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ESTADO DE PERNAMBUCO 
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 

Boletim Geral da Secretaria de Defesa Social 
 

Ano V - Recife, sábado, 15 de dezembro de 2018 - Nº 232 
 

SECRETÁRIO: Antônio de Pádua Vieira Cavalcanti 
 

HOMICÍDIOS CAEM EM NOVEMBRO PELO 12º MÊS 

Com 299 CVLIs, o mês passado teve menos vítimas entre os novembros dos últimos 5 anos, 
atrás apenas de novembro de 2013 (271), ano de melhores resultados do Pacto pela Vida. 
Em relação a novembro de 2017, a redução foi de 34,7%. Comparando os 11 meses deste 
ano, com o mesmo período do ano anterior, a queda foi de 23%, o que representa 1.170 
vidas salvas 

Com mais uma queda em relação 
ao ano anterior, novembro de 
2018 consolidou um ciclo de 12 
meses consecutivos de redução 
de homicídios em Pernambuco. 
Ao todo, no mês passado, foram 
299 casos registrados de Crimes 
Violentos Letais Intencionais 
(CVLI), o que representa uma 
queda de 34,7% em relação ao 
mesmo período do ano passado, 
quando 456 mortes haviam sido 
notificadas. Ontem, na divulgação 
dos dados de Crimes contra o 
Patrimônio, o Estado chegou ao 
15º mês de declínio em todas as 
modalidades de roubos. 

A diminuição dos CVLIs se 
verificou significativa também 
quando se compara todo o ano de 
2018 até 30 de novembro, em 

relação ao mesmo período de 2017: 23%. No total, foram 3.862 crimes do tipo registrados neste ano, contra 5.032 
notificados no mesmo período do ano passado. Ou seja, 1.170 homicídios a menos. 

“Novembro foi o segundo mês, em uma série histórica de 38 meses, com número de CVLIs abaixo de 300. O outro mês foi 
agosto de 2018, com 287 CVLIs. Isso é consequência de um trabalho que reprimiu os crimes contra a vida de uma forma 
consistente. Da casa dos 500, há apenas 1 ano e meio (março de 2017, com 551 mortes), chegamos a praticamente 
metade disso. Também destacamos que a que a redução de 34,7% é o maior percentual de queda, na comparação de um 
mês com o mesmo do ano anterior, já registrado em toda a era do Pacto pela Vida. Não comemoramos, de forma alguma, 
pois nosso objetivo é preservar todas as vidas. Estamos fortalecendo as investigações, planejando o policiamento ostensivo 
em todas as áreas integradas de segurança e abrindo novos serviços, a partir de investimentos importantes feitos pelo 
Governo de Pernambuco. Na próxima semana, por exemplo, inauguraremos o Complexo de Polícia Científica de Palmares, 
levando para a Mata Sul uma grade de exames e perícias fundamentais para a elucidação de diversos crimes”, diz o 
secretário de Defesa Social, Antonio de Pádua. 
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QUEDA DO LITORAL AO SERTÃO – A consolidação da queda dos CVLI engloba todas as Regiões do Estado. 

Especificamente no mês de novembro, a maior redução foi sentida no Sertão, que registrou uma queda de 55,93% nos 
casos de homicídios. Ao todo, foram registradas 26 mortes neste mês, contra 59 casos no mesmo período do ano passado. 

“No Sertão, a queda 
é reflexo direto dos 
investimentos que o 
Governo do Estado 
vem realizando na 
Região, como a 
instalação do 2º 
BIEsp, em 
Petrolina, e da 

Companhia 
Independente da 
PM em Araripina. 
Com isso, a Área 
Integrada de 
Segurança 26 (AIS 
26), com sede em 
Petrolina, teve o 
menor número de 
homicídios desde 
maio de 2014, sem 
contar a AIS 22, 

com sede em Floresta, que registrou apenas um homicídio no mês, atingido o menor patamar de todo o Pacto pela Vida”, 
comentou o secretário. 

Esse cenário foi repetido pelas demais regiões. No mês passado, a Região Metropolitana (exceto capital) teve menos 
44,44% CVLIs, saindo de 126 para 70 vítimas – sendo, portanto, o menor número desde setembro de 2015. Já na Zona da 
Mata, a queda foi de 36,90% (de 84 para 53), enquanto o Agreste passou de 127 para 96 casos (-24,41%). Quando se 
avaliam os 11 meses consolidados, o Agreste lidera a queda dos casos, apresentado retração de 31,42% (de 1.321 para 
906). Em seguida, aparece a Região Metropolitana (exceto capital) que apresentou uma diferença para baixo de 20,14% 
(1.450 para 1.158). A Zona da Mata caiu de 960 para 780 (-18,75%). Por fim, o Sertão registrou decréscimo de 17,89%, 
saindo de 570 ocorrências para 468. 

