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DECLARAÇÃO

TERMO DE PROPOSTA DE PROJETO Nº 06 - CSM/MOTO - 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):

Aquisição de micro-ônibus de 23 lugares para a PMPE.

 

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

Aquisição de 07 (sete) viaturas para o transporte de tropa, �po micro-ônibus, com capacidade de no
mínimo 23 lugares, para as OMEs 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:

OME
BENEFICIADA QUANTIDADE

DAL 03 (três)

DINTER I 02 (dois)

DINTER II 02 (dois)
 

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:

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;
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......

 
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;

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$)

Micro-ônibus de
23 lugares 7 743.700,00 132.253,73 875.953,73 (SEI

nº 26382650) 6.131.676,11

VALOR TOTAL (R$) 6.131.676,11
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 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: 14/07/2022.

 

6. JUSTIFICATIVA:

Com atuais cenário de combate a criminalidade, a PMPE necessita imperiosamente de um quan�ta�vo
de veículos de transporte de tropa, que possa auxiliar diariamente as OMEs subordinadas, em toda a
extensão do território pernambucano, destaca-se que, nas regiões mais distantes das sedes das
OMEs, muitas vezes, é necessário que parte do efe�vo desloque-se de um pelotão ao outro por meio das
viaturas pequenas, fazendo com que estas permaneçam ausentes dos seus setores por até duas horas, ou
até mesmo através de carona com terceiros, o que coloca o efe�vo envolvido em situação de
vulnerabilidade.

O incremento de um micro-ônibus vem reforçar todo o efe�vo da ins�tuição, de maneira que todo o
emprego policial passa a ser realizado diretamente nos seus respec�vos quadrantes, reduzindo o tempo
de deslocamento para as rendições, os custos com manutenção de viaturas menores e seus
abastecimentos, bem como, a exposição do servidor a ações criminosas e, principalmente, mi�gando de
modo que não haja solução de con�nuidade no serviço de policiamento ostensivo e garan�a da ordem
social.

O aparelhamento da PMPE com a aquisição dos veículos de transporte de tropa (micro-ônibus), permi�rá
alcançar de forma rápida e eficiente os locais de rendições mais distantes, minimizando o tempo de
passagem e assunção de serviço na sedes das OMEs.

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores
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Deste modo, busca-se atender rapidamente a presença ostensiva nesses locais, os quais acabam sendo
mal assis�dos devido ao atraso nas rendições, acarretando a ausência momentânea do policiamento
ostensivo. Assim, gerando insegurança e possibilitando a ocorrência, principalmente, dos Crimes
Violentos contra o patrimônio e dos chamados Crimes de Proximidade (CVLI). 

 

7. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:

    

 

8. DADOS DO RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA:

Nome Completo: Ricardo Philipe Couto de Araújo

Posto/graduação: MAJ QOPM

Matrícula: 940.703-0

Função: Chefe do CSM/MOTO

Lotação: CSM/MOTO

E-mail Ins�tucional: ricardo.couto@pm.pe.gov.br

Telefone / WhatsApp: (81) 99432-7330

 
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: 3900037161.000014/2022-02

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Mar�ns Ianino, em 30/07/2022, às 06:41,
conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de
outubro de 2017.

http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
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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 26266845
e o código CRC 69CDF059.

http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

