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DECLARAÇÃO

TERMO DE PROPOSTA DE PROJETO Nº 23 - 2ªEMG / PMPE
 

1. EIXO DE FINANCIAMENTO:

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

 

2. NOME DA META (PROPOSTA):

Aquisição de Coletes Balís�cos Dissimulados (EPI´s) para a 2ª Seção do Estado-Maior Geral da PMPE.

 

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

Aquisição de 78 (setenta e oito) Coletes balís�cos dissimulados, modelo unissex, tamanho M, Nível de
Proteção IIIA, com capa e 30 (trinta) Coletes balís�cos dissimulados, modelo unissex, tamanho G, Nível de
Proteção IIIA, com capa.

 

4. OBJETIVO:

Aquisição de Equipamentos Tecnológicos de Proteção Balís�ca Dissimulados, que devido ao uso e
desgaste natural, exis�ndo a necessidade da reposição desses materiais de Proteção Individual dos
Agentes de Inteligência, proporcionando a sensação de segurança ao efe�vo para o desempenho das
a�vidades de inteligência e enfrentamento às organizações criminosas no Estado de Pernambuco, que se
faz necessário a obtenção dos EPI´s para esta 2ªSeção do Estado Maior Geral/PMPE.

 

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:

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

......

 
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;
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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$)

IPCA-E
(IBGE) =

12,97%**
(R$)

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO

(R$)

VALOR
TOTAL

ESTIMADO
(R$)

Colete balís�co dissimulado, modelo
unissex, tamanho M, Nível de Proteção

IIIA, com capa
78 3.680,00 477,36 4.157,36 (SEI

nº 26443698) 324.274,08

Colete balís�co dissimulado, modelo
unissex, tamanho G, Nível de Proteção

IIIA, com capa
30 4.232,00 548,96 4.780,96 (SEI

nº 26443803) 143.428,8

VALOR TOTAL (R$) 467.702,88
Observações:
1. * O VALOR UNITÁRIO é composto pelo orçamento anexado (SEI nº 26440463) atualizado do mês de 06/2022;
2. ** Percentual de reajuste u�lizado corresponde ao período de Junho/2021 à Junho/2022;
3. 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: 20/07/2022.

 

6. JUSTIFICATIVA:

O Subsistema de Inteligência da Polícia Militar de Pernambuco (SIPOM), como órgão opera�vo da
Secretaria de Defesa Social e integrante do Sistema Estadual de Inteligência de Segurança Pública
(SEINSP), tem como uma de suas principais metas oferecer subsídios às unidades operacionais na
implementação de ações para redução dos índices de criminalidade no Estado e auxiliar no que lhe
couber aos demais órgãos opera�vos, para tanto, apresentamos o Projeto  para o Subsistema de
Inteligência da Polícia Militar de Pernambuco, obje�vando uma ação proa�va no enfrentamento à
criminalidade através de ações de Inteligência, buscando a ar�culação com as unidades operacionais
(ostensivas) e com os demais órgãos da esfera estadual e federal, bem como, com os estados da região
nordeste, tudo isso passa pela necessidade de melhorias nas condições de trabalho do nosso efe�vo. Da
imprescindibilidade de zelar pela integridade �sica do SIPOM, os quais para o exercício da a�vidade de
inteligência exige-se a u�lização de equipamentos de proteção individual, especialmente, coletes
balís�cos dissimulados.

A Proposta apresentada se pauta pela necessidade de prover à 2ªSeção/EMG dos meios necessários ao
cumprimento das ações, que visam combater o crescimento dos índices de criminalidade violentos,
contribuindo assim, com a proteção social.  É importante destacar que a relevância deste projeto se
jus�fica pela preservação da vida humana, garan�do maior segurança e qualidade nos serviços
prestados, bem com, causa impacto posi�vo na operacionalidade, na prestação de serviço de segurança
pública. O colete balís�co dissimulado é essencial para u�lização na a�vidade de Inteligência pela sua
caracterís�ca discreta e elevado grau de conforto, possibilitando a flexibilidade e liberdade de
movimentos.

Com a aquisição dos Coletes dissimulados, os Agentes de Inteligência ganharão equipamentos adequados
e de qualidade tendo como resultado, o aumento da sensação de segurança ao efe�vo para o

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores
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enfrentamento à criminalidade, que proporciona melhoria na qualidade dos serviços prestados com
impactos posi�vos na redução dos crimes de CVLI (Crimes violentos letais intencionais) e CVP (Crimes
violentos patrimoniais).

 

7. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:

 

  

 

8. DADOS DO RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA:

Nome Completo: Alciene Fragoso da Silva

Posto/graduação: 1° TEN QOAPM

Matrícula: 103184-8

Função: Chefe da Subseção de Material Bélico da 2ªSeção do Estado-Maior Geral da PMPE

Lotação: 2ªSeção do Estado-Maior Geral da PMPE

E-mail Ins�tucional: alciene.fragoso@pm.pe.gov.br

Telefone / WhatsApp: (81)99832-7062

 
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: TPP- COLETES BALÍSTICOS 2ªSEÇÃO

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Augusto Cavalcan� Xavier, em 20/07/2022, às
16:50, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23
de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Mar�ns Ianino, em 28/07/2022, às 15:45,
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 26437605
e o código CRC 20847383.

http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
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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