CAPITAL – No Recife, a redução dos homicídios em novembro atingiu a marca de 10%. No total, foram 54 crimes do tipo 

registrados em todo o mês, contra 60 notificados no mesmo período do ano passado. Já no compilado do ano, a retração 
dos CVLIs na Capital do Estado atingiu o número de 24,76%, caindo de 731 para 550 ocorrências. 

CVLI ZERO – Em novembro, 86 municípios, mais Fernando de Noronha, não tiveram nenhum homicídio (confira a lista 
completa abaixo). Considerando o ano de 2018, de 1º de janeiro até 30 de novembro, não ocorreu CVLI em 9 localidades: 

Brejinho, Calumbi, Ibirajuba, Itacuruba, Quixaba, Salgadinho, Santa Cruz e Serrita, além do distrito de Fernando de 
Noronha. 

MOTIVAÇÃO – Em Pernambuco, os CVLI estão diretamente ligados a atividades criminosas. Dos 299 homicídios 

registrados em novembro, 69,23% foram motivados por envolvimento com o tráfico de drogas, acerto de contas ou outras 
atividades criminais. Em seguida, a causa mais frequente foram os conflitos na comunidade, com 53 casos (17,73%). 
Conflitos afetivos e familiares tiveram relação com 12 casos (4,01%), excluindo-se daí os feminicídios. Latrocínios foram 
2,01% das motivações, seis casos ao todo. 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – As vítimas de feminicídio, assassinadas apenas pelo fato de serem mulheres, foram 71 

de janeiro a novembro deste ano. Um patamar 3% maior do que no mesmo período de 2017 (69 vítimas). No mês de 
novembro, foi registrado um aumento de 50% em relação ao mesmo período do ano anterior, saindo de quatro para seis 
ocorrências. 

“A partir do decreto do governador Paulo Câmara, assinado em setembro de 2017, que instituiu o termo feminicídio nos 
boletins de ocorrência, iniciamos um processo de capacitação e normatização da tipificação deste crime nos inquéritos 
policiais. Estamos buscando a qualificação da notificação deste crime bárbaro e a aplicação da justa penalidade. Em 
paralelo, estamos ampliado a rede de delegacias da Mulher, como ocorreu este ano, com as inaugurações de unidades no 
Cabo de Santo Agostinho e em Afogados da Ingazeira”, explica o secretário, recomendando às mulheres vítimas de 
violência doméstica e ameaças que procurem uma unidade policial. “As estatísticas mostram que os xingamentos e 
agressões avançam e, sem a atuação policial, a mulher está correndo perigo e pode se tornar uma vítima de feminicídio. 
Como as situações de violência geralmente ocorrem em casa, em círculos mais restritos, amigos e vizinhos podem auxiliar a 
segurança pública nessa corrente de proteção às mulheres.” 
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As estatísticas mostram que, em novembro de 2018, houve uma maior procura das mulheres por ajuda policial. O 
crescimento de mulheres que se dirigiram às delegacias e denunciaram ter sofrido violência doméstica e familiar em relação 
ao mesmo mês de 2017 foi de 6,36%: de 3.001 para 3.192 queixas. Entre janeiro e novembro, as notificações subiram em 
19,32%: de 30.433 para 36.314. 

Já as queixas de estupros às polícias tiveram uma redução de 19,47% em novembro, quando comparadas com as 
notificações no mesmo período de 2017. De 226 vítimas, o número caiu para 182. No entanto, no acumulado deste ano até 
novembro, houve aumento de 8,29% (de 2.160 para 2.339). 

