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DECLARAÇÃO

TERMO DE PROPOSTA DE PROJETO Nº 12 - APMP / PMPE

 

 

1. EIXO DE FINANCIAMENTO:

Fortalecimento das Ins�tuições de Segurança Pública e Defesa Social – FISPDS, conforme o Art. 15. Inciso
II, Inciso V-alínea d) e Inciso X da Portaria MJSP Nº 483, de 09 de novembro de 2021.

 

2. NOME DA META (PROPOSTA):

  Aquisição de Máquinas Agrícolas para manutenção das instalações �sicas da Academia de Polícia Militar
do Paudalho.

3. OBJETO E/OU SERVIÇO A SER ADQUIRIDO E/OU CONTRATADO:

 

Aquisição de 01 (um) veículo agrícola e 02 (duas) Roçadeiras Lateral 2T 43CC 2HP à Gasolina Semi-
Profissional.

 

4. OBJETIVO:

O projeto tem como finalidade equipar as unidades de ensino em segurança pública com a estrutura, os
equipamentos e os materiais adequados às diversas a�vidades de educação des�nadas aos profissionais
integrantes do Sistema Único de Segurança Pública, em nível gerencial, técnico e operacional.

Estes equipamentos serão des�nados à reestruturação da frota de máquinas agrícolas deste Campus de
Ensino que tem como obje�vo preparar o ingresso, formação, aperfeiçoamento e capacitação das
autoridades policiais militares, com vistas ao atendimento das demandas decorrentes da realização e da
execução descrita nas propostas des�nadas a ações que visam promover a capacitação, a valorização
profissional e a saúde dos profissionais da área de segurança pública.

 

4.1. ENQUADRAMENTO:
Portaria MJSP nº 483, de 9 de novembro de 2021.

CAPÍTULO IV - DAS AÇÕES FINANCIÁVEIS DO EIXO FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE
SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Art. 15. O Eixo de que trata este Capítulo compreende, dentre outras, as seguintes ações:

II - prevenção, com ênfase na redução da criminalidade violenta;

V - aparelhamento e modernização das ins�tuições de segurança pública, dentro das seguintes
linhas de atuação:

      d) aprimoramento do aparato tecnológico e operacional para o desenvolvimento da a�vidade-
meio e a�vidade-fim das ins�tuições de segurança pública, defesa social e órgãos de perícia
oficial;

X - aquisição de equipamentos, materiais e insumos para a�vidades finalís�cas de segurança
pública, defesa social, inclusive órgãos de perícia oficial;
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......

 
Lei nº 13.675 de 11 de junho de 2018.

DA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL (PNSPDS).

Art. 6º São obje�vos da PNSPDS:

I - fomentar a integração em ações estratégicas e operacionais, em a�vidades de inteligência de
segurança pública e em gerenciamento de crises e incidentes;

II - apoiar as ações de manutenção da ordem pública e da incolumidade das pessoas, do
patrimônio, do meio ambiente e de bens e direitos;

III - incen�var medidas para a modernização de equipamentos, da inves�gação e da perícia e para
a padronização de tecnologia dos órgãos e das ins�tuições de segurança pública;

IV - es�mular e apoiar a realização de ações de prevenção à violência e à criminalidade, com
prioridade para aquelas relacionadas à letalidade da população jovem negra, das mulheres e de
outros grupos vulneráveis;

VII - promover a interoperabilidade dos sistemas de segurança pública;

XXIII - priorizar polí�cas de redução da letalidade violenta;

.....

 

5. ENQUADRAMENTO FINANCEIRO:

QUADRO DE DESPESA (INVESTIMENTO / G-4)

OBJETO QUANTIDADE
VALOR

UNITÁRIO
(R$)

IGP-M (FGV)
=

17,78%* (R$)

VALOR UNITÁRIO
ESTIMADO (R$)

VALOR TOTAL
ESTIMADO

(R$)

Roçadeira,
Micro

Trator a
Diesel 4T

125HP
638CC

730mm,

01  25.888,86 4.603,87 30.492,73 (SEI
nº26261455) 30.492,73

Roçadeiras
Lateral 2T

43CC 2HP à
Gasolina

Semi-
Profissional.

