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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

 

TERMO DE PROPOSTA DE PROJETO TÉCNICO Nº 005 (4º BPM) / PMPE

 

 

1. TITULO DO PROGRAMA:

Fortalecimento das Ins�tuições de Segurança Pública e Defesa Social – FISPDS

 

2. EIXO DE FINANCIAMENTO E RECURSO DESTINADO:

Fortalecimento das Ins�tuições de Segurança Pública e Defesa Social – FISPDS, conforme o Art. 15. Inciso II e V-alínea d) da Portaria MJSP Nº 483, de 09 de
novembro de 2021.Inves�mento: R$ 211.440,16 (cento e oitenta e nove mil, seiscentos e vinte e sete Reais e quatro centavos).Custeio:  R$ 0,00 Valor Global do
TPP: R$ 211.440,16 (cento e oitenta e nove mil, seiscentos e vinte e sete Reais e quatro centavos)

 

3. METAS GERAIS PLANEJADAS

3.1 META GERAL-1:

META GERAL: Fortalecimento da Polícia Militar

Valor Total da Meta Geral: R$ 211.440,16 (cento e oitenta e nove mil, seiscentos e vinte e sete Reais e quatro centavos)

- Inves�mento (Grupo de Despesa – 4)

3.1.1. Ação 1: Aquisição de cadeiras, ar-condicionado, sistema de som, aparelhamento completo para o Auditório do 4ºBPM, para modernização da
infraestrutura �sica e valorização dos servidores ali empregados – Valor da Ação : R$ 211.440,16  (duzentos e onze mil quatrocentos e quarenta mil, dezesseis
centos  centavos)– inves�mento (Grupo de Despesa – 4).

 

3.1.2. AÇÃO 1 (META GERAL-1):

Fortalecimento das Ins�tuições de Segurança Pública e Defesa Social – FISPDS

Considerando que os policiais militares que atuam no 4ºBPM, necessitam de condições de trabalho dignas, com vistas à salubridade para atender a um mínimo
de conforto para execução das a�vidades do efe�vo policial, a melhoria da estrutura �sica para acomodação dos policiais militares impacta diretamente na
eficiência do desempenho operacional. Além de implementar um ambiente propício no atendimento ao público interno e externo, no tocante a modernização
das instalações do auditório desta OME.

Considerando que o 4º BPM tem uma área territorial composta por 12 (doze) municípios e com uma população militar de 601 (seiscentos e um) PPMM,
distribuído em todo território dos 14 municípios, não dispondo de um espaço adequado em nossa sede, para que seja u�lizado na prá�ca de instruções,
reuniões, palestras: necessitando de uma requalificação, o espaço dispõe apenas de cadeiras de plás�co e seu sistema de clima�zação sem funcionar, não supre
a necessidade das ações desenvolvidas no mesmo.  

O projeto de reaparelhamento almeja ainda, cumprir as diretrizes do Governo Estadual estabelecidas pelo Programa Pacto Pela Vida, que possui uma Polí�ca
Integrada de Repressão à violência qualificada, que tem por obje�vo fortalecer a saúde �sica e emocional do efe�vo, com a valorização e melhoria do ambiente
de trabalho, a fim de que mo�vado e saudável o policial militar possa prestar um melhor serviço à sociedade.

 

Item - Descrição da Despesa (inves�mento / G-4) Valor Unitário  Valor Unitario Total
Adquirir 03(três) Aparelhos de Ar condicionado Split, 60.000 BTUs trifásicos  R$ 27.618,183 R$ 27.618,183

Adquirir 24 poltrona padrão para Auditório, estofada espuma injetada, longarina com quatro lugares. R$ 120.382,56 R$ 120.382,56

Adquirir 03(três) mês kappesberg material em MDF 15MM
 

R$ 4.914,00
 

R$ 4.914,00

Adquirir 01(um) armário fechado com duas portas kapesberg MDF medindo 91x42x161cmt R$ 1.412,15 R$ 1.412,15
Adquiri 01(um) armário semi-aberto kappesberg mat. MDF 15MM medindo 91x42x161cmt R$ 1.276,58 R$ 1.276,58