Em novembro, 86 municípios e Fernando de Noronha não tiveram registro de CVLI. Confira a lista abaixo: 

Afogados da Ingazeira; Afrânio; Agrestina; Alagoinha; Angelim; Araripina; Barra de Guabiraba; Belém de Maria; Belém de 
São Francisco; Betânia; Brejão; Brejinho; Cabrobó; Cachoeirinha; Calçado; Calumbi; Camutanga; Carnaiba; Carnaubeira da 
Penha; Catende; Chã Grande; Correntes; Cortês; Cumaru; Dormentes; Exú; Fernando de Noronha; Flores; Glória do Goitá; 
Granito; Iati; Ibirajuba; Iguaraci; Inajá; Ingazeira; Ipubi; Itacuruba; Itamaracá; Itapetim; Jaqueira; Jatobá; João Alfredo; Jucati; 
Jupi; Lagoa do Ouro; Lagoa dos Gatos; Lajedo; Macaparana; Manari; Mirandiba; Moreilândia; Orobó; Orocó; Palmeirina; 
Parnamirim; Passira; Pedra; Petrolândia; Poção; Pombos; Primavera; Quixaba; Sairé; Salgadinho; Santa Cruz; Santa Cruz 
da Baixa Verde; Santa Filomena; Santa Maria do Cambucá; Santa Terezinha; São Benedito do Sul; São Caetano; São José 
do Belmonte; São Vicente Férrer; Serrita; Solidão; Tabira; Tacaratu; Tamandaré; Terezinha; Terra Nova; Tracunhaém; 
Triunfo; Tupanatinga; Tuparetama; Venturosa; Verdejante; Xéxeu. 

PERNAMBUCO CHEGA AO 15º MÊS DE REDUÇÃO DE ROUBOS 

Novembro de 2018 teve menos 
11,55% casos de Crimes 

Violentos contra o Patrimônio 
(CVPs) em relação ao mesmo 

mês de 2017, uma diminuição de 
quase 1.000 queixas à polícia 

A curva de Crimes Violentos 
contra o Patrimônio (CVPs) 
prossegue em queda pelo 15º 
mês seguido em Pernambuco, na 
comparação com o mês 
equivalente do ano anterior. 
Novembro de 2018 teve 11,55% 
roubos a menos do que o mês 
correspondente em 2017 – na 
comparação em números 
absolutos, 968 crimes desse tipo 
deixaram de ocorrer, saindo de 
8.383 registros para 7.415. 

Somando-se os 11 meses de 
2018, já com dados consolidados, 

a redução alcança um patamar ainda mais expressivo: -22,2%, ou 24.957 queixas de roubos a menos em todo o Estado. De 
janeiro a novembro de 2017, haviam chegado à polícia 112.444 queixas de assaltos, número que caiu para 87.487 no 
período equivalente de 2018. 

Quatro Áreas Integradas de Segurança (AIS) obtiveram, em novembro passado, seu menor resultado mensal em quase três 
anos. Na AIS 26 (Petrolina), as 146 queixas de roubo constituíram o número mais baixo dos últimos 38 meses, enquanto a 
AIS 22, a qual tem como polo o município de Floresta, os 14 casos representam o menor quantitativo em 35 meses, acima 
somente de dezembro de 2015. A AIS 6, que engloba os municípios de Jaboatão dos Guararapes e Moreno, atingiu o 
menor patamar desde dezembro de 2015, com 607 ocorrências. Finalmente, a AIS 19, com sede em Arcoverde, no Sertão, 
computou 36 CVPs, superior apenas a janeiro de 2016. 

"Pernambuco está vivenciando uma longa sequência na redução da criminalidade em seu território. Mas sabemos que 
temos muito ainda por fazer. Por isso, não celebraremos tampouco haverá desaceleração desse trabalho, coordenado pelo 
governador Paulo Câmara e executado com dedicação, integração, técnica e planejamento por todos os que compõem o 
Pacto pela Vida", diz o secretário de Defesa Social, Antonio de Pádua. 
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REDUÇÃO EM TODAS AS REGIÕES – Essa contenção dos CVPs vem sendo observada em todas as regiões do Estado. 

Com destaque para o Sertão, que em novembro deste ano apresentou a maior redução em relação a novembro de 2017 (-
39,43%), saindo de 525 casos de roubo para 318. Para o Agreste, o percentual de queda foi de 19,76% (de 1.483 para 
1.190), seguido da Região Metropolitana (exceto a capital), com -14,95%, diminuindo de 2.542 para 2.162 ocorrências. Na 

Zona da Mata, os roubos baixaram em 
12,83%, de 1.130 para 985 ocorrências. 

