
11/09/2020 SEI/GOVPE - 7862258 - GOVPE - Declaração

https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=9616526&infra_siste… 1/17

                

GOVPE - Declaração

Processo SEI nº CONS. GESTOR FSP-1º RELATÓRIO SEMESTRAL

RELATÓRIO SEMESTRAL DE IMPLEMENTAÇÃO Nº 7862258/2020

Este Relatório Semestral de Implementação é o instrumento de monitoramento �sico e financeiro da aplicação dos recursos transferidos na
modalidade fundo a fundo, com vistas a permi�r a visualização da execução dos recursos pelo Entes Federados.

Nome do Eixo ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE VIOLENTA
Exercício: 2019

Termo de Adesão: Termo de Adesão n° 45/2019
 

Titulo da Ação - 1 REESTRUTURAÇÃO DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA PROFESSOR ARMANDO SAMICO (ICPAS)
 

Dados do Fundo Estadual de
Segurança Pública

Ente Federa�vo ESTADO DE PERNAMBUCO
Lei de Criação do Fundo

Estadual 16.595, DE 27 DE JUNHO DE 2019.

CNPJ 35.251.090/0001-78
 

EXECUÇÃO FÍSICA (AÇÕES)

 

Ponto focal para
acompanhamento �sico

Nome MILTON ANTONINO DA SILVA JUNIOR                                                                                                                         
Cargo PERITO CRIMINAL
CPF 949.474.224-91
Contato: e-mail e
telefone E-MAIL: ic.gestor@gmail.com TELEFONE: (81) 86912417

 

Contextualização do
problema

ANÁLISE DIAGNÓSTICA DO PROBLEMA:

Análises forenses de todo o Estado de Pernambuco são realizadas no Ins�tuto de Criminalís�ca Professor Armando Samico (ICPAS), e
para isso o edi�cio onde funciona o executar das análises forenses abriga 240 servidores e 07 funcionários terceirizados.

Com as dificuldades estruturais, impacta diretamente na quan�dade e qualidade de laudos periciais emi�dos. Desta forma, há um
número de demanda diária de 95 casos em média, com demanda reprimida  de  6.000 perícias.

Apesar da grande importância para a análise pericial e o auxílio na jus�ça de casos criminais,  o edi�cio do  ICPAS apresenta diversos
problemas estruturais merecedores de análise diagnós�ca, com a finalidade de restauração, conforme listado e com registro fotográfico
comprobatório em anexo:

1. Infiltrações;

2. problemas estruturais no teto;

3. Presença de pombos;

4. Pintura externa  (fachada) e pintura interna;

5. Fiação elétrica (rede elétrica e rede lógica);

6. Divisórias;

7. Presença de fungos;

8. Esquadrias e vidraçarias quebradas;

9. Banheiros com estrutura precária;

10. Caixa d’água;

11. Acessibilidade;

12. Falta de sprinkler;

Com a restauração do ICPAS os servidores e terceirizados laborarão com maior qualidade de vida, rendimento maior nas suas
funcionalidades e com atendimento mais adequado ao público.

 

Estratégia de
implementação

O processo licitatório foi concluído. A dotação orçamentária consta na CI nº 818/2020 - SDS - GCOR/SDS (7870734), em anexo. Empenho
2020NE000005 no valor de R$ 2.637.215,09 (7941807).

 
Vinculação ao eixo de

financiamento Com o inves�mento e intervenção na parte estrutural do prédio do Ins�tuto de Criminalís�ca de Pernambuco, haverá inúmeros
bene�cios seja para os servidores e terceirizados que laboram no ICPAS quanto a qualidade na análise pericial. Com a obra, haverá
reestruturação nos setores, com adequabilidade de cada perícia a ser realizada e redistribuição da localização dos equipamentos.

A reestruturação predial garan�rá o funcionamento adequado dos  aparelhos,  e  extensão  na garan�a dos mesmos. A par�r da reforma,
os equipamentos estarão protegidos e livres de  fungos,  goteiras, riscos de quebra e incêndios.

O reparo estrutural garan�rá o atendimento a população pernambucana com maior celeridade e eficiência. Segurança, adequação e
conforto são itens importantes de transformação que a reforma propiciará a todos que trabalham e necessitam do ICPAS.



11/09/2020 SEI/GOVPE - 7862258 - GOVPE - Declaração

https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=9616526&infra_siste… 2/17

 

Público alvo/Território

A presente proposta para reforma do prédio do Ins�tuto de Criminalís�ca Professor Armando Samico (ICPAS), localizado na Rua Odorico
Mendes, 700 - Campo Grande, Recife - PE, CEP 52.031-080, beneficiará todos os 15 municípios da REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE,
bem como os demais 170 municípios espalhados pelas REGIÕES DA ZONA DA MATA, DO AGRESTE E DO SERTÃO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO. O Ins�tuto de Criminalís�ca Professor Armando Samico (ICPAS) é o único do Estado que dispõe de laboratórios
especializados de Balís�ca, Toxicologia, Química, Engenharia, Foné�ca, Documentoscopia, Informá�ca, entre outras especialidades,
sendo responsável por toda a demanda de perícia criminal de Pernambuco.

 
Indicadores A implementação do projeto ocorrerá a par�r do contrato, mo�vo pelo qual a demonstração dos indicadores resta prejudicada neste momento.

 
Metas O alcance das metas só pode ser mensurado a par�r da implementação do projeto, mo�vo pelo qual resta prejudicada a aferição neste momento. 

 

Resultados
 
Os resultados pretendidos dependem da implementação do projeto, mo�vo pelo qual resta prejudicada a demonstração neste momento.
 

 

Produção de
serviços públicos

Informações da Superintendente de Gestão de Análise Criminal e Esta�s�ca da Secretaria de Defesa Social, sobre o status de
adimplência dos critérios de adesão ao Sinesp, conforme descrito na C.I.  nº 158/2020-GACE/SDS (7870752) em anexo. 

 
U�lização excepcional dos
recursos – Portaria MJSP

nº 138, de 2020 (Covid-19)
Não executado para Covid-19.

 
 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

 

Estrutura de gestão da
Secretaria

Nome                                                       Antônio de Pádua Vieira Cavalcan�                                                                                       
                                                           

Cargo Secretário de Defesa Social
CPF 959.729.944-53

Contato: e-mail e telefone gabinete@sds.pe.gov.br  /(81) 3183-5028
Nome Humberto Freire de Barros
Cargo Secretário Execu�vo de Defesa Social
CPF 022.139.384-66

Contato: e-mail e telefone humberto.freire@sds.pe.gov.br  /(81)31835029
Nome Flavio Duncan Meira Júnior
Cargo Secretário Execu�vo de Gestão Integrada
CPF 035.683.364-05

Contato: e-mail e telefone flavio.duncan@sds.pe.gov.br (81)3183-5076   
 

Ordenador de despesas

Nome                                           Flavio Duncan Meira Júnior                                                                         
Cargo Secretário Execu�vo de Gestão Integrada
CPF 035.683.364-05

Contato: e-mail e telefone flavio.duncan@sds.pe.gov.br (81)3183-5076  
 
 

Ordenador de despesas

Nome                                          José Jobson Tavares Neves                                                                         
Cargo Superintendente Administra�vo/ Financeiro
CPF 433.562814-53

Contato: e-mail e telefone jose.jobson@sds.pe.gov.br /(81)3183-5081 
 

Ponto focal para
acompanhamento financeiro

Nome SANDRA PATRÍCIA FERRO DE OLIVEIRA
Cargo SUPERINTENDENTE TÉCNICO
CPF 668.918.922-87

Contato: e-mail e telefone patricia.ferro@sds.pe.gov.br / (81)3183-5003
 

Recursos alocados Fonte de Recurso 0160, conforme Portaria nº 40 de 10 de julho de 2020 em anexo publicada no Diário Oficial do Estado.
 

Planejamento orçamentário O crédito orçamentário foi publicado no Decreto  nº 49.220 em 20 de junho de 2020, no Diário Oficial do Estado. 
 

Espelho e Detalhamento
da execução

1. objeto adquirido: REFORMA DO PRÉDIO DO - ICPAS
* QUANTIDADE: 1;
* ESPECIFICAÇÃO: Serviços preliminares, instalações elétricas, instalações hidráulicas, instalações especiais, instalações de Prevenção e Combate a
Incêndios, reves�mentos (piso e parede), execução de forro, estrutura de concreto e pintura;
 * PREÇO: R$ 2.687.040,14 (INVESTIMENTO)
 
2. processos de aquisição:
* FORMA: Tomada de Preços
* Nº DO PROCESSO: 0071.2019-CPL-I
 
3. empresas beneficiadas com os recursos (empenho 2020NE000005)
* NOME: PLÍNIO CAVALCANTI & CIA LTDA 
* CNPJ:  Nº 10.978.682/0001-65 
*Aguardando contratação
 
ANEXO 1 DO RELATÓRIO, aba 2.
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U�lização excepcional dos recursos – Portaria MJSP nº 138, de 2020 (Covid-19)
 

Assinatura do Responsável
pela Gestão do Fundo

                       Antônio de Pádua Vieira Cavalcan�
               Secretário de Defesa Social de Pernambuco                                                                                               

 

Anexos

* CI nº 818/2020 - SDS - GCOR/SDS; 
* C.I.  nº 158/2020-GACE/SDS;
* Empenho 2020NE000005;
* Portaria nº 40 de 10 de julho de 2020;
* Decreto  nº 49.220 em 20 de junho de 2020.                                                                                                                                                                

 

 

 

 
Titulo da Ação - 2 Reforma do Campus de Ensino Metropolitano II (CEMET II)

 

Dados do Fundo Estadual de
Segurança Pública

Ente Federa�vo ESTADO DE PERNAMBUCO
Lei de Criação do Fundo

Estadual 16.595, DE 27 DE JUNHO DE 2019.

