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DECLARAÇÃO

TERMO DE PROPOSTA DE PROJETO Nº 07 - CSM/INT - PMPE
 

1. EIXO DE FINANCIAMENTO:

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

 

2. NOME DA META (PROPOSTA):

Reestruturação do Transporte Logís�co do CSM/INT da PMPE.

 

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

Aquisição de veículos de transporte de cargas: 01 (um) Caminhão Truck com Carroceria aberta de
madeira e 01 (um) Caminhão Minitruck com Carroceria fechada �po baú.

 

4. OBJETIVO:

Implementar a Logís�ca de Transporte de forma eficaz, viabilizando o aperfeiçoamento do Centro de
Suprimento e Manutenção de Intendência – CSM/INT - da Polícia Militar de Pernambuco – PMPE.

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

a. Adequar e estruturar o CSM/INT para gestão eficaz da Logís�ca aplicada à Segurança Pública;

b. Implementar medida que visa estruturar importante etapa da Distribuição Logís�ca – o transporte
de Cargas, no âmbito de toda a Corporação Policial Militar no Estado de Pernambuco;

c. Transportar cargas de produtos e equipamentos necessários à a�vidade - fim da PMPE, com o
mínimo custo e menor tempo possível, garan�r a integridade da carga transportada, cumprir os
prazos determinados de entrega e executar planejamento estratégico de distribuição.

4.2. 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;

......

 
Lei nº 13.675 de 11 de junho de 2018.



22/08/2022 13:21 SEI/GOVPE - 26206696 - SDS - Declaração

https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=30813635&infra_siste… 2/4

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;

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$)
Caminhão Truck com

Carroceria aberta de madeira 01 473.328,41 (SEI
nº 26381859) 84.172,99  557.501,40 (SEI

nº 26381858)  557.501,40

Caminhão Minitruck com
Carroceria fechada �po baú 01 222.742,78 (SEI

nº 26381976) 39.610,82 262.353,60 (SEI
nº 26381975) 262.353,60

VALOR TOTAL (R$) 819.855,00
Observações:
1. * O VALOR UNITÁRIO é composto pelos orçamentos anexados e atualizados pela Calculadora do Cidadão para o
mês de 06/2022;
2. ** Percentual de reajuste u�lizado corresponde ao período de Janeiro/2021 à Dezembro/2021;
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: 18/07/2022.
 

6. JUSTIFICATIVA:

É inegável a importância decisiva que tem o transporte na logís�ca em quaisquer cadeias produ�vas. No
Centro de Suprimento e Manutenção de Intendência – CSM/INT, o caminhão é o principal veículo de
transporte de cargas, responsável por cerca de 60% das cargas transportadas. O único caminhão existente
no CSM/INT encontra-se, em quaisquer critérios, inservível para o serviço na PMPE. Seja considerando-se
o risco de acidentes pelo real estado de conservação do veículo, seja pela exigência con�da no art. 3º,
inc. I, do Decreto estadual nº 39.036, de 02 de janeiro de 2013, que vincula o encaminhamento a leilão de
veículos que contem mais de 10 (dez) anos da sua data de fabricação. No que convém esclarecer que o
único caminhão existente no CSM/INT (marca Mercedes Benz, modelo L1214, carroceria aberta,
patrimônio 4047 e placas PDW 8727) foi fabricado no ano de 1991, contabilizando, assim, 30 (trinta) anos
de fabricação.

Não obstante o retrospecto de reiterados agendamentos para manutenção, é recorrente a manifestação
de falhas mecânicas relacionadas, sobretudo, ao sistema de freios, pedal do acelerador, balão-de-ar,
ignição, oxidação severa da lataria e apodrecimento da madeira e corrosão das peças metálicas da
carroceria da viatura em questão (vide Relatório sobre as constantes falhas mecânicas da Viatura �po
Caminhão, patrimônio 4046, em anexo (SEI 14454963) cons�tui atentado à segurança de trânsito e à
incolumidade do efe�vo que dele se u�lize.

A subs�tuição do veículo em tela caracteriza condição sine qua non à con�nuidade de etapa importante
da a�vidade logís�ca na PMPE, dadas as atribuições ins�tucionais do CSM/INT e a natureza e dimensões

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores
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das cargas transportadas: bens móveis, matérias primas, materiais de construção civil, plataformas de
observação, tablados, gradis e, mais recentemente, insumos de materiais de sani�zação (álcool e�lico,
álcool em gel, máscaras e luvas) u�lizados no combate ao Covid 19, a serem distribuídos onde quer que
sejam necessários.

Não obstante reiterados expedientes terem tramitado na PMPE e SDS levando os pedidos para imediata
subs�tuição do Caminhão, não se obteve êxito no atendimento do pleito.

Além do Caminhão, faz-se necessária a aquisição de 01 (um) minitruck para transporte de cargas
fracionadas: uniformes, aprestos e demais equipamentos u�lizados pela tropa e fornecidos pela
Corporação, além do transporte do efe�vo do CSM/INT. empregado na execução das operações de
carga/descarga. Tendo como público-alvo deste TPP todo efe�vo a�vo da Ins�tuição Polícia Militar de
Pernambuco.

 

7. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:

7.1. Caminhão Truck com Carroceria aberta de madeira:

          

 

7.2. Caminhão Minitruck com Carroceria fechada �po baú:

       

8. DADOS DO RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA:

Nome Completo: Luís Henrique da Rocha e Silva

Posto/graduação: Capitão QOAPM

Matrícula: 940779 - 0

Função: Chefe da Seção de Patrimônio do CSM/INT.

Lotação: Centro de Suprimento e Manutenção de Intendência – CSM/INT.

E-mail Ins�tucional: henrique.rocha@pm.pe.gov.br

Telefone / WhatsApp: (81) 99959 3349
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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: PMPE-7ªEMG-CSM/INT-TRANSPORTE 013/2021

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Mar�ns Ianino, em 30/07/2022, às 06:49,
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 26206696
e o código CRC DDDB9DCA.

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