Dados acumulados de janeiro a 
novembro demonstram que o Agreste foi 
a região que mais êxito teve no combate 
aos CVPs no período: -26,45% quando 
se comparam esses 11 meses neste ano 
com os do ano anterior. As ocorrências 
diminuíram de 20.551 para 15.115, isto 
é, uma diferença de 5.436. A RMR 
(salvo a capital) atingiu o segundo 
melhor desempenho, com -22,85% (de 
33.777 para 26.060), e o Sertão reduziu 
o índice em 19,58%, saindo de 6.073 
para 4.884 queixas. Por fim, na Zona da 
Mata os casos de roubo baixaram de 

13.667 para 11.170 (-18,27%). 

MENOS 11 MIL CELULARES ROUBADOS – As denúncias de roubo de celular diminuíram em um quarto entre janeiro e 

novembro de 2018, no comparativo com 2017. Foram menos 11.745 aparelhos subtraídos de maneira violenta nesse 
intervalo este ano, que totalizou 33.241 registros de telefones móveis roubados. A queda é de 26%. Quando considerado o 
mês de novembro isoladamente, houve diminuição de 8%, passando de 3.111 para 2.850 roubos dessa modalidade. 

Ao mesmo tempo, as polícias de Pernambuco vêm aumentando a recuperação de celulares roubados, desde a implantação 
do programa Alerta Celular. Criado em março de 2017, o sistema de cadastro do IMEI de telefones permitiu que as polícias 
identificassem 5.848 celulares com registro de roubo desde então. Somente em novembro deste ano, foi possível reaver 
577, uma cifra 351% maior do que nesse mês em 2017. Comparando o período de março a novembro de 2017 com 2018, o 
aumento na recuperação é de 455%. 

ROUBO DE VEÍCULOS EM QUEDA – Outro tipo de CVP cujas taxas estão em queda é o roubo de veículos. De janeiro a 

novembro deste ano, 14.352 casos foram reportados à polícia, contra 18.304 em 2017. Em números absolutos, são 3.952 
veículos cuja subtração se evitou, o que representa -21,59%. Somente em novembro, a redução chegou a 15,97% (de 1.403 
para 1.179). 

PRESOS 254 ASSALTANTES DE ÔNIBUS – O trabalho da Força-Tarefa Coletivos contribuiu para a prisão de 254 

acusados de praticar roubos no transporte coletivo entre janeiro e novembro deste ano. Com isso, chegou-se a uma 
redução de 36% nas notificações desse tipo de CVP em Pernambuco - 852 ocorrências, contra 1.328 no mesmo período de 
2017. 

CRIMES CONTRA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIMINUEM – Este ano, os roubos contra agências bancárias, caixas 

eletrônicos e veículos de transporte de valores baixaram em 24%. Entre janeiro e novembro de 2018, ocorreram 65 roubos e 
furtos que tinham esses alvos, 21 a menos do que nos meses correspondentes do ano anterior. 

OPERAÇÕES DE CONTROLE DE CVP TÊM ÊXITO – Com o objetivo de reduzir os crimes contra o patrimônio na região de 

uma das avenidas mais movimentadas do Recife, a Operação Agamenon Magalhães chegou a novembro de 2018 
alcançando uma diminuição de 39%. Se em 2017 haviam acontecido 911 roubos na área, este ano foram 556. Igualmente, a 
Operação Boa Viagem resultou em uma redução de 4.275 para 3.071 ocorrências (-28,1%). Já a Operação Cerne, que 
abrange o Centro da capital, finalizou esses 11 meses com -20% (de 4.458 para 3.566). 

Essas operações de repressão qualificada favoreceram o refreamento dos índices de CVP no Recife este ano. Nesses 11 
meses, a capital pernambucana teve 30.258 ocorrências, 8.118 roubos a menos do que no mesmo intervalo de 2017. A 
diferença é de -21,15%. No entanto, na comparação apenas do mês de novembro houve discreto aumento de 2,11% (de 
2.703 para 2.760). 

PRODUTIVIDADE POLICIAL – As polícias de Pernambuco detiveram, de janeiro a novembro, 40.246 pessoas, 76% delas 

em flagrante delito. Nesse período, também foram apreendidas 6.273 armas, das quais 608 em novembro, segunda maior 
marca do ano - atrás de agosto, com 630. 

