis 
Bonilha no processo nº 775680/21, oriundo do processo nº 817629/18 do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR. 
Artigo 2º - Considerando que a prorrogação do credenciamento se deu em 
atendimento à determinação contida no Despacho n.º 1402/22, exarado pelo 
Conselheiro Ivan Lelis Bonilha no processo nº 775680/21, oriundo do processo 
nº 817629/18, sua vigência findar-se-á sobrevindo, isolada ou cumulativamente, 
qualquer uma das seguintes hipóteses: 
I. Revogação da medida cautelar objeto do Despacho nº 1402/22; 
II. Na data final eventualmente fixada pelo Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná; 
III. Decisão judicial em sentido diverso à continuidade do presente vínculo 
contratual, na forma pactuada; 
IV. Em decorrência do exercício poder de autotutela por parte da Administração 
Pública. 
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 24 de dezembro de 2022. 
Artigo 4º - Cumpra-se obedecendo-se as formalidades legais. 
PUBLIQUE-SE. 
ANOTE-SE. 

                Curitiba, 24 de dezembro de 2022. 
Adriano Furtado  

Diretor Geral do DETRAN/PR 
 

 

 
PORTARIA N.º 1658/2022 – DG 

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DO PARANÁ – DETRAN/PR, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com a Lei Geral de Licitações e Contratos nº 8.666/1993 e a Lei 
Estadual nº 15.608/2007. 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 689/2017 – CONTRAN 
substituída pela Resolução n.º 807/2020 - CONTRAN, que dispõe sobre os 
procedimentos para o registro de contratos de financiamento com garantia real 
de veículo nos órgãos ou entidades executivos de trânsito nos Estados e do 
Distrito Federal, para anotação no Certificado de Registro de Veículos (CRV) e 
no Certificado de Licenciamento Anual (CLA).  
CONSIDERANDO, o Despacho n.º 1402/22, exarado pelo Conselheiro Ivan 
Lelis Bonilha no Processo Eletrônico n. 775680/21; 
CONSIDERANDO o e-Protocolo nº 19.872.494-7, resolve: 
Artigo 1º - PRORROGAR o credenciamento da empresa VB TECH 
TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA, CNPJ 12.837.349/0001-61, situada em 
Niterói/RJ, para a prestação de serviço de Registro Eletrônico de Contratos e 
Financiamento de Veículos com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento 
mercantil, reserva de domínio ou penhor no âmbito do Estado do Paraná, por 
força do contido no Despacho n.º 1402/22, exarado pelo Conselheiro Ivan Lelis 
Bonilha no processo nº 775680/21, oriundo do processo nº 817629/18 do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR. 
Artigo 2º - Considerando que a prorrogação do credenciamento se deu em 
atendimento à determinação contida no Despacho n.º 1402/22, exarado pelo 
Conselheiro Ivan Lelis Bonilha no processo nº 775680/21, oriundo do processo 
nº 817629/18, sua vigência findar-se-á sobrevindo, isolada ou cumulativamente, 
qualquer uma das seguintes hipóteses: 
I. Revogação da medida cautelar objeto do Despacho nº 1402/22; 
II. Na data final eventualmente fixada pelo Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná; 
III. Decisão judicial em sentido diverso à continuidade do presente vínculo 
contratual, na forma pactuada; 
IV. Em decorrência do exercício poder de autotutela por parte da Administração 
Pública. 
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 24 de dezembro de 2022. 
Artigo 4º - Cumpra-se obedecendo-se as formalidades legais. 
PUBLIQUE-SE. 
ANOTE-SE. 

Curitiba, 24 de dezembro de 2022. 
Adriano Furtado  

Diretor Geral do DETRAN/PR 
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