CNPJ 35.251.090/0001-78
 

EXECUÇÃO FÍSICA (AÇÕES)

 

Ponto focal para acompanhamento �sico

Nome Caio HERCÍLIO Oliveira de Souza
Cargo Diretor da DEIP (CBMPE)
CPF 899.664.814-00

Contato: e-mail e telefone caio.hercilio@bombeiros.pe.gov.br/deipcbmpe1@gmail.com - (081) 994884940
 

Contextualização do
problema

 

As instalações do Centro de Ensino Metropolitano II (CEMET II) servem como ferramenta essencial para formação, qualificação e
especialização de bombeiros militares, oficiais e praças, além de apoio aos integrantes dos demais órgãos opera�vos da Secretaria de
Defesa Social (Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Cien�fica), bem como do efe�vo das forças amigas das operações da Defesa Social e
Segurança Pública, como Forças Armadas, Polícia Rodoviária Federal, para um adequado enfrentamento à crimina violenta no Estado de
Pernambuco.

A área construída do CEMET II é formada por 05 (cincos) edi�cios, além de diversas estações de treinamento de combate a incêndio,
salvamento em área verde, salvamento em ambientes confinados, salvamento veicular e salvamento em altura, em 7,5 ha.

Dentre os 23 (vinte e três) cursos desenvolvidos no CEMET II, podemos citar alguns envolvidos diretamente com o programa de
enfrentamento a criminalidade violenta, e suas operações: Curso de Vistoria e Análi Projetos (CEVAPI) – operação Bar Seguro, Curso de
Operações de Atendimento Pré-Hospitalar (COAPH), Curso de Moto-Resgate (CMR), Curso de Operações em Tenta�vas de Suicídio
(COTS), Curso de Operações de Busca e Resgate Avançado (COBRA) – operação Resgatando Vidas.

Atualmente,o CEMET II tem uma capacidade reduzida e estrutura inapropriada para abrigar um efe�vo de 65(sessenta e cinco)
Bombeiros Militares, 06 (seis) funcionários terceirizados, além de apenas 150 (cento cinquenta) alunos, simultaneamente.

As graves dificuldades estruturais tem um impacto inaceitável e direto na quan�dade e qualidade dos cursos e treinamentos
desenvolvidos no CEMET II. A atual demanda que está sendo atendida é de 01 (uma) turma no curso de formação de longa duração, e 12
(doze) turmas de cursos de especialização, com uma demanda reprimida de 05 (cinco) turmas de cursos de formação e de 17 (dezessete)
turmas de cursos de especialização

O CEMET II, mesmo sendo de grande importância estratégica para a con�nuidade e qualidade dos serviços operacionais, serviços
técnicos e administra�vos da Corporação, apresenta diversos e sérios problemas estruturais, como citado anteriormente, os quais
necessitam de rápida e defini�va abordagem corre�va com finalidade de restauração da capacidade forma�va, conforme será listado e
exposto no registro fotográfico comprobatório em anexo, das seguintes áreas: Segurança das instalações; Salas de Aula; Iluminação
externa Fachada das edificações; Rede elétrica e rede lógica; Estruturas de sustentação da edificação.

Com a restauração do CEMET II os treinamentos e cursos serão melhor desenvolvidos, com maior qualidade e sa�sfação dos
par�cipantes e instrutores, e, principalmente, com um rendimento maior, consequentemente os atendimentos emergenciais e de
prevenção serão mais adequadamente prestados à sociedade pernambucana através das operações vinculadas ao Programa de
Enfrentamento da Criminalidade Violenta Pacto pela Vida sendo elas: Operação Bar Seguro, e Operação Resgatando Vidas

 
Estratégia de

implementação Termo de referência concluído. Em tramitação para ulterior elaboração de edital.

 
Vinculação ao eixo de

financiamento A melhoria das instalações dos órgãos de segurança pública são metas prioritárias para desenvolver um padrão de qualidade para a
prestação de serviços à sociedade. Todavia, busca-se apoiar o programa Pacto Vida e revistar os percentuais de efe�vidade alcançados
em 2013, quando o PPV ganhou prêmio da Organização das Nações Unidas (ONU) pelo serviço prestado à sociedade.

Assim as ações de interoperabilidade dos sistemas de segurança pública, ou seja, o apoio que oferece, favorecem a curva redu�va da
criminalidade, que vem seguindo uma trajetória descendente mês a mês. Dezembro foi o décimo terceiro mês consecu�vo de queda,
encerrando 2018 com 23% menos homicídios que 2017. Em janeiro 2019, a redução da taxa de crimes letais intencionais (CVLIs) foi de
33% em relação ao mesmo período do ano passado.

O CEMET II é o único local para formação e especialização de Bombeiros Militares, e dos órgãos opera da SDS, nas áreas de combate a
incêndio, busca, resgate e atendimento pré-hospitalar em emergências e desastres, serviços técnicos de prevenção contra incêndio e
pânico, além das a�vidades de defesa e proteção civil no Estado de Pernambuco. Todas essas ações são essenciais para a manutenção da
ampla segurança população pernambucana, e da  manutenção dos indicadores de mortes violentas em parâmetros aceitável através de
uma adequada formação e especialização dos servidores militares e civis integrantes  da SDS demais esferas da administração publica.
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A restauração predial impactará diretamente em vários setores da formação e especialização do efe�vo: de aula, telecentro, armazém
operacional, alojamentos de efe�vo e alunos, armazenamento de água, banheiro para visitantes, pá�o de manobra e pista, a
acessibilidade, a academia de ginás�ca, a garagem de viatura embarcações, a estação de treinamento de combate a incêndio, a estação
de treinamento de salvamento veicular, a estação de treinamento de salvamento em ambiente confinado e a biblioteca técnica.

A Secretaria de Defesa Social (SDS), através de seus órgãos opera�vos, desenvolve com adequada eficácia programa Pacto Pela Vida, com
a meta de redução de crimes violentos no Estado de Pernambuco. A par�cipação do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, através
do serviço de atendimento pré-hospitalar e do serviço técnico de vistorias e análises de projetos de segurança contra incêndio e pânico,
quer seja Região Metropolitana do Recife quer seja do Interior do Estado. Desta forma, o Corpo de Bombeiros Militar colabora com a
redução dos indicadores atendendo às ví�mas dos crimes violentos, e ajudando, também prevenção dos mesmos através das vistorias
técnicas de fiscalização. Somado a isso temos os desastres naturais que assolam recorrentemente o território pernambucano, tais como
enchentes, deslizamentos e incêndios florestais.

 

Público alvo/Território
Bombeiros militares, oficiais e praças, além de apoio aos integrantes dos demais órgãos opera�vos da Secretaria de Defesa Social (Polícia
Militar, Polícia Civil e Polícia Cien�fica), bem como do efe�vo das forças amigas das operações da Defesa Social e Segurança Pública,
como Forças Armadas, Polícia Rodoviária Federal, para um adequado enfrentamento à criminalidade violenta no Estado de Pernambuco.

 
Indicadores A implementação do projeto ocorrerá a par�r do contrato, mo�vo pelo qual a demonstração dos indicadores resta prejudicada neste momento.

 
Metas O alcance das metas só pode ser mensurado a par�r da implementação do projeto, mo�vo pelo qual resta prejudicada a aferição neste momento. 

 

Resultados
 
Os resultados pretendidos dependem da implementação do projeto, mo�vo pelo qual resta prejudicada a demonstração neste momento.
 

 
Produção de serviços

públicos
Informações da Superintendente de Gestão de Análise Criminal e Esta�s�ca da Secretaria de Defesa Social, sobre o status de adimplência dos
critérios de adesão ao Sinesp, conforme descrito na C.I.  nº 158/2020-GACE/SDS (7870752) em anexo. 

 
U�lização excepcional dos
recursos – Portaria MJSP

nº 138, de 2020 (Covid-19)
Não executado para Covid-19.

 
 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

 

Estrutura de gestão da
Secretaria

Nome Antônio de Pádua Vieira Cavalcan�
Cargo Secretário de Defesa Social
CPF 959.729.944-53

Contato: e-mail e telefone gabinete@sds.pe.gov.br  /(81) 3183-5028
Nome Humberto Freire de Barros
Cargo Secretário Execu�vo de Defesa Social
CPF 022.139.384-66

Contato: e-mail e telefone humberto.freire@sds.pe.gov.br  /(81)31835029
Nome Flavio Duncan Meira Júnior
Cargo Secretário Execu�vo de Gestão Integrada
CPF 035.683.364-05

Contato: e-mail e telefone flavio.duncan@sds.pe.gov.br (81)3183-5076   
 

Ordenador de despesas

Nome                                           Flavio Duncan Meira Júnior                                                                         
Cargo Secretário Execu�vo de Gestão Integrada
CPF 035.683.364-05

Contato: e-mail e telefone flavio.duncan@sds.pe.gov.br (81)3183-5076  
 

Ordenador de despesas

Nome                                          José Jobson Tavares Neves                                                                         
Cargo Superintendente Administra�vo/ Financeiro
CPF 433.562814-53

Contato: e-mail e telefone jose.jobson@sds.pe.gov.br /(81)3183-5081 
 

Ponto focal para
acompanhamento financeiro

Nome SANDRA PATRÍCIA FERRO DE OLIVEIRA
Cargo SUPERINTENDENTE TÉCNICO
CPF 668.918.922-87

Contato: e-mail e telefone patricia.ferro@sds.pe.gov.br / (81)3183-5003
 

Recursos alocados Fonte de Recurso 0160, conforme Portaria nº 40 de 10 de julho de 2020 em anexo publicada no Diário Oficial do Estado.
 

