MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná
AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
Processo: Dispensa de Licitação nº 124/2021
OBJETO: Contratação do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, para a prestação de
serviços de tecnologia da informação relativos ao Sistema de Notificação Eletrônica - SNE - do DENATRAN, para
processamento de dados das infrações de trânsito emitidas pelo DEBETRAN - Departamento Beltronense de
Trânsito, para o período de 12 (doze) meses.

Passado o prazo recursal, torna-se publica a homologação do procedimento licitatório em epigrafe
e adjudicação do objeto a: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS – SERPRO.
Valor total R$

SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO
CNPJ: 33.683.111/0002-80

15.461,88

Francisco Beltrão, 14 de dezembro 2021.

CLEBER FONTANA
PREFEITO MUNICIPAL
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Contratada:

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 124/2021
PROCESSO Nº 906/2021
OBJETO – Contratação do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, para a prestação
de serviços de tecnologia da informação relativos ao Sistema de Notificação Eletrônica - SNE - do
DENATRAN, para processamento de dados das infrações de trânsito emitidas pelo DEBETRAN Departamento Beltronense de Trânsito, para o período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações
abaixo:

Item Código Especificação
nº
1

Quantidade Unidade

78895 REGISTRO DE NOTIFICAÇÃO NO
SISTEMA
DE
NOTIFICAÇÕES
ELETRÔNICA - SNE

12

MÊS

Valor
Unitário R$

Valor
Total R$

1.288,49

15.461,88

Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 124/2021: R$ 15.461,88 (quinze mil, quatrocentos e
sessenta e um reais e oitenta e oito centavos).
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, alínea XVI, da Lei nº 8.666/93.
O DEBETRAN faz parte do Sistema Nacional de Trânsito e busca através desse contrato a adesão
ao novo Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), considerando a necessidade de redução no custo por
notificação de infração com postagens via correios, tornando mais célere o processo de entrega das
notificações e mais eficiente a comunicação com os condutores e proprietários, pois o Sistema de
Notificações Eletrônicas permitirá mais comodidade ao usuário, mediante adesão, esses passarão a receber
a Notificação de Autuação e Notificação de Penalidade de Multa em formato digital.
O SNE, que chegou junto com as alterações do Código de Trânsito Brasileiro(CTB), por meio da Lei
14.071/2020, foi desenvolvido pelo Governo Federal por meio do Departamento Nacional de Trânsito
(DENATRAN) e Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), e depende da adesão dos órgãos
de trânsito para permitir que as autuações lavradas por seus agentes estejam disponíveis aos notificados
em formato digital via sistema.
Caso opte pela notificação eletrônica (cadastro no SNE) e não apresente defesa prévia nem recurso contra a
autuação, o interessado poderá pagar a respectiva multa com 40% de desconto, até a data de vencimento.
Importante destacar que o desconto é disponibilizado multa a multa, ou seja, além da adesão à notificação
eletrônica, o interessado deverá abrir mão da defesa e do recurso para cada autuação existente e também
permite que o condutor ou proprietário de veículo tenha ciência das eventuais notificações de infrações de
trânsito identificadas e acesso a detalhes de suas infrações.
Se o usuário foi autuado, recebe rapidamente a notificação, diminuindo custos ao Estado e também ao
cidadão, que evita de ter que comparecer ao órgão de trânsito para retirar segunda via de notificações.
Assim, face ao exposto, justifica-se a presente aquisição de forma a disponibilizar um sistema moderno e
digital aos usuários visando benefícios mútuos.
Os recursos orçamentários estão previstos na conta:
Conta

Órgão/Unidade

Funcional programática

Elemento de despesa

Fonte

9180

13.003

15.125.1502.2.094

3.3.90.40.57.00

509

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa de licitação são
vinculados à: Gerenciamento do trânsito.
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103/2107

/ Página 1

Assinado por 1 pessoa: CLEBER FONTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 8798-8D0D-E169-5F7F

FORNECEDOR: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO
CNPJ: 33.683.111/0002-80

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná
A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa SERVIÇO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS – SERPRO (Regional Brasília), inscrita no CNPJ sob nº
33.683.111/0002-80, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte – SGAN, Av. L2 Norte, Quadra 601 Módulo G, CEP: 70.830-900, em Brasília/DF, considerando o disposto no Artigo 24, inc. XVI, da Lei de
Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de Referência que integra o presente processo.
A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria
Jurídica do Município.
Francisco Beltrão/PR, 06 de dezembro de 2021

Alex Bruno Chies
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
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De acordo com a Dispensa de licitação nº 124/2021, em 06 de dezembro de 2021

Cleber Fontana
PREFEITO MUNICIPAL
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo: Dispensa de Licitação nº 124/2021
OBJETO: Contratação do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, para a
prestação de serviços de tecnologia da informação relativos ao Sistema de Notificação Eletrônica SNE - do DENATRAN, para processamento de dados das infrações de trânsito emitidas pelo
DEBETRAN - Departamento Beltronense de Trânsito, para o período de 12 (doze) meses.
Em cumprimento ao disposto no Art. 26 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
torna-se público o resultado do processo em epígrafe:
Valor total R$

SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO
CNPJ: 33.683.111/0002-80

15.461,88

Valor total dos gastos com o Processo de Dispensa de Licitação nº 124/2021: R$ 15.461,88
(quinze mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos).
Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito no contrato.
Homologo a presente licitação.
Francisco Beltrão, 10 de dezembro de 2021

CLEBER FONTANA
PREFEITO MUNICIPAL
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