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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 XX /2021 – PMPE

 

1. EIXO DE FINANCIAMENTO:
Fortalecimento das Instituições 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):
Aquisição de micro-ônibus de 23 lugares para a PMPE.
 
3. OBJETO E/OU SERVIÇO A SER ADQUIRIDO E/OU CONTRATADO:
Aquisição de 01 (uma) viatura para o transporte de tropa, tipo micro-ônibus, com capacidade de no
mínimo 23 lugares, para a Banda de Música da PMPE.
 
4. OBJETIVO:

Aparelhar a PMPE através da aquisição de 7 (sete) veículos de transporte de tropa, a fim de dar o devido
apoio às OMEs subordinadas e realizar o transporte da tropa no terreno diariamente para o cumprimento
do serviço policial. Tal medida busca agilizar o lançamento diário em todo o estado, a qual compreende-
se por municípios, cidades, povoados, distritos e agrovilas, existentes na Unidade Federa�va.

Com a aquisição dos veículos de transporte de tropa, as OMEs beneficiadas poderão realizar a
distribuição de seus efe�vos no terreno, buscando agilizar o lançamento diário em suas áreas de atuação.

Unidades que serão contempladas com os veículos para transporte de tropa:

 
4.1. ENQUADRAMENTO:
Alinhados ao presente Termo de Proposta de Projeto estão os objetivos da Lei Nº 13.675, de 11 de junho de
2018 (Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social):

Art. 6º São obje�vos da PNSPDS: 

(...)

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

Apresentam-se como OBJETIVOS SECUNDÁRIOS, mas necessários e indispensáveis para alcance dos
obje�vos principais e resultados esperados:

1- o angariamento de recursos públicos para a aquisição de viaturas de deslocamento de Tropa para a
CIMus/PMPE;

mailto:7empmpe@gmail.com
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.675-2018?OpenDocument
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2- execução dos recursos através dos devidos procedimentos legais (Procedimentos de compras
públicas).

 
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$)

Micro-ônibus
de 23 lugares 1 743.700,00 132.253,73 875.953,73 (SEI

nº 26382650) 875.953,73

VALOR TOTAL (R$) 875.953,73
Observações:
1. * O VALOR UNITÁRIO é composto pelo orçamento do Micro-ônibus de 23 lugares - 07/2022
(26271403), mais o valor do orçamento do rádio comunicador (26382544)
2. ** Percentual de reajuste utilizado corresponde ao período de Janeiro/2021 à Dezembro/2021;
3. Os Percentuais extraídos e os valores corrigidos foram obtidos da Calculadora do Cidadão do Banco
Central do Brasil através do
Site: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?
method=exibirFormCorrecaoValores > Acessado em: 14/07/2022.
 
6. JUSTIFICATIVA:

Desde de 2008, ano em que baixou defini�vamente a única viatura para transporte de tropa a nível
pelotão que a CIMus dispunha, a qual era um micro-ônibus modelo Agrale para 26 pessoas, qual era já
bastante an�go e quebrava constantemente, a CIMus não recebeu outra de igual capacidade, e tem
diariamente envidado muitos e constantes esforços para conseguir realizar suas a�vidades
ins�tucionais; em anos recentes, a fim de suprir tal carência, foram disponibilizadas viaturas �po passeio,
as quais, inadequadas ao lançamento de frações de tropa nível pelotão, foram devolvidas a Diretoria para
u�lização em outras modalidades de policiamento como policiamento escolar.

Desde o período em que a CIMus deixou de ter um veículo de Tropa, o número de atendimento dos
serviços passou a ser cada vez mais restrito e u�lizada maior sele�vidade, pois, por vezes, a falta de
viatura apropriada obrigou os solicitantes a desis�rem ou se conformarem com um �po diferente de
formação de policiamento musical ou mesmo com o não-atendimento, ou seja, o serviço tem se
adequado a um quan�ta�vo de policiais reduzido pela falta de veículo adequado ao transporte de maior
número de policiais.

7. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:
    

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores
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8. DADOS DO RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA:
Nome Completo: FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI
Posto/graduação: SUBTENENTE
Matrícula: 990132-9
Função: AUXILIAR DA SEÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA CIMus
Lotação: COMPANHIA INDEPENDENTE DE MÚSICA DA PMPE
E-mail Institucional: antonio_cavalcanti@pm.pe.gov.br
Telefone + WHATSAPP: 81-984698861/ 81-988928561(whatsapp)
 

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

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Mar�ns Ianino, em 23/08/2022, às 10:20,
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 27637094
e o código CRC B683475C.

 

"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