Planejamento orçamentário O crédito orçamentário foi publicado no Decreto  nº 49.220 em 20 de junho de 2020, no Diário Oficial do Estado. 
 

Espelho e
Detalhamento da

execução

1. objeto adquirido: Reparos e adaptações sem acréscimo de área das edificações do CEMET II - Academia de Bombeiro Militar dos
Guararapes (ABMG).

* QUANTIDADE: 1;

* ESPECIFICAÇÃO: Reparos em pilares, vigas e reservatório superior, impermeabilização do reservatório superior, adaptações e reparos
nas instalações elétricas, reparos e adaptações no muro de divisa e cerca, pintura de fachada, reparo em piso e adaptação de drenagem
de águas pluviais;

 * PREÇO: R$ 931.357,86 (CUSTEIO)
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2. processos de aquisição:

* FORMA: Pregão Eletrônico.

*PROCESSO LICITATÓRIO: ainda não iniciado.

 

3. empresas beneficiadas com os recursos

* NOME: não houve contratação

* CNPJ: não houve contratação

 

ANEXO 1 DO RELATÓRIO, aba 1.

 
U�lização excepcional dos recursos – Portaria MJSP nº 138, de 2020 (Covid-19)

 
Assinatura do Responsável

pela Gestão do Fundo
                       Antônio de Pádua Vieira Cavalcan�
               Secretário de Defesa Social de Pernambuco                                                                                               

 

Anexos
* C.I.  nº 158/2020-GACE/SDS;
* Portaria nº 40 de 10 de julho de 2020;
* Decreto  nº 49.220 em 20 de junho de 2020.                                                                                                                                                      

 

 

 

Titulo da Ação - 3 Reformado Centro Integrado de Operações de Defesa Social – CIODS /PE
 

Dados do Fundo Estadual de
Segurança Pública

Ente Federa�vo ESTADO DE PERNAMBUCO
Lei de Criação do Fundo

Estadual 16.595, DE 27 DE JUNHO DE 2019.

CNPJ 35.251.090/0001-78
 

EXECUÇÃO FÍSICA (AÇÕES)

 

Ponto focal para acompanhamento �sico

Nome HÉLIO SANTOS RIBEIRO
Cargo GERENTE DO CIODS
CPF 696.581.294-04

Contato: e-mail e telefone E-MAIL: helio.ribeiro@pm.pe.gov.br TELEFONE: (81) 98850-0145
 

Contextualização do
problema

 

ANÁLISE DIAGNÓSTICA DO PROBLEMA:

O Centro Integrado de Operações de Defesa Social - CIODS integra as comunicações operacionais de todas as opera�vas da Secretaria
Estadual de Defesa Social. Neste local, funciona a central de radiocomunicação, tele atendimento, vídeo monitoramento, além do Centro
Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR) local que reúne integradamente os órgãos do governo federal, estadual e municipal
em situações de crise, o�mizando a resposta ao enfrentamento à criminalidade violenta.

De grande importância para as operações de defesa social, o prédio do CIODS apresenta diversos problemas estruturais merecedores de
intervenções com a finalidade de reforma, conforme listado e com registro fotográfico comprobatório em anexo. Sendo eles: Infiltrações,
problemas estruturais no teto; presença de fungos; falta de impermeabilizações; melhoria na drenagem, problemas na coberta e
esquadrias.

 
Estratégia de

implementação Termo de referência concluído. Em tramitação para ulterior elaboração de edital.

 

Vinculação ao eixo de
financiamento

A melhoria das instalações dos órgãos de segurança pública são metas prioritárias para desenvolver um padrão de qualidade para a prestação
de serviços à sociedade. Todavia, busca-se apoiar o programa Pacto Pela Vida e revistar os percentuais de efetividade alcançados em 2013,
quando o PPV ganhou prêmio da Organização das Nações Unidas (ONU) pelo serviço prestado à sociedade.

Assim as ações de interoperabilidade dos sistemas de segurança pública, ou seja, o apoio que o CIODS oferece, favorecem a curva redutiva
da criminalidade, que vem seguindo uma trajetória descendente mês a mês. Dezembro foi o décimo terceiro mês consecutivo de queda,
encerrando 2018 com 23% menos homicídios do que 2017. Em janeiro 2019, a redução da taxa de crimes letais intencionais (CVLIs) foi de
33% em relação ao mesmo período do ano passado.

 

Público alvo/Território

O público alvo direto são todos os servidores das opera�vas da SDS que labutam na operação do CIODS e o indireto a população
Pernambucana. A reforma do Centro Integrado de Operações de Defesa Social atenderá os serviços imputados Região Metropolitana do
Recife, além de Caruaru e cidades vizinhas, totalizando 30 municípios, a implementação de tais melhorias apoiaria o inves�mento inicial
de R$ 1.863.707,94, feito pela então Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos, do Ministério da Jus�ça, e parceria
com o governo do Estado para construção do CICCR. Então, o impacto geral da intervenção seria comensurável na qualidade dos
trabalhos empenhados na segurança do estado, na salubridade de seus servidores, além da segurança dos grandes valores u�lizados
pelo governo federal e estadual para equipar tal centro.

 
Indicadores A implementação do projeto ocorrerá a par�r do contrato, mo�vo pelo qual a demonstração dos indicadores resta prejudicada neste momento.

 
Metas O alcance das metas só pode ser mensurado a par�r da implementação do projeto, mo�vo pelo qual resta prejudicada a aferição neste momento. 

mailto:helio.ribeiro@pm.pe.gov.br
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Resultados
 
Os resultados pretendidos dependem da implementação do projeto, mo�vo pelo qual resta prejudicada a demonstração neste momento.
 

 
Produção de serviços

públicos
Informações da Superintendente de Gestão de Análise Criminal e Esta�s�ca da Secretaria de Defesa Social, sobre o status de adimplência dos
critérios de adesão ao Sinesp, conforme descrito na C.I.  nº 158/2020-GACE/SDS (7870752) em anexo. 

 
U�lização excepcional dos
recursos – Portaria MJSP

nº 138, de 2020 (Covid-19)
Não executado para Covid-19.

 
 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

 

Estrutura de gestão da
Secretaria

Nome Antônio de Pádua Vieira Cavalcan�
Cargo Secretário de Defesa Social
CPF 959.729.944-53

Contato: e-mail e telefone gabinete@sds.pe.gov.br  /(81) 3183-5028
Nome Humberto Freire de Barros
Cargo Secretário Execu�vo de Defesa Social
CPF 022.139.384-66

Contato: e-mail e telefone humberto.freire@sds.pe.gov.br  /(81)31835029
Nome Flavio Duncan Meira Júnior
Cargo Secretário Execu�vo de Gestão Integrada
CPF 035.683.364-05

Contato: e-mail e telefone flavio.duncan@sds.pe.gov.br (81)3183-5076   
 

Ordenador de despesas

Nome                                           Flavio Duncan Meira Júnior                                                                         
Cargo Secretário Execu�vo de Gestão Integrada
CPF 035.683.364-05

Contato: e-mail e telefone flavio.duncan@sds.pe.gov.br (81)3183-5076  
 
 

Ordenador de despesas

Nome                                          José Jobson Tavares Neves                                                                         
Cargo Superintendente Administra�vo/ Financeiro
CPF 433.562814-53

Contato: e-mail e telefone jose.jobson@sds.pe.gov.br /(81)3183-5081 
 

Ponto focal para
acompanhamento financeiro

Nome SANDRA PATRÍCIA FERRO DE OLIVEIRA
Cargo SUPERINTENDENTE TÉCNICO
CPF 668.918.922-87

Contato: e-mail e telefone patricia.ferro@sds.pe.gov.br / (81)3183-5003
 

Recursos alocados Fonte de Recurso 0160, conforme Portaria nº 40 de 10 de julho de 2020 em anexo publicada no Diário Oficial do Estado.
 

Planejamento orçamentário O crédito orçamentário foi publicado no Decreto  nº 49.220 em 20 de junho de 2020, no Diário Oficial do Estado. 
 

Espelho e
Detalhamento da

execução

1. objeto adquirido: REPARO E IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTA DO CIODS RECIFE-PE.

* QUANTIDADE: 1;

* ESPECIFICAÇÃO: Serviços preliminares, instalações elétricas, instalações hidráulicas, instalações especiais, reves�mentos (piso e parede),
execução de forro, estrutura de concreto e pintura;

 * PREÇO: R$ R$ R$ 582.451,43 (CUSTEIO)

 

2. processos de aquisição:

* FORMA: Pregão Eletrônico

* PROCESSO: ainda não iniciado.

 

3. empresas beneficiadas com os recursos

* NOME: não houve contratação.

* CNPJ:  não houve contratação.

 

ANEXO 1 DO RELATÓRIO, aba 1.

 
U�lização excepcional dos recursos – Portaria MJSP nº 138, de 2020 (Covid-19)

 
Assinatura do Responsável

pela Gestão do Fundo
                       Antônio de Pádua Vieira Cavalcan�
               Secretário de Defesa Social de Pernambuco                                                                                               

 

Anexos
* C.I.  nº 158/2020-GACE/SDS;
* Portaria nº 40 de 10 de julho de 2020;
* Decreto  nº 49.220 em 20 de junho de 2020                                                                                                                                                           
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Titulo da Ação - 4 REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO ÁREA INTEGRADA DE SEGURANÇA – (AIS 6).
 