02  696,90 123,77 819,77 (SEI
nº 26222640) 1.639,54

VALOR TOTAL (R$) 32.132,27

Observações:

1. *Percentual de reajuste u�lizado corresponde ao período de Janeiro/2021 à Dezembro/2021;

2. Os Percentuais extraídos e os valores corrigidos foram ob�dos da Calculadora do Cidadão do Banco
Central do Brasil através do
Site: h�ps://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?
method=exibirFormCorrecaoValores > Acessado em: 14/07/2022.

 

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores
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6. JUSTIFICATIVA:

6.1. AÇÃO : Aquisição de 01 (um) veículo agrícola e 02 (duas) Roçadeiras Lateral 2T 43CC 2HP à Gasolina
Semi-Profissional, des�nadas à manutenção das instalações �sicas da APMP.

6.2. Contextualização do problema: 

A estrutura da APMP hoje tem capacidade para abrigar cerca de 300 (trezentos) alunos em sistema de
internato e mais de 600 (seiscentos) em instrução de ro�na, além do efe�vo administra�vo.

Dentre os diversos cursos desenvolvidos na APMP, ligados ao programa de enfrentamento a
criminalidade violenta, podemos citar alguns: CIATI / GATI – Curso Intensivo de Apoio Tá�co I�nerante,
CIOSAC – Curso Intensivo de Operações e Sobrevivência em Área de Caa�nga, CFO – Curso de Formação
de Oficiais Policial e Bombeiro Militar, CFOA - Curso de Formação de Oficiais dos Quadros: Policial Militar,
Administração, Saúde Policial e Bombeiro Militar.

Todos estes cursos tem o apoio lógis�co direto da APMP na realização da manutenção da área verde e
preparação de ambientes externos para instruções prá�cas, estas que são imprescindíveis na formação
do Agente de Segurança Pública.

Dada a relevância da capacitação dos profissionais integrantes do Susp, a par�r de uma perspec�va de
autodesenvolvimento capaz de gerar impacto significa�vo na prestação do serviço público na área de
segurança para a sociedade, ins�tuído por meio da Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, pelo Sistema
Integrado de Educação e Valorização Profissional - Sievap.

6.3. Análise diagnós�co do problema: 

A APMP tem uma infraestrutura an�ga, sendo prementes os serviços de modernização dos
equipamentos, a fim de prover com melhor qualidade a formação, capacitação e especialização dos
agentes de segurança pública.

O projeto consiste na aquisição 01 (uma) Roçadeira, Micro Trator a Diesel 4T 125HP 638CC 730mm,
des�nada a manutenção da área verde da APMP e 02 (duas) Roçadeiras Lateral 2T 43CC 2HP à Gasolina
Semi-Profissional.

6.4. Razões para que o problema seja alvo de intervenção: 

Implementação das propostas estabelecidas na Ação Orçamentária 21BM: Desenvolvimento de Polí�cas
de Segurança Pública, Prevenção e Enfrentamento à Criminalidade nº 30101 – Ministério da Jus�ça e
Segurança Pública onde estabelece que o projeto tem como finalidade equipar as unidades de ensino em
segurança pública com a estrutura, os equipamentos e os materiais adequados às diversas a�vidades de
educação des�nadas aos profissionais integrantes do Sistema Único de Segurança Pública, em nível
gerencial, técnico e operacional.

As ações deste projeto serão viabilizadas através da aquisição de 01 (uma) Roçadeira, Micro Trator
a Diesel 4T 125HP 638CC 730mm, des�nada a manutenção da área verde da APMP e 02 (duas)
Roçadeiras Lateral 2T 43CC 2HP à Gasolina Semi-Profissional.

Renovar a frota de máquinas agrícolas da APMP, buscando melhoria na oferta de condições
logís�cas para o desenvolvimento de a�vidades pedagógicas e operacionais da Casa de Ensino e da
Corporação, proporcionando um ambiente adequado para apoiar as ações de preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas, do patrimônio, do meio ambiente e de bens e
direitos;

Padronizar a qualidade de excelência para os profissionais do sistema de segurança pública;

Garan�r a durabilidade do patrimônio público;

Melhorar a qualificação da formação, capacitação e especialização dos integrantes dos órgãos
opera�vos da SDS contribuindo sobremaneira para a redução dos índices de CVLI e CVP.

