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O investimento previsto para a aquisição dos veículos é de R$ 112,3 milhões e integra um pacote de
planejamento na área da Segurança Pública
O Paraná vai receber nos próximos meses 1.100 novas viaturas para as forças de segurança
pública estaduais. O investimento previsto é de R$ 112,3 milhões. No pregão eletrônico realizado
pela Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária nesta sexta-feira (16), os sete
lotes foram divididos em quatro empresas &ndash; Renault (quatro lotes) e Fiat, Toyota e
Volkswagen com um lote cada uma. O edital da licitação previa um custo máximo de R$
137.784.948,15 para a compra dos veículos. O governador Beto Richa destacou, durante
solenidade da formatura de novos aspirantes da Polícia Militar, na manhã desta sexta-feira (16), que
este é mais um investimento dentro do pacote de planejamento na área da Segurança Pública.
&ldquo;Temos feito investimentos muito expressivos na área da segurança pública. Compramos 865
pistolas calibre 9 milímetros da marca Glock, entregamos novos coletes balísticos e munições. E
temos investido também na área da inteligência&rdquo;, disse Richa. &ldquo;Hoje, a criminalidade
no Brasil tem aumentado em função das desigualdades sociais e do desemprego, com essa
gravíssima crise financeira, e nós temos que estar prontos para investir ainda mais para que a
população esteja protegida&rdquo;, afirmou o governador. O secretário da Segurança Pública e
Administração Penitenciária, Wagner Mesquita, destacou os recursos destinados à Pasta em 2016.
&ldquo;Foram R$ 103 milhões de suplementação orçamentária neste ano, direcionados para
reequipar as nossas polícias e modernizar o parque de viaturas&rdquo;, disse Mesquita.
ESPECIFICAÇÕES &ndash; As novas viaturas serão distribuídas para todas as regiões do Paraná,
de acordo com o planejamento estratégico e os índices de criminalidade. Os 1.100 veículos serão
destinados às polícias Militar e Civil, além do Corpo de Bombeiros. Para a PM serão 135 veículos
SUV (Renault); 270 minivans (Fiat); 135 hatchback (Toyota); 135 caminhonetes 4x4 (Volkswagen) e
90 caminhonetes 4x2 (Renault). Todos são plotados, equipados com sistema AVL (localização por
satélite), celas para transporte de detidos e sinalizadores acústico e visual. O Corpo de Bombeiros
receberá 135 veículos SUV (Renault), com as mesmas especificações dos carros para a PM, com
exceção das celas. Para a Polícia Civil serão 200 veículos SUV (Renault) descaracterizados, com
AVL e sinalizadores. De acordo com o processo licitatório, a empresa tem três dias úteis, contados
a partir da próxima segunda-feira (19), para entregar a documentação necessária e dar continuidade
ao certame. No mesmo processo licitatório, junto com as viaturas, serão comprados 1.200
radiotransmissores, ao valor total de R$ 5.759.856,00, cuja empresa Motorola foi a primeira
colocada no processo. INVESTIMENTOS - Além da aquisição das 1.100 viaturas, neste segundo
semestre o Governo do Paraná alugou 200 viaturas para a Polícia Militar com objetivo de reforçar o
patrulhamento preventivo e ostensivo em Curitiba e Região Metropolitana. Outras 1.400 viaturas já
haviam sido compradas em 2012.
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