Adquirir 01(um) balcão duplo semi-aberto material MDF R$ 1.177,17 R$ 1.177,17
Adquirir 01 (um) poltrona giratória espaldar de formato monobloco R$ 3.163,21 R$ 3.163,21

Adquirir 02(duas) cadeira giratória piston a gás R$ 2.485,38 R$ 2.485,38
Adquirir 01(um) cadeira secretaria giratória base a gás R$ 519,67 R$ 519,67

Adquirir 01(um) púlpito em madeira laminada R$ 632,64 R$ 632,64
Adquirir 01(um) base em madeira laminada /suporte para mastros de bandeiras R$ 502,72 R$ 502,72

Adquirir 04(quatro) caixas de som acús�ca 500wats  VrF1550a ATTACK R$ 22.142,46 R$ 22.142,46
Adquirir 04(quatro)suportes para parede ATTACK R$ 1.129,72 R$ 4.518,88

Adquirir 01(UMA) mesa de som MARK ÁUDIO CMX 8 canais com USB R$ 2.135,17 R$ 2.135,17
Adquirir 01(UMA) peça de cabo com 100mts KATO, CABOS PARA INSTALAÇÃO DAS CAIXAS R$ 779,50 R$ 779,50

Adquirir 20(VINTE) PLUGS ASTRO R$ 564,86 R$ 564,86
Adquirir 02  (dois) microfone sem fio duplo LEXSEN LM 258U PLL R$ 1.333,07 R$ 2.666,14

Adquirir 02(dois) microfone com fio ELETROVOX EX58 R$ 553,56 R$ 1.107,12
Adquirir 02(dois) pedestral VECTOR para microfone R$ 197,70 R$ 395,4
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Adquirir 01(um) retroprojetor 1200 LUMENS WIFI+KIT BLINDE TELA + TRIPÉ R$ 2.033,48 R$ 2.033,48 
Adquirir 01(uma) SMART TV 65” CRISTAL 4K SANSUNG 65AU7700 WIFI-BLUETOOTH ALEXA BUILT IN 3 HDMI 1USB R$ 4.269,26 R$ 4.269,26

Adquirir 01(um) NOTEBOOK SANSUNG BOOK INTEL CORE i3 NONA GERAÇÃO R$ 4.969,63 R$ 4.969,63
VALOR GLOBAL TOTAL R$ 211.440,16

 

4. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA:

 

Valorização dos Profissionais de Segurança Pública e Defesa Social, por meio do reaparelhamento do auditório do 4º BPM.

Considerando a necessidade de um local de instrução saudável e de qualidade para os servidores, funcionários e público externo que acessem às dependências
desta Unidade, sendo uma condição a ser alcançada através desse projeto. O 4º BPM tem um espaço para o auditório onde são realizadas palestras, reuniões
entre outros o qual no momento não oferece as mínimas condições para tal evento, sendo necessário ser solicitado por emprés�mos repar�ções pública ou
privada, o que termina havendo um certo desgaste por questões de deslocamento da tropa, impedimentos do uso dos locais por estarem previamente
agendadas, entre outros. Com a aquisição supramencionada, teremos uma melhor condição de trabalho além de maior agilidade na oferta e distribuição do
efe�vo e/ou serviços à sociedade pernambucana, sendo necessário requalificar o ambiente existente o qual não dispõe de condições ambientais para uso, os
bens existentes não são adequados para uso, nem o sistema de clima�zação suporta, e não existe sistema de som.