 
 

Matéria Publicada pela Gerência do Centro Integrado de Comunicação/SDS 
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1 - TRANSCRIÇÕES DO DIARIO OFICIAL Nº 232 DE 15/12/2018 
 

1.1 - Governo do Estado:  
 

DECRETO Nº 46.892, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018. 
Abre ao Orçamento Fiscal do Estado, relativo ao exercício de 2018, crédito suplementar no valor de R$ 
28.000.000,00 em favor da Secretaria de Defesa Social. 
O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do artigo 37 da Constituição 

Estadual, tendo em vista o disposto no inciso IV do artigo 10 da Lei nº 16.275, de 26 de dezembro de 2017, e considerando 
a necessidade de reforçar dotações orçamentárias insuficientes para atender despesas com custeio e Pessoal e Encargos 
Sociais da Secretaria, não implicando em acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão deduzidos de 
dotações disponíveis, DECRETA: 

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Estado, relativo ao exercício de 2018, em favor da Secretaria de Defesa Social, 
crédito suplementar no valor de R$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais), destinado ao reforço das dotações 
orçamentárias especificadas no Anexo I. 
Art. 2º Os recursos necessários ao atendimento das despesas de que trata o art. 1º são os provenientes de anulação das 
dotações orçamentárias especificadas no Anexo II. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 1º de dezembro de 2018. 
Palácio do Campo das Princesas, Recife, 14 de dezembro do ano de 2018, 202º da Revolução Republicana 
Constitucionalista e 197º da Independência do Brasil. 

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA 

Governador do Estado 
ANTÔNIO DE PÁDUA VIEIRA CAVALCANTI 
ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTI JÚNIOR 

ANTÔNIO MÁRIO ABREU PINTO 
LÚCIA CARVALHO PINTO DE MELO 

ALEXANDRE JOSÉ MARQUES VALENÇA 
ANDRÉ WILSON DE QUEIROZ CAMPOS 

MARCELO ANDRADE BEZERRA BARROS 
MARCOS BAPTISTA ANDRADE 

ANEXO I 
(CRÉDITO SUPLEMENTAR) 

 
ANEXO II 

(ANULACÃO DE DOTAÇÃO) 

 
 
 
 
 
 

PRIMEIRA PARTE 
Transcrições de Interesse da Secretaria de Defesa Social 
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1.2 - Secretaria de Administração:  

 
DESPACHO HOMOLOGATÓRIO Nº 135 DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2018. 
A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PESSOAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DE PERNAMBUCO, com fundamento no artigo 1º, alínea “c”, item 1, 1.11, da Portaria SAD nº 1000, de 16/04/2014, 
publicada no Diário Oficial do Estado de 17/04/2014, RESOLVE: 
1) Homologar, com amparo legal no artigo 2º, “caput” e § 1º, da Lei nº 15.025, de 20/06/2013, com redação dada pela Lei 

nº 15.121, de 08/10/2013, bem como no artigo 3º, inciso IV, alínea “a”, do Decreto nº 40.005, de 08/11/2013, o inteiro teor da 
decisão exarada no Processo SEI/SIGEPE nº 5629005-0/2018, publicada no Boletim Interno nº 094, de 23/05/2018 
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(Documento SEI nº 0314842 – fls. 16), acerca da concessão de indenização em decorrência da morte natural do ex-militar 
EVERALDO FERREIRA, Cabo RRPM, matrícula nº 12.154-1, ocorrida em 17 de outubro de 2017; e 
2) Autorizar, nos termos do artigo 5º, inciso II, §§ 1º e 3º, da Lei nº 15.025, de 2013, com redação alterada na Lei 

Complementar nº 341, de 22/12/2016, e, da Portaria Conjunta SAD/SDS nº 037, de 19/02/2018, publicada no Diário Oficial 
do Estado de 20/02/2018, o pagamento da indenização à dependente previdenciária do referido ex-militar: ÂNGELA MARIA 
SILVA FERREIRA, viúva. 

ILA DO VAL CARRAZZONE 

Secretária Executiva de Pessoal e Relações Institucionais 
 
 
ERRATAS 
Na PORTARIA SAD nº 1392 de 18.06.2018, publicada no Diário Oficial de 19.06.2018 referente á servidora RITA DI 
CÁSSIA OLIVEIRA ÂNGELO, matrícula nº 980.152-9, da SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL – POLÍCIA MILITAR. 
Onde se lê: 01.04.2015. 
Leia-se: 01.06.2015. 