Dados do Fundo Estadual de
Segurança Pública

Ente Federa�vo ESTADO DE PERNAMBUCO
Lei de Criação do Fundo

Estadual 16.595, DE 27 DE JUNHO DE 2019.

CNPJ 35.251.090/0001-78
 

EXECUÇÃO FÍSICA (AÇÕES)

 

Ponto focal para acompanhamento �sico

Nome HUGO BERNARDO CALDAS DE SÁ / ARLAN MARINHO LINS      
Cargo ESCRIVÃO PCPE / CAP. PMPE
CPF 028.271.974-13 / 669.824.644-15

Contato: e-mail e telefone  hugo.caldas@policiacivil.pe.gov.br (81/3813-5496)
 arlanm.lins@gmail.com (81/9.8861-5492)

 

Contextualização do
problema

 

ANÁLISE DIAGNÓSTICA DO PROBLEMA:

ANÁLISE DIAGNÓSTICA DO PROBLEMA: A denominada Área Integrada de Segurança - (AIS 6), compreende um conjunto de edificações
que funcionam nas ações de segurança pública e em especial ao combate criminalidades violentas. Na AIS-6 funcionam as opera�vas da
Secretaria de Defesa Social, tais como: o 6°Batalhão de Policia Militar, Delegacia de Plantão de Prazeres, Delegacia da Muribeca,
Delegacia de Prazeres, Delegacia Seccional de Jaboatão dos Guararapes, a Delegacia da Mulher, a DPCA - Delegacia de Proteção da
Criança e Adolescente e a Unidade Policia Cien�fica (IML), o�mizando as respostas de pronto emprego diante das demandas surgidas ao
enfrentamento à criminalidade violenta, a segurança pública e a defesa social. O Estado de Pernambuco foi dividido em 26 Áreas
Integradas de Segurança (AIS) que atendem todo o Estado de Pernambuco. A AIS 6, localizada na Estrada da Batalha - Prazeres, Jaboatão
dos Guararapes - PE, CEP nº 54315-010, atende ao município de Jaboatão dos Guararapes, município de grande extensão e população,
com cerca de 2 km quadrados e quase 700 mil habitantes. O Batalhão possui um con�ngente de 286 policiais em serviços ininterruptos e
aprese resultados posi�vos quanto aos índices de redução do CVLI nos anos de 2017, 2018 2019. É de grande importância para as
operações de defesa social o complexo da AIS- 6, a apresenta diversos problemas merecedores de análise diagnós�ca, com a finalidade d
restauração, conforme:

1.Infiltrações;

2. Problemas estruturais;

3. Subs�tuição do forro de gesso;

4. Falta de Impermeabilizações;

5. Melhoria na drenagem;

6. Subs�tuição das Esquadrias de madeira danificadas por esquadrias de alumínio que tem maior durabilidade e maior facilidade de
manutenção;

7. Melhoria da coberta;

8. Adequação de acessibilidade para atender as normas e exigências dos Bombeiros e prefeitura e, ainda, faz-se necessário a adequação
quanto acessibilidade com a reforma guarda corpo e corrimões das escadas;

 
Estratégia de

implementação Termo de referência concluído. Em tramitação para ulterior elaboração de edital.

 

Vinculação ao eixo de
financiamento

Em escala estadual a melhoria das instalações dos órgãos de segurança pública são metas prioritárias para desenvolver um padrão de
qualidade para a prestação de serviços à sociedade;

Sendo assim, ações de interoperabilidade dos sistemas de segurança pública, através dos Áreas Integradas de Segurança favorecem a
curva redu�va da criminalidade, que vem seguindo uma trajetória descendente mês a mês. Na comparação dos anos de 2018 com 2017
houve uma redução 24% na taxa de CVLI na área de atuação da AIS 6, e no acumulado de 2019 a redução está na casa dos 9% (até
outubro/19).

Considerando a necessidade do prédio se adequar as normas e padrões de segurança contra incêndio e pânico e do SPDA (Sistema de
Proteção contra Descargas Atmosféricas;

As intervenções solicitadas passarão a servir o a AIS com mais segurança e qualidade de vida, rendimento maior nas suas funcionalidades
e com atendimento mais adequado ao público. O que deverá impactar posi�vamente no tempo resposta para atendimento das
ocorrências despachadas, e na possibilidade de maior integração entre as opera�vas que atuam na edificação.

 

Público alvo/Território

O público alvo direto são todos os servidores das opera�vas da SDS que labutam na operação na AIS-6 e o indireto a população
Pernambucana. A AIS-6 cobre 10 bairros e 9 localidades, no distrito de Bonança são mais 9 localidades, em Cavaleiro são 8 bairros, além
do 35 localidades rurais e parte do município de Moreno com 25 bairros.

Embora localizado em Jaboatão dos Guararapes, o IGFEC atende toda a estrutura da SDS e seus órgãos opera�vos, obje�vando 100% de
cobertura no Estado de Pernambuco.

Com a ampliação do IGFEC impacta posi�vamente no tempo resposta para atendimento das ocorrências despachadas, e na possibilidade
de maior integração entre as opera�vas que atuam na edificação.

 

 
Indicadores A implementação do projeto ocorrerá a par�r do contrato, mo�vo pelo qual a demonstração dos indicadores resta prejudicada neste momento.

 

mailto:hugo.caldas@policiacivil.pe.gov.br
mailto:arlanm.lins@gmail.com
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Metas O alcance das metas só pode ser mensurado a par�r da implementação do projeto, mo�vo pelo qual resta prejudicada a aferição neste momento. 
 

Resultados
 
Os resultados pretendidos dependem da implementação do projeto, mo�vo pelo qual resta prejudicada a demonstração neste momento.
 

 
Produção de serviços

públicos
Informações da Superintendente de Gestão de Análise Criminal e Esta�s�ca da SDS, sobre o Status de adimplência dos critérios de adesão ao
Sinesp, conforme descrito na C.I.  nº 158/2020-GACE/SDS (7870752) em anexo. 

 
U�lização excepcional dos
recursos – Portaria MJSP

nº 138, de 2020 (Covid-19)
Não executado para Covid-19.

 
 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

 

Estrutura de gestão da
Secretaria

Nome                                                       Antônio de Pádua Vieira Cavalcan�                                                                                       
                                                           

Cargo Secretário de Defesa Social
CPF 959.729.944-53

Contato: e-mail e telefone gabinete@sds.pe.gov.br  /(81) 3183-5028
Nome Humberto Freire de Barros
Cargo Secretário Execu�vo de Defesa Social
CPF 022.139.384-66

Contato: e-mail e telefone humberto.freire@sds.pe.gov.br  /(81)31835029
Nome Flavio Duncan Meira Júnior
Cargo Secretário Execu�vo de Gestão Integrada
CPF 035.683.364-05

Contato: e-mail e telefone flavio.duncan@sds.pe.gov.br (81)3183-5076   
 

Ordenador de despesas

Nome                                           Flavio Duncan Meira Júnior                                                                         
Cargo Secretário Execu�vo de Gestão Integrada
CPF 035.683.364-05

Contato: e-mail e telefone flavio.duncan@sds.pe.gov.br (81)3183-5076  
 
 

Ordenador de despesas

Nome                                          José Jobson Tavares Neves                                                                         
Cargo Superintendente Administra�vo/ Financeiro
CPF 433.562814-53

Contato: e-mail e telefone jose.jobson@sds.pe.gov.br /(81)3183-5081 
 

Ponto focal para
acompanhamento financeiro

Nome SANDRA PATRÍCIA FERRO DE OLIVEIRA
Cargo SUPERINTENDENTE TÉCNICO
CPF 668.918.922-87

Contato: e-mail e telefone patricia.ferro@sds.pe.gov.br / (81)3183-5003
 

Recursos alocados Fonte de Recurso 0160, publicada na Portaria nº 40 de 10 de julho de 2020, no Diário Oficial do Estado.
 

Planejamento orçamentário O crédito orçamentário foi publicado no decreto  nº 49.220 em 20 de junho de 2020, no Diário Oficial do Estado. O orçamento foi autorizado
pela Unidade Gestora em 24/07/2020, na ação 4223.0000  

 

Espelho e
Detalhamento da

execução

1. objeto adquirido: REPARO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA AIS – 6.

* QUANTIDADE: 1;

* ESPECIFICAÇÃO: Serviços preliminares, instalações elétricas, instalações hidráulicas, instalações especiais, reves�mentos (piso e parede),
execução de forro, estrutura de concreto e pintura.;

 * PREÇO: R$ 1.008.549,91 (CUSTEIO)

 

2. processos de aquisição:

* FORMA: Tomada de Preços

*PROCESSO LICITATÓRIO: ainda não iniciado.

 

3. empresas beneficiadas com os recursos

* NOME: não houve contratação

* CNPJ:  não houve contratação

 

ANEXO 1 DO RELATÓRIO, aba 1.

