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POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO 
QUARTEL DO COMANDO GERAL 

7ª SEÇÃO DO ESTADO-MAIOR GERAL - 7ª EMG/PROJETOS 
Rua Amaro Bezerra, s/nº - Derby - Recife-PE – CEP 52010-150 

Fone (81) 3181-1180 / E-mail: 7emg@pm.pe.gov.br

 

PROJETO TÉCNICO Nº 01/2022 – PMPE
 
1. TÍTULO DO TPP:
Aquisição de equipamentos de informá�ca (notebooks e nobreak) visando modernizar a cavalaria da PMPE, subsidiando a a�vidade meio no seu dia a dia.
 
2. EIXO DE FINANCIAMENTO E RECURSO DESTINADO:
Valorização dos Profissionais de Segurança Pública e Defesa Social – VPSP, conforme Art. 7º, da  Portaria MJSP Nº 483/2021 
 
Valor Total do TPP em Capital (Grupo de Despesa - 4): R$ 93.052,92 (noventa e três mil, cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos).
Valor Global do TPP (Capital + Custeio) : R$ 93.052,92 (noventa e três mil, cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos).
 
3. METAS GERAIS PLANEJADAS
3.1 META GERAL 1:
Reaparelhamento do RPMon/PMPE, visando potencializar a eficiência da a�vidade meio.
Valor Total da Meta 1 em Capital (Grupo de Despesa - 4): R$ R$ 93.052,92 (noventa e três mil, cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos). Soma dos valores das Ações que
compreendem a Meta-1.
Valor Global da Meta 1 (Capital + Custeio) : R$ R$ R$ 93.052,92 (noventa e três mil, cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos).
 
 
3.1.1. AÇÃO 1 (META-1):
Exemplo: Reaparelhamento do RPMon /PMPE por meio da aquisição de notebooks e nobreak.
 
Valor Total da Ação 1 da Meta 1 em Capital (Grupo de Despesa - 4): R$ R$R$ R$ 93.052,92 (noventa e três mil, cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos).
Valor Global da Ação 1 da Meta 1 (Capital + Custeio) : R$ R$ R$ R$ 93.052,92 (noventa e três mil, cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos).
 
Item - Descrição da Despesa (INVESTIMENTO / G-4) Quan�dade Valor. Unitário Valor Total

 notebooks 20 R$ 4.064,02 R$ 81.280,40
nobreak 2 R$ 5.886,26 R$ 11.772,52

Valor R$ 93.052,92
 
 

VALOR TOTAL GLOBAL 
Descrição da Despesa (INVESTIMENTO / G-4) R$93.052,92

Descrição da Despesa (CUSTEIO / G-3) R$ 00,00

TOTAL R$93.052,92
 

 
 
 
4. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO DAS AÇÕES
 
4.1. AÇÃO 1 (META-1) - Exemplo: Reaparelhamento do RPMonº/PMPE por meio da aquisição de equipamentos de informá�ca, como notebooks e nobreaks.
Tendo em vista que a a�vidade meio vem sendo cada vez mais exigida no contexto do Pacto Pela Vida, com a total informa�zação dos processos, através do atual sistema SEI,
corroborando, de forma indireta, para o planejamento da a�vidade operacional, em especial esta unidade de polícia montada, a qual trabalha com diversos processos peculiares
devido a manutenção do cavalo, tais como processos licitatórios específicos, faz-se necessário, com urgência, a subs�tuição dos equipamentos de informá�ca, haja vista que os
atuais estão extremamente ultrapassados, além de que tudo, atualmente, ocorre através da internet. O nobreak, por sua vez, evita transtornos para a central de informá�ca,
fazendo com que não ocorra uma perda total em caso de queda de energia, diminuindo possíveis custos de reparações futuras e evitando transtornos administra�vos. Dessa
forma, a aquisição desses materiais possibilita o melhr planejamento para o emprego ideal e adequado do policiamento montado nas praças despor�vas, eventos de grande
porte, além do combate diário ao CVLI e CVP.
 
4.2. Análise diagnós�co do problema: (Dados quan�ta�vos relacionados ao problema):
Faz-se necessário a subs�tuição dos computadores existentes, além da sua ampliação, tendo em vista que os atuais já tem cerca de 8 anos e apresentam problemas constantes,
além da quan�dade insuficiente, que impacta diretamente no planejamento administra�vo e operacional dessa unidade.
 
4.3. Alinhamento com o planejamento de segurança pública estadual: Associar aos norma�vos locais, norma�vos que regem a Polí�ca de Segurança Pública do Estado.
 
"A União, a par�r da égide da lei nº 13.675, tem papel central ao ins�tuir o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e a criação da Polí�ca Nacional de Segurança Pública e
Defesa Social (PNSPDS), com obje�vo de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio de atuação conjunta, coordenada, sistêmica e
integrada dos órgãos de segurança pública e defesa social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em ar�culação com a sociedade. O Plano Estadual de
Segurança tem como base a Lei do SUSP tendo compa�bilidade entre as atribuições ins�tucionais da PM e da União em relação ao objeto do presente projeto."
 