 

6.5. Estratégia de implementação: 
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O projeto consiste na aquisição de máquinas agrícolas de primeiro uso, com modelo no mínimo
correspondente à data da emissão da nota fiscal e da linha de produção comercial conforme as
especificações abaixo:

 

1 - Micro Trator a Diesel 4T 125HP 638CC 730mm

Especificações Técnicas:

Refrigeração: Refrigerado a Água

Cilindros: Monocilíndrico

Tipo do Motor:4 Tempos

Sistema de Par�da: Manual

Cilindrada: 638 cc

Potência máxima: 12 HP

Rotação Nominal: 2400 RPM

Capacidade do Tanque de Combus�vel: 9 l

Capacidade de Óleo do Motor: 1.3 l

Capacidade de Óleo da Caixa de Transmissão: 6 l

Filtro de ar: Banhado de Óleo

Largura do corte: 730 mm

Rodas: 6.0"-12"

Marcha: 6 Frente - 2 Ré

2 - Roçadeira Semi-Profissional FORTG PRO, motor 2 tempos de 43cc

Especificações Técnicas:

Tipo: Lateral

Potência: 43CC (cilindradas)

Potência nominal (HP/RPM): (1.50 kW) 2.00HP a 6.500 RPM

Rotação máxima sem carga: 8.950 RPM

Combus�vel: mistura (25:1)

Consumo aproximado (l/h): 1,2

Capacidade do tanque (litros): 1

Autonomia aproximada: 60 minutos

Tipo de ignição: Eletrônica

Diâmetro do tubo de transmissão: 28mm

Diâmetro de corte com nylon: 42cm

Cabeçote de nylon: Automá�co Bate-Libera

Lâmina de corte: 3 pontas

Diâmetro do fio de nylon: 2,6mm

Relação peso/potência: 6,2 Kg/Kw

Carburador: Weldon – Tipo Membrana



19/08/2022 14:43 SEI/GOVPE - 26665703 - SDS - Declaração

https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=31333609&infra_siste… 5/7

Vela de ignição: Oroch – Torch L8RTC

Uso recomendado: Semi-Profissional

 

6.6. Impactos esperados: 

 Melhoria na qualidade de sa�sfação dos Discentes, Docentes e Policiais Militares inseridos no contexto
de formação e capacitação do efe�vo Policial Militar e Bombeiro Militar do Estado de Pernambuco, com a
certeza de um ambiente digno e adequado proporcionado aos mesmos para o desenvolvimento das
a�vidades e instruções prá�cas.  

4.6. Resultados Esperados:

 Garan�r um ambiente adequado para a formação e capacitação dos Agentes de Segurança Públicas
implementadas em nosso Estado, ao efe�vo de policiais militares vinculados ao Centro Ensino, e a
reestruturação e manutenção con�nuada da érea verde deste Campus de Ensino, a par�r do primeiro
semestre de 2023.

 Implementação da modernização das máquinas agrícolas da APMP, criando as condições ideais para o
processo de ensino e aprendizagem para que se torne possível desenvolver as competências
(Conhecimentos, Habilidades e A�tudes) imprescindíveis ao desempenho das diversas tarefas que os
profissionais de segurança pública desempenham no seu co�diano, gerando uma melhora na prestação
de serviços à comunidade.

 

 

 

7. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:

  

7.1 - Roçadeiras Lateral 2T 43CC 2HP à Gasolina Semi-Profissional.

 

 

     

      

 

     7.2 - Roçadeira, Micro Trator a Diesel 4T 125HP 638CC 730mm,
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8. DADOS DO RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA:

Nome Completo: IVO ARAGÃO DE ARAÚJO

Posto/graduação: 1º Tenente

Matrícula: 104459-1

Função: Chefe da Seção de Transporte

Lotação: APMP

E-mail Ins�tucional: aragão.araujo@pm.pe.gov.br

Telefone / WhatsApp: 81 98803-5403

 

MARCELO MARTINS IANINO TEN CEL QOPM

Chefe Interino da 7ª Seção do EMG

 

DE ACORDO,

 

EVALDO ROQUE DOS SANTOS SOBRINHO - CEL QOPM

Chefe do Estado-Maior Geral da PMPE

 
______________________________________________
SEI de referência 7ª EMG: 3900038071.000003/2022-96

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Mar�ns Ianino, em 28/07/2022, às 11:49,
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 26665703
e o código CRC CB062FA3.

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
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