 
U�lização excepcional dos recursos – Portaria MJSP nº 138, de 2020 (Covid-19)

 
Assinatura do Responsável

pela Gestão do Fundo
                       Antônio de Pádua Vieira Cavalcan�
               Secretário de Defesa Social de Pernambuco                                                                                               

 



11/09/2020 SEI/GOVPE - 7862258 - GOVPE - Declaração

https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=9616526&infra_siste… 9/17

Anexos * C.I.  nº 158/2020-GACE/SDS;
*Portaria nº 40 de 10 de julho de 2020;
* Decreto  nº 49.220 em 20 de junho de 2020.                                                                                                                                                                                              
     

 

 

Titulo da Ação - 5
SOLUÇÃO DE RECONHECIMENTO FACIAL E DE ANÁLISE DE DADOS DO SISTEMA ESTADUAL DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA
PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (SEINSP): Modernização dos processos de iden�ficação de pessoas por reconhecimento
facial e análises de inteligência no âmbito do SEINSP.

 

Dados do Fundo Estadual de
Segurança Pública

Ente Federa�vo ESTADO DE PERNAMBUCO
Lei de Criação do Fundo

Estadual 16.595, DE 27 DE JUNHO DE 2019.

CNPJ 35.251.090/0001-78
 

EXECUÇÃO FÍSICA (AÇÕES)

 

Ponto focal para
acompanhamento �sico

Nome George Fragoso de Andrade       
Cargo Chefe da UTI / CIIDS
CPF 023.829.964-39

Contato: e-mail e
telefone  george.fragoso@sds.pe.gov.br / 9.8822-7995

 

Contextualização do
problema

 

Uma das vantagens mais comuns, para os criminosos, está o fato destes agirem no anonimato e quando localizados em fotografias e em
vídeos, os órgãos de segurança e de inteligência no Estado de Pernambuco dispõe apenas de contatos pessoais ou denúncias para
poderem iden�ficá-los e localizá-los.

Com base nos dados do Banco Nacional de Mandados de Prisão, no Estado de Pernambuco há um quan�ta�vo de aproximadamente
23.000 mandados de prisão em aberto (com base no dia 28/06/2019), aguardando seu cumprimento e as formas atuais de cumprimento
destes, requerem um alto inves�mento de recursos financeiros e humanos, o que resulta numa sensação de impunidade e vantajosidade
no cumprimento de crimes.

Recentemente, estados como o Rio de Janeiro e a Bahia desenvolveram projetos voltados ao reconhecimento biométrico facial, de forma
eletrônica, em locais de grande circulação e de eventos, o demonstrou êxito na prisão de foragidos e de pessoas com mandados de
prisão e que estavam circulando livremente.

O Centro Integrado de Defesa Social da Secretaria de Defesa Social (CIIDS) vem desenvolvendo ações no intuito de realizar a iden�ficação
por fotos de todas as pessoas com passagens pelas delegacias, prioritariamente nas Delegacias do DEPATRI, bem como daquelas que são
consideradas alvos prioritários com mandados de prisão de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), Tráfico de Drogas, Crimes
Violentos Contra o Patrimônio (CVP) e entre estes dados estão as fotografias destes indivíduos.

Ademais a este contexto o CIIDS também implantará uma ambiente de Big Data para processamento em larga escala de dados de
reconhecimentos faciais realizados e permi�do o processamento em tempo real de vinculação com outras bases de dados do estado de
Pernambuco, permi�ndo assim a criação de uma grande rede de dados estruturados e não estruturados, com a u�lização de tecnologias
de inteligência ar�ficial, aprendizagem de máquina, business Intelligence e Business Analy�cs nas a�vidades de análise de inteligência.

 
Estratégia de

implementação O processo encontra-se na fase  pré-licitatória: construção e análise do Termo de Referência. 

 

Vinculação ao eixo de
financiamento

Iden�ficação de indivíduo por biometria facial, por meio de upload de foto ou fragmento de vídeo.

Iden�ficar indivíduos cuja imagem da face seja capturada em tempo real por câmeras de alta definição em pontos estratégicos.

Iden�ficar indivíduos por biometria facial em eventos que possam estar acontecendo concomitantemente em até dois locais no
Estado de Pernambuco.

Integrar com outras soluções de reconhecimento facial e criar uma grande base de dados de pessoas com faces capturadas, porém
não reconhecidas.

Implementar o uso de inteligência ar�ficial, aprendizagem de máquina, business Intelligence e Business Analy�cs nas a�vidades de
análise de inteligência.

 

Público alvo/Território

CORPORAÇÕES BENEFICIADAS:

- Polícia Militar de Pernambuco

- Polícia Civil de Pernambuco

- Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco

- Secretaria de Ressocialização

- Casa Militar

- FUNASE.

LOCAIS (REGIÕES OU MUNICÍPIOS) QUE SERÃO CONTEMPLADOS:

Órgãos integrantes do Sistema Estadual de Inteligência (SEINSP), em todo estado de Pernambuco, por meio do Centro Integrado de
Inteligência e suas Agencias de Inteligência.
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Indicadores A implementação do projeto ocorrerá a par�r do contrato, mo�vo pelo qual a demonstração dos indicadores resta prejudicada neste momento.

 
Metas O alcance das metas só pode ser mensurado a par�r da implementação do projeto, mo�vo pelo qual resta prejudicada a aferição neste momento. 

 

Resultados
 
Os resultados pretendidos dependem da implementação do projeto, mo�vo pelo qual resta prejudicada a demonstração neste momento.
 

 
Produção de serviços

públicos
Informações da Superintendente de Gestão de Análise Criminal e Esta�s�ca da Secretaria de Defesa Social, sobre o status de adimplência dos
critérios de adesão ao Sinesp, conforme descrito na C.I.  nº 158/2020-GACE/SDS (7870752) em anexo. 

 
U�lização excepcional dos
recursos – Portaria MJSP

nº 138, de 2020 (Covid-19)
Não executado para Covid-19.

 
 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

 

Estrutura de gestão da
Secretaria

Nome                                                       Antônio de Pádua Vieira Cavalcan�                                                                                       
                                                           

Cargo Secretário de Defesa Social
CPF 959.729.944-53

Contato: e-mail e telefone gabinete@sds.pe.gov.br  /(81) 3183-5028
Nome Humberto Freire de Barros
Cargo Secretário Execu�vo de Defesa Social
CPF 022.139.384-66

Contato: e-mail e telefone humberto.freire@sds.pe.gov.br  /(81)31835029
Nome Flavio Duncan Meira Júnior
Cargo Secretário Execu�vo de Gestão Integrada
CPF 035.683.364-05

Contato: e-mail e telefone flavio.duncan@sds.pe.gov.br (81)3183-5076   
 

Ordenador de despesas

Nome                                           Flavio Duncan Meira Júnior                                                                         
Cargo Secretário Execu�vo de Gestão Integrada
CPF 035.683.364-05

Contato: e-mail e telefone flavio.duncan@sds.pe.gov.br (81)3183-5076  
 
 

Ordenador de despesas

Nome                                          José Jobson Tavares Neves                                                                         
Cargo Superintendente Administra�vo/ Financeiro
CPF 433.562814-53

Contato: e-mail e telefone jose.jobson@sds.pe.gov.br /(81)3183-5081 
 
 

Ponto focal para
acompanhamento financeiro

Nome SANDRA PATRÍCIA FERRO DE OLIVEIRA
Cargo SUPERINTENDENTE TÉCNICO
CPF 668.918.922-87

Contato: e-mail e telefone patricia.ferro@sds.pe.gov.br / (81)3183-5003
 

 
Recursos alocados Fonte de Recurso 0160, conforme Portaria nº 40 de 10 de julho de 2020 em anexo publicada no Diário Oficial do Estado.

 
Planejamento orçamentário O crédito orçamentário foi publicado no Decreto  nº 49.220 em 20 de junho de 2020, no Diário Oficial do Estado. 

 
Espelho e

Detalhamento da
execução

1. objeto adquirido: SOLUÇÃO DE RECONHECIMENTO FACIAL E DE ANÁLISE DE DADOS DO SISTEMA ESTADUAL DE INTELIGÊNCIA DE
SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (SEINSP).

* QUANTIDADE: 1;

* ESPECIFICAÇÃO: 1)SOLUÇÃO DE RECONHECIMENTO FACIAL (Conforme descrição completa em anexo (7788914 SEI); 2) SERVIDOR DE
VIRTUALIZAÇÃO (Conforme descrição completa em anexo (7788914 SEI); e 3) NOTEBOOKS (Conforme descrição completa em anexo
(7788914 SEI);

 * PREÇO: R$ 1.414.000,00 (INVESTIMENTO)

 

2. processos de aquisição:

* FORMA: Pregão Eletrônico

* PROCESSO LICITATÓRIO: ainda não foi iniciado.

 

3. empresas beneficiadas com os recursos

* NOME: não houve contratação

* CNPJ:  não houve contratação

 

ANEXO 1 DO RELATÓRIO, aba 2.
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U�lização excepcional dos recursos – Portaria MJSP nº 138, de 2020 (Covid-19)

 
Assinatura do Responsável

pela Gestão do Fundo
                       Antônio de Pádua Vieira Cavalcan�
               Secretário de Defesa Social de Pernambuco                                                                                               

 

Anexos
* C.I.  nº 158/2020-GACE/SDS;
*Portaria nº 40 de 10 de julho de 2020;
* Decreto  nº 49.220 em 20 de junho de 2020.                                                                                                                                                                                           

 

 
 

Titulo da Ação - 6 BOLETIM DE OCORRÊNCIAS INTEGRADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL: Modernização do processo de elaboração de
bole�m de ocorrência dos Órgãos Opera�vos.

 

Dados do Fundo Estadual de
Segurança Pública

Ente Federa�vo ESTADO DE PERNAMBUCO
Lei de Criação do Fundo

Estadual 16.595, DE 27 DE JUNHO DE 2019.

