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137093/2022

GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo nº. 19.611.980-9

alterou o parágrafo 7º. do art. 1º do Decreto nº 4.189, nos termos da Cota Adminis-
trativa nº 2092/2022–AT/SESP, a realização do Termo de Convênio entre o Estado 
do Paraná, por meio da Secretaria de Segurança Pública SESP, por intermédio 
da Polícia Militar do Paraná/Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária (PMPR/

continuidade do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – 
PROERD;

II. Para o consentimento acima foram examinados apenas os aspectos da con-

informações;

III. PUBLIQUE-SE, no prazo legal;

IV. ENCAMINHE-SE ao Setor de Contratos e Convênios da Pasta para providên-
cias.
 

Curitiba-Paraná, 15 de dezembro de 2022.

Wagner Mesquita de Oliveira,
Secretário de Estado da Segurança Pública.

136957/2022

GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo nº. 19.711.449-5

1. Trata-se de requerimento formulado pela servidora Marta Cossetin Costa, RG. 

período de 06 de fevereiro de 2023 a 08 de março de 2023, na forma do Decreto 
Estadual nº 444, de 24 de fevereiro de 1995, com ônus limitado.

3. PUBLIQUE-SE.

4. ENCAMINHE-SE à Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, 
conforme o art. 4º, do Decreto Estadual nº 444, de 24 de fevereiro de 1995.
 

Curitiba-Paraná, 15 de dezembro de 2022.

Wagner Mesquita de Oliveira,
Secretário de Estado da Segurança Pública.

137107/2022

GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo nº. 19.740.181-8

c/c o art. 1º, §§ 3º e 5º, do Decreto Estadual nº 4189/2016, e nos termos da Infor-
mação nº 4839/2022-AT/SESP, a contratação direta, junto à sociedade empresária 

70, mediante dispensa de licitação, com fulcro no art. 34, inciso IV, da Lei Estad-
ual nº 15.608/2007, visando a prestação de serviços de nutrição, cocção e forneci-
mento transportado de refeições destinadas aos apenados e servidores das Cadeias 
Públicas de Goioerê, Campo Mourão, Engenheiro Beltrão e Campina da Lagoa, 
no valor total deR$ 1.516.365,00 (um milhão quinhentos e dezesseis mil trezentos 

e sessenta e cinco reais), no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, conta-

II. RATIFICO, com fundamento no art. 35, § 2º, da Lei Estadual nº 15.608/2007, 
as situações fáticas ensejadoras da dispensa de licitação.

III. PUBLIQUE-SE, no prazo 05 (cinco) dias, nos termos do art. 35, § 2º, da Lei 
Estadual nº 15.608/2007.

IV. ENCAMINHE-SE ao Setor de Contratos e Convênios da Pasta para providên-
cias.
 

Curitiba-Paraná, 16 de dezembro de 2022.

Wagner Mesquita de Oliveira,
Secretário de Estado da Segurança Pública.

137114/2022

GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo nº. 19.756.650-7

na data de 08/12/2022;

c/c o art. 1º, §§ 3º e 5º, do Decreto Estadual nº 4189/2016, e nos termos da Infor-
mação nº 4841/2022-AT/SESP, a contratação direta junto à sociedade empresária 

70, visando a prestação de serviços de nutrição, cocção e fornecimento transpor-
tado de refeições, para atende a demanda das Cadeias Públicas de Apucarana, 
Arapongas, Sarandi, Loanda e Nova Londrina, pelo período de 180 (cento e oi-
tenta) dias, contados a partir de 26/12/2022 a 23/06/2023, no valor total de R$ 
4.184.681,40 (quatro milhões cento e oitenta e quatro mil e seiscentos e oitenta e 
um reais e quarenta centavos), em atendimento às necessidades do Departamen-

II. RATIFICO, com fundamento no art. 35, § 2º, da Lei Estadual nº 15.608/2007, 
as situações fáticas ensejadoras da dispensa de licitação.

III. PUBLIQUE-SE, no prazo 05 (cinco) dias, nos termos do art. 35, § 2º, da Lei 
Estadual nº 15.608/2007.

IV. ENCAMINHE-SE ao Setor de Contratos e Convênios da Pasta para providên-
cias.
 

Curitiba-Paraná, 15 de dezembro de 2022.

Wagner Mesquita de Oliveira,
Secretário de Estado da Segurança Pública.

137101/2022

GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo nº. 19.142.328-3

alterou o parágrafo 7º. do art. 1º do Decreto nº 4.189, nos termos da Cota Ad-
ministrativa nº 2097/2022 – AT/SESP, a realização do Termo de Convênio entre 
o Estado do Paraná, através da Secretaria de Estado da Segurança Pública, por 

de Paranapoema/PR, tendo por objeto a implantação do Posto de Atendimento 
Totalmente Informatizado – PATI 2, visando a prestação de serviços públicos de 

a expedição de atestados e demais certidões à população;


