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DIRETORIA INTEGRADA ESPECIALIZADA
COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLÍCIA COM CÃES
Rua Hildebrando de Vasconcelos, s/n Dois Unidos, Recife – PE CEP 52.140-000
Fone: (81) 3181-3641 Email: cipcaes@pm.pe.gov.br

TERMO DE PROPOSTA DE PROJETO (TPP) Nº __ - (CIPCÃES - 1º E 2º BIESP) / PMPE
1.

EIXO DE FINANCIAMENTO (PORTARIAS):
O Eixo Enfrentamento à Criminalidade Violenta, conforme o artº 4º, inciso III da portaria 630, de 27 de novembro de 2020.

2.

NOME DA PROPOSTA/TITULO DA AÇÃO
Aquisição de Equipamentos de Agility para os cães da PMPE.

3.

OBJETIVO:
Possibilitar melhoria de desempenho e condicionamento físico dos cães da CIPCães do 1º BIEsp e do 2º BIEsp.

A natureza da atividade policial exige um bom preparo físico também aos semoventes. Subir, superar e passar por obstáculos, por
ambientes estreitos, por rampas e escadas inclusive vazadas, fazem parte das atividades dos cães policiais devido aos diferentes tipos de áreas de
trabalho exigindo do animal alto rendimento em ocorrências que requeiram tal desprendimento de ações.
4.

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

A aquisição de uma pista de agility composta pelos seguintes obstáculos: (1) túnel rígido,(2) gangorra, (3) passarela, (4) pneu, (5) rampa
"A", (6) salto simples, (7) salto em distância, (8) slalom e (9) muro.
4.1.

OBRA (REFORMA, ADAPTAÇÕES, CONSTRUÇÃO)
Não se aplica obras.
A área para a distribuição será no nosso Campo de Adestramento conforme foto em anexo.

5.

ENQUADRAMENTO FINANCEIRO:
Grupo de despesas – se Despesas Correntes (Custeio) e/ou Despesas de Capital (Investimento).
RECURSOS – DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTO

R$ 105005,50 (cento e cinco mil cinco reais e cinquenta centavos)

A estimativa de INVESTIMENTO para construção de uma piscina para cães:
OME

Descrição do item

Quant

Und. Fornc

Valor Médio Unit.

Valor Total

CIPCães

Aquisição de Equipamentos de Agility

4

Unid

R$ 10.500,50

R$ 42.002,00

1º BIEsp

Aquisição de Equipamentos de Agitlity

3

Unid

R$ 10.500,50

R$ 31.501,50

2º BIEsp

Aquisição de Equipamentos de Agility

3

Unid

R$ 10.500,50

R$ 31.501,50

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

6.

R$ 105.005,00

JUSTIFICATIVA

Por apresentar alguns obstáculos já antigos e alguns em madeira que se desgastam com o tempo há a necessidade de obter uma nova e
completa com os equipamentos necessários para que a atividade física dos cães seja uma constante. A concepção da pista é fazer com que o cão passe
em todos os obstáculos de mais maneira rápida possível acompanhada por seu condutor.
Além da prática de exercícios físicos estimulando a sua musculatura busca também o seu bem-estar e desestresse do cão durante a sua
realização, já que a atividade é realizada de forma divertida e energética durante a sua realização.
7.

RESULTADOS ESPERADOS

7.1.

Desenvolvimento de seu bem-estar e confiança;

7.2.

Aumentar o rendimento de trabalho dos cães;

7.3.

Fortalecer a musculatura dos semoventes;

7.4.

Aumentar o desejo do animal de brincar na busca pelo brinquedo;

7.5.

Aumenta também a capacidade de sociabilidade.

7.6.

INDICADORES

Com o fim de analisar a produtividade, será quantificado de acordo com as avaliações médico-veterinários verificando as melhorias
físicas apresentadas: fortalecimento dos membros, perda de peso; Seção de Adestramento: a verificação de se tornar mais seguro durante o emprego
do cão em superação de obstáculos, gerados pela autoconfiança entre cães e condutores.
7.7.

METAS
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Aumentar em 100% o bem-estar canino;
Diminuir em 50% o quantitativo de lesões em trabalhos e treinos dos cães;
Aumentar em 50% a verificação de segurança canina em superar obstáculos;
8.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Equipamentos de Agility

9.

DADOS DO (S) RESPONSÁVEL(IS) PELA PROPOSTA
Nome Completo: DEMÉTRIOS WAGNER CAVALCANTI DA SILVA (Gestor Titular)
Posto/graduação: MAJ QOPM
Matrícula: 980.015-8
Função: Subcmt
Lotação: CIPCães
E-mail Institucional: demetrios.cavalcanti@pm.pe.gov.br
Telefone / WhatsApp: (81) 99826-8191
e
Nome Completo: PAULO ERIC SOARES DA SILVA (Gestor Suplente)
Posto/graduação: 3º SGT PM
Matrícula: 103.057-4
Função: Aux. da Seção Administrativa
Lotação: CIPCães
E-mail Institucional: paulo.eric@pm.pe.gov.br
Telefone / WhatsApp: (81) 98512-9495
MARCELO MARTINS IANINO - TEN CEL PM
Chefe Interino da 7ª Seção do EMG

Por ordem:
GUSTAVO FARIAS MAGALHÃES - CAP PM
Chefe da Seção de Monitoramento da 7ª EMG
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Farias Magalhães, em 22/10/2021, às 11:23, conforme horário oficial de Recife, com fundamento
no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 18088968 e o código CRC D1654AA6.
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