CNPJ 35.251.090/0001-78
 

EXECUÇÃO FÍSICA (AÇÕES)

 

Ponto focal para
acompanhamento �sico

Nome POLICARPO DE FREITAS RIBEIRO NETO       
Cargo GERENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CPF 949.474.224-91

Contato: e-mail e
telefone  E-MAIL: gti.secretaria@sds.pe.gov.br  /   TELEFONE: (81) 3183-5043 / 3183-5075

 

Contextualização do
problema

 

Atualmente, no Estado de Pernambuco, o registro de ocorrências no Centro de Integrado de Operações de Defesa Social (CIODS 190) e
registro de Bole�m de Ocorrências na Delegacia de Polícia Civil (BOE-PC) são através sistemas informa�zados, porém entre CIODS 190 e o
desfecho da ocorrência, quando couber, na Delegacia, existe o despacho e atendimento por parte da Polícia Militar, que por vezes é
demorado, pois ainda faz todo seu processo de registro de dados do fato da ocorrência de maneira manual. Assim pretende-se  a
modernização do processo de elaboração de bole�m de ocorrência dos Órgãos Opera�vos com a implantação do Bole�m de Ocorrência
Integrado da Secretaria de Defesa Social (BOI-SDS) que tem por obje�vo a integração das bases de dados e consolidação em um único
número de protocolo dos diversos dados acerca de um fato que gerem demandas dos Órgãos Opera�vos, assim tornando mais célere o
atendimento ao cidadão desde a diminuição do tempo de resposta do despacho de viaturas do CIODS-190 até o encerramento da
ocorrência na Delegacia, bem como a diminuição do tempo de permanência da viatura parada aguardando o encerramento.

Este projeto pretende informa�zar os processos que ainda são manuais e interligar a base de dados de ocorrências dos Órgãos
Opera�vos da Secretaria de Defesa Social para que os diversos registros do fato estejam sob um único número de protocolo no BOI-SDS,
assim tornando mais célere e adequado o atendimento ao cidadão desde a diminuição do tempo de resposta do despacho de viaturas do
CIODS-190 até o encerramento da ocorrência na Delegacia.

 

Estratégia de
implementação

Ata de Registro de Preço Corpora�va Nº 026.2019.ATI oriunda do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0268.2018.CCPLE.VII.PE.0175.SAD.ATI e Ata
Registro de Preços Corpora�va Nº 001.2020.ATI oriunda do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0007.2020.CCPLE-IX.0006.SAD.ATI. Dotação
Orçamentária para adesão à Ata de Registro de Preço do Processo licitatório 0268.2018.CCPLE.VII.PE.0175.SAD.ATI consta em anexo na CI
nº 412/2020 - SDS - GCOR/SDS (7893389). Empenhos: 2020NE000001; 2020NE000002; 2020NE000003 e 2020NE000004. Dotação
Orçamentária para adesão à Ata de Registro de Preço do Processo licitatório Nº 0007.2020.CCPLE-IX.0006.SAD.ATI consta em anexo na CI
nº 825/2020 - SDS - GCOR/SDS (7942955). Empenho 2020NE000006 no valor de R$ 356.481,00 (7943038)

 

Vinculação ao eixo de
financiamento

 

A Secretaria de Defesa Social – SDS é um órgão da administração centralizada, integrante do Núcleo Estratégico da Administração, por
força do con�do na Lei Complementar nº 49, de 31 de janeiro de 2003.

Tem como Missão Ins�tucional promover a defesa dos direitos do cidadão e da normalidade social, através dos órgãos de segurança
pública, integrando as ações do governo e Visão ser referencial em segurança pública, atendendo às metas previstas no plano estadual de
segurança pública, para a redução dos índices de violência e criminalidade no Estado de Pernambuco.

O Programa Pacto pela Vida do Governo do Estado de Pernambuco é uma polí�ca pública de segurança, transversal e integrada,
construída de forma pactuada com a sociedade, em ar�culação permanente com o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Assembleia
Legisla�va, os municípios e a União.

O Pacto Pela Vida visa, principalmente, a prevenção de homicídios, mas também cuida de um conjunto de crimes que despertam
insegurança na população. Trata-se de polí�ca pública baseada em modelo de gestão que prevê o monitoramento permanente das ações
e resultados. Pretende-se principalmente acompanhar os índices de Crimes Violentos Letais Intencionais - CVLI e Crimes Violentos Contra
o Patrimônio - CVP em Pernambuco.

Sendo assim, a proposta apresentada neste documento pretende a modernização dos fluxos do processo de elaboração de bole�m de
ocorrência dos Órgãos Opera�vos (Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militares e Polícia Cien�fica) através de um conjunto
de soluções, tecnológicas ou não, u�lizadas pela força policial e de defesa civil da Secretaria de Defesa Social, com a implantação do
Bole�m de Ocorrência da Secretaria de Defesa Social (BOI-SDS).

 
Público alvo/Território
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O Público Alvo é beneficiado é o Cidadão e os integrantes dos Órgãos Opera�vos da Secretaria de Defesa Social: Polícias Militar, Civil e
Cien�fica com alcance em todo território do Estado de Pernambuco.

 
Indicadores A implementação do projeto ocorrerá a par�r do contrato, mo�vo pelo qual a demonstração dos indicadores resta prejudicada neste momento.

 
Metas O alcance das metas só pode ser mensurado a par�r da implementação do projeto, mo�vo pelo qual resta prejudicada a aferição neste momento. 

 

Resultados
 
Os resultados pretendidos dependem da implementação do projeto, mo�vo pelo qual resta prejudicada a demonstração neste momento.
 

 
Produção de serviços

públicos
Informações da Superintendente de Gestão de Análise Criminal e Esta�s�ca da Secretaria de Defesa Social, sobre o status de adimplência dos
critérios de adesão ao Sinesp, conforme descrito na C.I.  nº 158/2020-GACE/SDS (7870752) em anexo. 

 
U�lização excepcional dos
recursos – Portaria MJSP

nº 138, de 2020 (Covid-19)
Não executado para Covid-19.

 
 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

 

Estrutura de gestão da
Secretaria

Nome                                                       Antônio de Pádua Vieira Cavalcan�                                                                                       
                                                           

Cargo Secretário de Defesa Social
CPF 959.729.944-53

Contato: e-mail e telefone gabinete@sds.pe.gov.br  /(81) 3183-5028
Nome Humberto Freire de Barros
Cargo Secretário Execu�vo de Defesa Social
CPF 022.139.384-66

Contato: e-mail e telefone humberto.freire@sds.pe.gov.br  /(81)31835029
Nome Flavio Duncan Meira Júnior
Cargo Secretário Execu�vo de Gestão Integrada
CPF 035.683.364-05

Contato: e-mail e telefone flavio.duncan@sds.pe.gov.br (81)3183-5076   
 

Ordenador de despesas

Nome                                           Flavio Duncan Meira Júnior                                                                         
Cargo Secretário Execu�vo de Gestão Integrada
CPF 035.683.364-05

Contato: e-mail e telefone flavio.duncan@sds.pe.gov.br (81)3183-5076  
 
 

Ordenador de despesas

Nome                                          José Jobson Tavares Neves                                                                         
Cargo Superintendente Administra�vo/ Financeiro
CPF 433.562814-53

Contato: e-mail e telefone jose.jobson@sds.pe.gov.br /(81)3183-5081 
 
 

Ponto focal para
acompanhamento financeiro

Nome SANDRA PATRÍCIA FERRO DE OLIVEIRA
Cargo SUPERINTENDENTE TÉCNICO
CPF 668.918.922-87

Contato: e-mail e telefone patricia.ferro@sds.pe.gov.br / (81)3183-5003
 

Recursos alocados Fonte de Recurso 0160, conforme Portaria nº 40 de 10 de julho de 2020 em anexo publicada no Diário Oficial do Estado.
 

Planejamento orçamentário O crédito orçamentário foi publicado no Decreto  nº 49.220 em 20 de junho de 2020, no Diário Oficial do Estado. 

 
Espelho e

Detalhamento da
execução

1. objeto adquirido: Desenvolver novas aplicações, realizar manutenções evolu�vas em aplicações já usadas pela SDS e suas Opera�vas e
realizar a Integração de todas as aplicações envolvidas no BOLETIM INTEGRADO DE OCORRÊNCIAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
(eBO) e Realizar a Integração de todas as aplicações envolvidas no BOLETIM INTEGRADO DE OCORRÊNCIAS DA SECRETARIA DE DEFESA
SOCIAL (eBO).

* QUANTIDADE: 1;

* ESPECIFICAÇÃO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de elicitação, documentação, desenvolvimento,
manutenção em sistemas de informação u�lizando a técnica de Análise de Pontos de Função em regime de fábrica de so�ware
e Contratação de empresa especializada para serviços dos produtos de so�ware da linha Red Hat Enterprise Linux, JBOSS Enterprise
Middleware e Red Hat Clooud Suite;

 * PREÇO: R$ 1.716.054,32 (INVESTIMENTO)

 

2. processos de aquisição:

* FORMA: Adesão a Ata de Registro de Preço Corpora�va

* Nº DO PROCESSO: Ata de Registro de Preço Corpora�va Nº 026.2019.ATI oriunda do PROCESSO LICITATÓRIO
Nº 0268.2018.CCPLE.VII.PE.0175.SAD.ATI e Ata Registro de Preços Corpora�va Nº 001.2020.ATI oriunda do PROCESSO LICITATÓRIO
Nº 0007.2020.CCPLE-IX.0006.SAD.ATI
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3. empresas beneficiadas com os recursos

*MICROSIS - CONSULTORIA INFORMÁTICA E SERVIÇO EIRELLI - R$ 1.359.573,32 (empenhos: 2020NE000001; 2020NE000002;
2020NE000003 e 2020NE000004) 

* INGRAM MICRO BRASIL LTDA/CNPJ: 01.771.935/0001-34 - R$ 356.481,00 (empenho:  2020NE000006)

* Aguardando contratação.