 

4.1. ANÁLISE DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA:

Promover um local de instrução e de qualidade para os servidos, funcionários e público externo que acessam as dependências desta Unidade Operacional, com
aquisição de cadeiras adequadas, ar-condicionado, retroprojetor sistemas de som, para o Auditório trarão aos policias militares do 4º BPM condições de trabalho
dignas, com vistas à salubridade para atender a um mínimo de conforto para a execução das a�vidades do efe�vo policial, a melhoria da estrutura �sica para
acomodação dos PPMM, impacta diretamente na eficiência do desempenho da a�vidade operacional, o que reverbera no recrudescimento da segurança
pública, e na execução de melhoria dos índices de Crimes Violentos contra o Patrimônio e nos indica�vos de Crimes Violentos Letais Intencionais, em
consonância com as diretrizes do Plano Estadual de Segurança Pública, Pacto pela Vida, do governo do Estado de Pernambuco. É imperiosa a necessidade de
aquisição de mobília e clima�zação para a instalação �sica do auditório do 4º BPM, Batalhão Barreto de Menezes.

A carência de um ambiente interno adequado para melhor instruir e repassar as informações a todos que fazem parte do 4ºBPM tem sido objeto de constante
observação por parte daqueles que desenvolvem suas a�vidades em nossos espaços �sicos, que nosso ambiente não dispõe de condições ambientais para uso,
precisando requalificar o ambiente. Os bens existentes não são adequados para uso nem o sistema de clima�zação é adequado para o local.

As aquisições aqui propostas encontram conformidade nos Incisos III e IV do Art. 8º da PORTARIA MJSP Nº 483, de 9 DE NOVEMBRO DE 2021, que regulamenta
os eixos de Valorização dos Profissionais de Segurança Pública e de Fortalecimento das Ins�tuições de Segurança Pública e Defesa Social no âmbito da Polí�ca e
do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, financiado com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, transferidos na forma do inciso I do
art. 7º da Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018.

Trata-se de ação voltada a readequação de ambientes de trabalho, com foco no bem estar dos Policiais Militares desta OME, que ali trabalham.

 

4.2. RAZÕES PARA QUE O PROBLEMA SEJA ALVO DE INTERVENÇÃO:

A requalificação e modernização do auditório do 4º BPM, visa promover saúde e qualidade de vida aos profissionais de segurança pública, dando-lhes boas
condição de trabalho e bem estar, por se tratar de uma Unidade Militar localizada no interior do Estado, os municípios que compõem o 4ºBPM estão localizados
uns bem distantes dos outros, tendo a necessidade de ter um local central e fixo para encontros.

É imprescindível destacar que a relevância desde projeto não se jus�fica apenas pelo bem estar dos nossos servidores, mas se esposa no atendimento da Norma
Regulamentadora – NR17 do Ministério do trabalho, que em seu item 17.5, trata das condições ambientais de trabalho, descreve como deve ser a clima�zação
local. 

 

4.3. LOCAL QUE SERÁ CONTEMPLADO:

Será contemplado o seguinte setor Administra�vo do 4ºBPM/PMPE: AUDITÓRIO.

 

4.4. ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:

Os bens custeados à conta deste projeto obedecerão, em sua forma de aquisição ás normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas
diretas, autárquicas e funcionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; ou Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações dada
pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Após homologação dos procedimentos licitatórios e a devida formalização dos contratos serão emi�das as ordens de compra, para posterior recepção dos bens
adquiridos, com a devida emissão dos termos de recebimento defini�vo e reconhecimento da despesa (liquidação) e instalação dos bens, criando as condições
necessárias para o pagamento das notas emi�das e para o patrimonialmente desses a�vos, com consequente apresentação do relatório de cumprimento do
objeto.  

           

4.5. IMPACTOS ESPERADOS:

Espera-se com a implantação dessa proposta, criar um ambiente de trabalho digno, confortável, e seguro de modo que o efe�vo da PMPE, possa exercer melhor
suas funções com um melhor rendimento e eficiência.

Aumentar em 70% a sa�sfação da saúde dos servidores em até 03(três) meses após a implantação das ações do projeto (plano de saúde).

Aumentar em 80% o conforto e a segurança das instalações �sicas – locais sentar, ergonomia �sica e organizacional após a execução do escopo do projeto (plano
de Aplicação).