4.4. Razões para que o problema seja alvo de intervenção:  
A necessidade do reaparelhamento do RPMon, por meio da aquisição e materiais de informá�ca é urgente e se dá devido a extrema necessidade do uso desse material no dia a
dia, visto que a demanda da a�vidade meio se dá independente da quan�dade de aparelhos existentes atualmente, o que ocasiona possíveis atrasos em prazos es�pulados, pois
não possibilita que os militares executem da forma mais adequada seus trabalhos, haja vista que os poucos aparelhos existentes estão extremamente ultrapassados e lentos.
 
4.5. Locais que serão contemplados:

mailto:7empmpe@gmail.com
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Além da Sede do RPMon, que atende toda a Região Metropolitana do Recife, será contemplado também as subunidades localizadas em Caruaru, Garanhuns e Gravatá, o qual,
indiretamente, contribuirá para uma maior eficiente nos planejamentos administra�vos e operacionais desses locais, trazendo um policiamento mais eficiente, contribuindo
então para o combate ao CVLI e CVP.
 
4.6. Estratégia de implementação:
O reaparelhamento do Regimento de Polícia Montada se dará através da aquisição dos Notebook e Nobreaks, os quais serão u�lizados em todas as Seções da Sede do RPMON,
localizada em Recife, além da u�lização também nas três subunidades, localizadas no interior do estado, potencializando ao máximo a eficiência da a�vidade meio, contribuindo
assim para o melhor planejamento operacional.
 
4.7. Impactos esperados:  
Com a ampla u�lização do sistema SEI, o qual é u�lizado para todo e qualquer processo, subs�tuindo totalmente o meio �sico, é esperado que a aquisição dos materiais de
informá�ca possibilite aos usuários uma maior eficiência no seu dia a dia, tendo em vista ser fundamental para toda a a�vidade meio da corporação.
 
4.8. Resultados Esperados:
1.       Aumentar o nível de eficiência dos militares no seu dia a dia.
2.       Diminuir o nível e estresse dos militares por usar equipamentos inadequados que, muitas vezes, incapacitam sua potencialidade.
3.       Impossibilitar a perda de possíveis prazos por questões relacionadas a ineficiência dos computadores.
4.       Impossibilitar uma possível perda da central de informá�ca e, consequentemente, maiores transtornos a administração pública com a u�lização do NOBREAK
 
 
4.9  Formas de mensuração:
- Através de conversas, reuniões e pesquisas internas, é possível observar a melhora na sa�sfação do público interno, tendo em vista a eficiência no serviço através a aquisição
desses itens.
4.10. AÇÃO 1 (Meta Geral 1)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
META GERAL 1: REAPARELHAMENTO DO REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA
AÇÃO 1 (meta 1): REAPARELHAMENTO DO REGIMENTO DE POLICIA MONTADA POR MEIO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA
INSTITUIÇÃO BENEFICIADA
DIRETAMENTE: Polícia Militar de Pernambuco (RPMon)

RECURSO PLANEJADO:
INVESTIMENTO: R$ 93.052,92 (noventa e três mil, cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos).
CUSTEIO: R$ 0,00

METAS ESPECÍFICAS
Art. 5º, Port. 483/2021
 

 Adquirir 20 notebooks e 2 nobreak;

INDICADORES
Art. 5º, Port. 483/2021

15 computadores ultrapassados em uso diário no RPMon;
Todos os computadores com cerca de 8 anos de uso;

RESULTADOS ESPERADOS
Art. 6º, Port. 483/2021

Aumentar em 30% a disponibilidade de notebooks para o efe�vo;
Cumprimento de todos os prazos e maior planejamento administra�vo e operacional dessa unidade;  

FORMAS DE MENSURAÇÃO Art. 13, II,
Port. 480/2021

Através de pesquisas internas, é possível mensurar a necessidade do reaparelhamento do RPMon, por meio da aquisição desses
equipamentos, visando a eficiência da a�vidade meio.

 
4.11. OBJETIVOS: CONFORME A POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - PNSPDS - ART. 4° PORTARIA 483/2021
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;
VI - es�mular a produção e a publicação de estudos e diagnós�cos para a formulação e a avaliação de polí�cas públicas;
4.12. IMPACTOS ESPERADOS: ART. 7º PORTARIA 483/2021
II - aprimoramento na prestação de serviço de segurança pública;
VI - melhoria:
a) na qualidade de vida das pessoas com a diminuição dos riscos à sua integridade e ao seu patrimônio;
b) da credibilidade e confiabilidade das ins�tuições de Segurança Pública; e
c) da prestação de serviço de segurança pública;
d) aumento da percepção subje�va de segurança.
 
 
5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:
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6. DADOS DO RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA
Nome Completo: JOSÉ GLAUCO LEITÃO PEIXOTO
Posto/graduação:  MAJOR
Matrícula: 930458-4
Função: Chefe da P4
Lotação: RPMon
E-mail Ins�tucional: glauco.peixoto@pm.pe.gov.br
Telefone / WhatsApp: 81 9. 9917-5696
 

MARCELO MARTINS IANINO - TEN CEL QOPM
Chefe Interino da 7ª EMG

 
Concordo

 
EVALDO ROQUE DOS SANTOS SOBRINHO - CEL QOPM

Chefe do EMG

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Mar�ns Ianino, em 16/08/2022, às 14:49, 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 26901267 e o código CRC 9D0EF097.

 

"Nossa Presença, Sua Segurança."

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