 

ANEXO 1 DO RELATÓRIO, aba 2.

 
U�lização excepcional dos recursos – Portaria MJSP nº 138, de 2020 (Covid-19)

 
Assinatura do Responsável

pela Gestão do Fundo
                       Antônio de Pádua Vieira Cavalcan�
               Secretário de Defesa Social de Pernambuco                                                                                               

 

Anexos

* CI nº 412/2020 - SDS - GCOR/SDS;
* C.I.  nº 158/2020-GACE/SDS;
*Portaria nº 40 de 10 de julho de 2020;
* Decreto  nº 49.220 em 20 de junho de 2020.                                                                                                                                                                                          

 

 

1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO Nº 45/2019 - SENASP/MJSP
 
 

Titulo da Ação - 7 ADAPTAÇÃO NO VESTIÁRIO PARA O EFETIVO DO CIODS – CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE DEFESA SOCIAL - PE
 

Dados do Fundo Estadual de
Segurança Pública

Ente Federa�vo ESTADO DE PERNAMBUCO
Lei de Criação do Fundo

Estadual 16.595, DE 27 DE JUNHO DE 2019.

CNPJ 35.251.090/0001-78
 

EXECUÇÃO FÍSICA (AÇÕES)

 

Ponto focal para
acompanhamento �sico

Nome HÉLIO SANTOS RIBEIRO                                                                                                                          
Cargo GERENTE DO CIODS
CPF 696.581.294-04
Contato: e-mail e
telefone E-MAIL: helio.ribeiro@pm.pe.gov.br TELEFONE: (81) 98850-0145

 

Contextualização do
problema

 

O Centro Integrado de Operações de Defesa Social – CIODS integra as comunicações operacionais de todas as opera�vas da Secretaria de
Defesa Social. Neste local, funciona a central de radiocomunicação, tele atendimento, vídeo monitoramento, além do Centro Integrado
de Comando e Controle (CICCR) local que reúne integralmente os órgãos do governo federal, estadual e municipal em situações de crise,
o�mizando a resposta ao enfrentamento à criminalidade violenta. De grande importância para as operações de Defesa Social, o prédio
do CIODS apresenta problemas estruturais merecedores de intervenção com a finalidade de adaptações em razão de infiltrações,
problemas estruturais no teto, presença de fungos; falta de impermeabilizações; melhorias da drenagem, problemas na coberta e
esquadrias do ves�ário do profissionais das opera�vas que trabalham no CIODS.

 
Estratégia de

implementação Termo de referência concluído. Em tramitação para ulterior elaboração de edital.

 

Vinculação ao eixo de
financiamento

A melhoria das instalações dos órgãos de segurança pública são metas prioritárias para desenvolver um padrão de qualidade para a
prestação de serviços à sociedade. Todavia, busca-se apoiar o programa Pacto Pela Vida e revistar os percentuais de efe�vidade
alcançados em 2013, quando o PPV ganhou prêmio da Organização das Nações Unidas (ONU) pelo serviço prestado à sociedade. Assim as
ações de interoperabilidade dos sistemas de segurança pública, ou seja, o apoio que o CIODS oferece, favorecem a curva redu�va da
criminalidade, que vem seguindo uma trajetória descendente mês a mês. Dezembro foi o décimo terceiro mês consecu�vo de queda,
encerrando 2018 com 23% menos homicídios do que 2017. Em janeiro 2019, a redução da taxa de crimes letais intencionais (CVLIs) foi de
33% em relação ao mesmo período do ano passado.

A melhoria nos alojamentos do Centro Integrado de Operações de Defesa Social atenderá os servidores que permanecem de serviço
tendo em vista os serviços prestados pelo CIODS que funciona 24 horas. A implementação de tais melhorias apoiaria o inves�mento
inicial esmado de R$ 1.863.707,94, da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos, do Ministério da Jus�ça, na parceria
com o governo do Estado para construção do CICCR. Então, o impacto geral da intervenção seria comensurável na qualidade dos
trabalhos empenhados na segurança do estado, na salubridade de seus servidores, além da segurança dos grandes valores u�lizados pelo
governo federal e estadual para equipar tal centro.

 

Público alvo/Território Efe�vo do CIODS e servidores das Opera�vas da SDS que labutam no CIODS (PMPE,PCPE,CBMPE e Polícia Cien�fica).

 
Indicadores A implementação do projeto ocorrerá a par�r do contrato, mo�vo pelo qual a demonstração dos indicadores resta prejudicada neste momento.

 
Metas O alcance das metas só pode ser mensurado a par�r da implementação do projeto, mo�vo pelo qual resta prejudicada a aferição neste momento. 

 
Resultados  

Os resultados pretendidos dependem da implementação do projeto, mo�vo pelo qual resta prejudicada a demonstração neste momento.

mailto:helio.ribeiro@pm.pe.gov.br
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Produção de serviços
públicos

Informações da Superintendente de Gestão de Análise Criminal e Esta�s�ca da Secretaria de Defesa Social, sobre o status de adimplência dos
critérios de adesão ao Sinesp, conforme descrito na C.I.  nº 158/2020-GACE/SDS (7870752) em anexo. 

 
U�lização excepcional dos
recursos – Portaria MJSP

nº 138, de 2020 (Covid-19)
Não executado para Covid-19.

 
 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

 

Estrutura de gestão da
Secretaria

Nome                                                       Antônio de Pádua Vieira Cavalcan�                                                                                       
                                                           

Cargo Secretário de Defesa Social
CPF 959.729.944-53

Contato: e-mail e telefone gabinete@sds.pe.gov.br  /(81) 3183-5028
Nome Humberto Freire de Barros
Cargo Secretário Execu�vo de Defesa Social
CPF 022.139.384-66

Contato: e-mail e telefone humberto.freire@sds.pe.gov.br  /(81)31835029
Nome Flavio Duncan Meira Júnior
Cargo Secretário Execu�vo de Gestão Integrada
CPF 035.683.364-05

Contato: e-mail e telefone flavio.duncan@sds.pe.gov.br (81)3183-5076   
 

Ordenador de despesas

Nome                                           Flavio Duncan Meira Júnior                                                                         
Cargo Secretário Execu�vo de Gestão Integrada
CPF 035.683.364-05

Contato: e-mail e telefone flavio.duncan@sds.pe.gov.br (81)3183-5076  
 
 

Ordenador de despesas

Nome                                          José Jobson Tavares Neves                                                                         
Cargo Superintendente Administra�vo/ Financeiro
CPF 433.562814-53

Contato: e-mail e telefone jose.jobson@sds.pe.gov.br /(81)3183-5081 
 
 

Ponto focal para
acompanhamento financeiro

Nome SANDRA PATRÍCIA FERRO DE OLIVEIRA
Cargo SUPERINTENDENTE TÉCNICO
CPF 668.918.922-87

Contato: e-mail e telefone patricia.ferro@sds.pe.gov.br / (81)3183-5003
 

Recursos alocados Fonte de Recurso 0160, conforme Portaria nº 40 de 10 de julho de 2020 em anexo publicada no Diário Oficial do Estado.

 
Planejamento orçamentário O crédito orçamentário foi publicado no Decreto  nº 49.220 em 20 de junho de 2020, no Diário Oficial do Estado. 

 

Espelho e
Detalhamento da

execução

1. objeto adquirido: REPARO E IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTA E DO VESTIÁRIO DO CIODS RECIFE-PE.

* QUANTIDADE: 1;

* ESPECIFICAÇÃO: Serviços preliminares, instalações elétricas, instalações hidráulicas, instalações especiais, reves�mentos (piso e parede),
execução de forro, estrutura de concreto e pintura;

 * PREÇO: R$ 52.279,00 (CUSTEIO)

 

2. processos de aquisição:

* FORMA: Pregão Eletrônico

* PROCESSO LICITATÓRIO: ainda não iniciado

 

3. empresas beneficiadas com os recursos

* NOME: não houve contratação

* CNPJ:  não houve contratação

 

ANEXO 1 DO RELATÓRIO, aba 1.

 
U�lização excepcional dos recursos – Portaria MJSP nº 138, de 2020 (Covid-19)

 
Assinatura do Responsável

pela Gestão do Fundo
                       Antônio de Pádua Vieira Cavalcan�
               Secretário de Defesa Social de Pernambuco                                                                                               

 

Anexos
* C.I.  nº 158/2020-GACE/SDS;
*Portaria nº 40 de 10 de julho de 2020;
* Decreto  nº 49.220 em 20 de junho de 2020.                                                                                                                                                          
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Titulo da Ação - 8 REFORMA COM ACRÉSCIMO DE ÁREA (AMPLIAÇÃO) DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO INSTITUTO DE GENÉTICA FORENSE EDUARDO
CAMPOS – IGFEC (IML – JABOATÃO DOS GUARARAPES)

 

Dados do Fundo Estadual de
Segurança Pública

Ente Federa�vo ESTADO DE PERNAMBUCO
Lei de Criação do Fundo

Estadual 16.595, DE 27 DE JUNHO DE 2019.