 

4.6. FORMAS DE MENSURAÇÃO:

Verificação das cadeiras e condicionamento térmico, levando-se em conta: a energia dissipada pela iluminação na unidade de wa�s por metro quadrado (W/m²),
as caracterís�cas do ambiente, formas e níveis de iluminação e o calor liberado por outras fontes na unidade Wa�s (W).

 

4.7. AÇÃO 1 (Meta Geral 1)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META GERAL 1: Valorização dos Profissionais de Segurança Pública e Defesa Social.
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AÇÃO 1 (meta 1): Aquisição de sistema de clima�zação e aparelhamento do auditório do 4º BPM para modernização da Infraestrutura �sica e Valorização dos Profissionais.
 

INSTITUIÇÃO BENEFICIADA DIRETAMENTE:
 

Polícia Militar de Pernambuco
 

RECURSO PLANEJADO:
 

R$ 211.440,16 (duzentos e onze mil quatrocentos e quarenta mil, dezesseis centos  centavos)
CUSTEIO: R$ 0,00

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

 

Adquirir 03(três) Aparelhos de Ar condicionado Split, 60.000 BTUs trifásicos
Adquirir 24 poltrona padrão para Auditório, estofada espuma injetada, longarina com quatro lugares.

Adquirir 03(três) mês kappesberg material em MDF 15MM
Adquirir 01(um) armário fechado com duas portas kapesberg MDF medindo 91x42x161cmt
Adquiri 01(um) armário semi-aberto kappesberg mat. MDF 15MM medindo 91x42x161cmt

Adquirir 01(um) balcão duplo semi-aberto material MDF
Adquirir 01 (um) poltrona giratória espaldar de formato monobloco

Adquirir 02(duas) cadeira giratória piston a gás
Adquirir 01(um) cadeira secretaria giratória base a gás

Adquirir 01(um) púlpito em madeira laminada
Adquirir 01(um) base em madeira laminada /suporte para mastros de bandeiras

Adquirir 04(quatro) caixas de som acús�ca 500wats  VrF1550a ATTACK
Adquirir 04(quatro)suportes para parede ATTACK 

Adquirir 01(UMA) mesa de som MARK ÁUDIO CMX 8 canais com USB
Adquirir 01(UMA) peça de cabo com 100mts KATO, CABOS PARA INSTALAÇÃO DAS CAIXAS

Adquirir 20(VINTE) PLUGS ASTRO 
Adquirir 02  (dois) microfone sem fio duplo LEXSEN LM 258U PLL

Adquirir 02(dois) microfone com fio ELETROVOX EX58
Adquirir 02(dois) pedestral VECTOR para microfone

Adquirir 01(um) retroprojetor 1200 LUMENS WIFI+KIT BLINDE TELA + TRIPÉ
Adquirir 01(uma) SMART TV 65” CRISTAL 4K SANSUNG 65AU7700 WIFI-BLUETOOTH ALEXA BUILT IN 3 HDMI 1USB

Adquirir 01(um) NOTEBOOK SANSUNG BOOK INTEL CORE i3 NONA GERAÇÃO
INDICADORES

Art. 5º, Port. 483/2021
TEMOS 01(UM) LOCAL DISPONIVEL PARA APARELHAMENTO

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS/INSTALADOS
RESULTADOS ESPERADOS

Art. 6º, Port. 483/2021 Condicionamento térmico e acomodação adequada em nosso auditório, visando a valorização de nossos profissionais.

 

4.8. OBJETIVOS:              

Proporcionar bem estar no ambiente de ensino e instrução do 4ºBPM/PMPE.

 

5. DADOS DO RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA

Nome Completo: JOSÉ VALTER DO NASCIMENTO

Posto/graduação: CAP QOAPM

Matrícula: 930391-0

Função: FISCAL ADMINISTRATIVO

Lotação: 4º BPM

E-mail Ins�tucional: valter.jose@pm.pe.gov.br

Telefone / WhatsApp: (81) 9 88391988

 

 

 

 

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 16/08/2022, às 14:53, 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 27250074 e o código CRC 82BB3E87.

 

"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