CNPJ 35.251.090/0001-78
 

EXECUÇÃO FÍSICA (AÇÕES)

 

Ponto focal para
acompanhamento �sico

Nome HUGO BERNARDO CALDAS DE SÁ / ARLAN MARINHO LINS      
Cargo ESCRIVÃO PCPE / CAP. PMPE
CPF 028.271.974-13 / 669.824.644-15

Contato: e-mail e
telefone

 hugo.caldas@policiacivil.pe.gov.br (81/3813-5496)

 arlanm.lins@gmail.com (81/9.8861-5492)

 

Contextualização do
problema

 

ANÁLISE DIAGNÓSTICA DO PROBLEMA:

ANÁLISE DIAGNÓSTICA DO PROBLEMA: A denominada Área Integrada de Segurança - (AIS 6), compreende um conjunto de edificações
que funcionam nas ações de segurança pública e em especial ao combate criminalidades violentas. Na AIS-6 funcionam as opera�vas da
Secretaria de Defesa Social, tais como: o 6°Batalhão de Policia Militar, Delegacia de Plantão de Prazeres, Delegacia da Muribeca,
Delegacia de Prazeres, Delegacia Seccional de Jaboatão dos Guararapes, a Delegacia da Mulher, a DPCA - Delegacia de Proteção da
Criança e Adolescente e a Unidade Policia Cien�fica (IML), o�mizando as respostas de pronto emprego diante das demandas surgidas ao
enfrentamento à criminalidade violenta, a segurança pública e a defesa social. O Estado de Pernambuco foi dividido em 26 Áreas
Integradas de Segurança (AIS) que atendem todo o Estado de Pernambuco. A AIS 6, localizada na Estrada da Batalha - Prazeres, Jaboatão
dos Guararapes - PE, CEP nº 54315-010, atende ao município de Jaboatão dos Guararapes, município de grande extensão e população,
com cerca de 2 km quadrados e quase 700 mil habitantes. O Batalhão possui um con�ngente de 286 policiais em serviços ininterruptos e
aprese resultados posi�vos quanto aos índices de redução do CVLI nos anos de 2017, 2018 2019. É de grande importância para as
operações de defesa social o complexo da AIS- 6, a apresenta diversos problemas merecedores de análise diagnós�ca, com a finalidade d
restauração, conforme:

1.Infiltrações;

2. Problemas estruturais;

3. Subs�tuição do forro de gesso;

4. Falta de Impermeabilizações;

5. Melhoria na drenagem;

6. Subs�tuição das Esquadrias de madeira danificadas por esquadrias de alumínio que tem maior durabilidade e maior facilidade de
manutenção;

7. Melhoria da coberta;

8. Adequação de acessibilidade para atender as normas e exigências dos Bombeiros e prefeitura e, ainda, faz-se necessário a adequação
quanto acessibilidade com a reforma guarda corpo e corrimões das escadas;

 
Estratégia de

implementação Termo de referência concluído. Em tramitação para ulterior elaboração de edital.

 

Vinculação ao eixo de
financiamento

Em escala estadual a melhoria das instalações dos órgãos de segurança pública são metas prioritárias para desenvolver um padrão de
qualidade para a prestação de serviços à sociedade;

Sendo assim, ações de interoperabilidade dos sistemas de segurança pública, através dos Áreas Integradas de Segurança favorecem a
curva redu�va da criminalidade, que vem seguindo uma trajetória descendente mês a mês. Na comparação dos anos de 2018 com 2017
houve uma redução 24% na taxa de CVLI na área de atuação da AIS 6, e no acumulado de 2019 a redução está na casa dos 9% (até
outubro/19).

Considerando a necessidade do prédio se adequar as normas e padrões de segurança contra incêndio e pânico e do SPDA (Sistema de
Proteção contra Descargas Atmosféricas;

As intervenções solicitadas passarão a servir o a AIS com mais segurança e qualidade de vida, rendimento maior nas suas funcionalidades
e com atendimento mais adequado ao público. O que deverá impactar posi�vamente no tempo resposta para atendimento das
ocorrências despachadas, e na possibilidade de maior integração entre as opera�vas que atuam na edificação.

 

Público alvo/Território

O público alvo direto são todos os servidores das opera�vas da SDS que labutam na operação na AIS-6 e o indireto a população
Pernambucana. A AIS-6 cobre 10 bairros e 9 localidades, no distrito de Bonança são mais 9 localidades, em Cavaleiro são 8 bairros, além
do 35 localidades rurais e parte do município de Moreno com 25 bairros.

Embora localizado em Jaboatão dos Guararapes, o IGFEC atende toda a estrutura da SDS e seus órgãos opera�vos, obje�vando 100% de
cobertura no Estado de Pernambuco.

Com a ampliação do IGFEC impacta posi�vamente no tempo resposta para atendimento das ocorrências despachadas, e na possibilidade
de maior integração entre as opera�vas que atuam na edificação.

 

mailto:hugo.caldas@policiacivil.pe.gov.br
mailto:arlanm.lins@gmail.com
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Indicadores A implementação do projeto ocorrerá a par�r do contrato, mo�vo pelo qual a demonstração dos indicadores resta prejudicada neste momento.

 
Metas O alcance das metas só pode ser mensurado a par�r da implementação do projeto, mo�vo pelo qual resta prejudicada a aferição neste momento. 

 

Resultados
 
Os resultados pretendidos dependem da implementação do projeto, mo�vo pelo qual resta prejudicada a demonstração neste momento.
 

 
Produção de serviços

públicos
Informações da Superintendente de Gestão de Análise Criminal e Esta�s�ca da Secretaria de Defesa Social, sobre o status de adimplência dos
critérios de adesão ao Sinesp, conforme descrito na C.I.  nº 158/2020-GACE/SDS (7870762) em anexo. 

 
U�lização excepcional dos
recursos – Portaria MJSP

nº 138, de 2020 (Covid-19)
Não executado para Covid-19.

 
 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

 

Estrutura de gestão da
Secretaria

Nome                                                       Antônio de Pádua Vieira Cavalcan�                                                                                       
                                                           

Cargo Secretário de Defesa Social
CPF 959.729.944-53

Contato: e-mail e telefone gabinete@sds.pe.gov.br  /(81) 3183-5028
Nome Humberto Freire de Barros
Cargo Secretário Execu�vo de Defesa Social
CPF 022.139.384-66

Contato: e-mail e telefone humberto.freire@sds.pe.gov.br  /(81)31835029
Nome Flavio Duncan Meira Júnior
Cargo Secretário Execu�vo de Gestão Integrada
CPF 035.683.364-05

Contato: e-mail e telefone flavio.duncan@sds.pe.gov.br (81)3183-5076   
 

Ordenador de despesas

Nome                                           Flavio Duncan Meira Júnior                                                                         
Cargo Secretário Execu�vo de Gestão Integrada
CPF 035.683.364-05

Contato: e-mail e telefone flavio.duncan@sds.pe.gov.br (81)3183-5076  
 
 

Ordenador de despesas

Nome                                          José Jobson Tavares Neves                                                                         
Cargo Superintendente Administra�vo/ Financeiro
CPF 433.562814-53

Contato: e-mail e telefone jose.jobson@sds.pe.gov.br /(81)3183-5081 
 

Ponto focal para
acompanhamento financeiro

Nome SANDRA PATRÍCIA FERRO DE OLIVEIRA
Cargo SUPERINTENDENTE TÉCNICO
CPF 668.918.922-87

Contato: e-mail e telefone patricia.ferro@sds.pe.gov.br / (81)3183-5003
 

Recursos alocados Fonte de Recurso 0160, conforme Portaria nº 40 de 10 de julho de 2020 em anexo publicada no Diário Oficial do Estado.
 

Planejamento orçamentário O crédito orçamentário foi publicado no Decreto  nº 49.220 em 20 de junho de 2020, no Diário Oficial do Estado. 
 

Espelho e
Detalhamento da

execução

1. objeto adquirido: REPARO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA AIS-6 JABOATÃO DOS GUARARAPES E AMPLIAÇÃO DO INSTITUTO DE
GENÉTICA FORENSE EDUARDO CAMPOS .

* QUANTIDADE: 1;

* ESPECIFICAÇÃO: Serviços preliminares, fundação, estrutura, instalações elétricas, reves�mentos (piso e parede), execução de forro,
estrutura de concreto, coberta e pintura;

 * PREÇO: R$ 121.985,00 (INVESTIMENTO)

 

2. processos de aquisição:

* FORMA: Tomada de Preços

* PROCESSO LICITATÓRIO: ainda não inciado

 

3. empresas beneficiadas com os recursos

* NOME: não houve contratação

* CNPJ: não houve contratação

 

ANEXO 1 DO RELATÓRIO, aba 2.

 
U�lização excepcional dos recursos – Portaria MJSP nº 138, de 2020 (Covid-19)
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Assinatura do Responsável

pela Gestão do Fundo
                       Antônio de Pádua Vieira Cavalcan�
               Secretário de Defesa Social de Pernambuco                                                                                               

 

Anexos

* C.I.  nº 158/2020-GACE/SDS;
*Portaria nº 40 de 10 de julho de 2020;
* Decreto  nº 49.220 em 20 de junho de 2020.                                                                                                                                                                                              
      

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Antonio de Padua Vieira Cavalcan�, em 03/08/2020, às 18:32, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no
art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 7862258 e o código CRC D3611304.

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO

Rua São Geraldo, 111, - Bairro Santo Amaro, Recife/PE - CEP 50040-020, Telefone: (81)31835298 

http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