 
 

1.3 - Secretaria da Casa Civil: 
 

Sem alteração para SDS 
 

 
 
 
 
 

2 – SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 
 
2.1 – Secretaria de Defesa Social: 
 
 
Sem alteração 

 
2.2 – Secretaria Executiva de Gestão Integrada: 
 
 
Sem alteração 
 
 

2.3 - Corregedoria Geral SDS: 
 
  

CORREGEDORIA GERAL/SDS 
CITAÇÃO 

Ref. Portaria Cor. Ger./SDS nº. 603/2018, de 22OUT18, SIGPAD nº. 2018.8.5.001931. SIGEPE/SEI nº. 7404269-5. O Major 
QOPM LUIZ IVO BOTELHO E SILVA FILHO, na qualidade de Encarregado, no uso de suas atribuições legais e observando 

o contido nos termos do Art. 42, Inciso I, da Instrução Normativa nº. 02/2017/Cor. Ger./SDS, de 24OUT2017, publicada no 
BG/SD S nº. 202, de 26OUT2017, por meio do presente: I - CITA o EX-PM SÉRGIO JOHNNYS FELIPE SANTIAGO, 

devidamente qualificado nos autos do presente Processo Administrativo Disciplinar Militar – PADM, na espécie Sindicância 
Acusatória Disciplinar, publicado no BG-SDS nº. 197/2018, de 23OUT18, por não haver sido localizado para ser citado 
pessoalmente nos autos da SAD em epígrafe; II – NOTIFICA dos fatos constantes da presente SAD contidos na Denúncia 
n. 316/2016 – GTAC, datada de 07/06/2016; III - FIXA o prazo de 15 (quinze) dias a contar desta publicação para o 
comparecimento do EX-PM SÉRGIO JOHNNYS FELIPE SANTIAGO a sala de audiências da 1ª CPDPM, da Corregedoria 
Geral da Secretaria de Defesa Social, situada na Avenida Conde da Boa Vista nº. 428, bairro da Boa Vista, Recife/PE; IV – 
ESCLARECE que, decorrido o prazo de que trata o item precedente, será declarada a revelia do sindicado, nos termos do 

Art. 42, inciso II da Instrução Normativa nº. 02/2017/Cor. Ger./SDS, de 24OUT2017, publicada no BG/SDS nº. 202, de 
26OUT2017; IV – FICA desde já franqueado o comparecimento de V.Sª., e do seu advogado legalmente constituído, a 

todos os atos procedimentais necessários à completa elucidação do(s) fato(s) originador(es) do presente feito, bem como 
livre acesso, dá vista aos autos, podendo desde já apresentar testemunhas, solicitar perícia técnica e juntada de demais 
documentos comprobatórios, inclusive, requerer a inquirição e reinquirição de testemunhas e exercer seu direito de defesa 
da forma mais ampla possível, durante todo o transcorrer dos trabalhos apuratórios, tudo em consonância com o princípio 
da ampla defesa assegurada pela Constituição Federal vigente. Recife/PE, 13 de 
dezembro de 2018. Major QOPM LUIZ IVO BOTELHO E SILVA FILHO, Encarregado. 

(Transcrito do Diário Oficial do Estado nº 227, de 08/12/2018) 

 

SEGUNDA PARTE 
Publicações da Secretaria de Defesa Social e seus Órgãos Operativos 
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PORTARIA Cor.Ger.SDS nº 698/2018, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018. 
A Corregedora Geral da Secretaria de Defesa Social, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei nº 11.929/01, 

modificada pela Lei Complementar nº 158 de 26.03.2010 e pela Lei Complementar nº 296 de 12.02.2015; 
CONSIDERANDO a estrita observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, 

ex vi do art. 37, da CF/1988;  
CONSIDERANDO em especial, o princípio da eficiência da Administração Pública, o qual impõe ao administrador realizar as 

suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional;  
CONSIDERANDO o teor da Portaria n° 695/2018, publicada no BG/SDS n° 221, de 30/11/2018;  
CONSIDERANDO a quantidade de procedimentos em tramitação na Repartição Policial – Deprim/Decasp; 
CONSIDERANDO o conteúdo da CI S/N datada de 10/12/2018, da lavra do Coordenador da Correição Extraordinária – 

Deprim/Decasp;  
RESOLVE:  
Art. 1º Prorrogar a CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA até o dia 28/12/2018;  
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

CARLA PATRÍCIA CINTRA BARROS DA CUNHA 
Corregedora Geral da SDS 

 
 

3 – ÓRGAÕS OPERATIVOS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 
 

3.1 - Polícia Militar de Pernambuco: 
 
Sem alteração  
  

3.2 - Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco: 
 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO 
PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº 50/ 2018 - CBMPE - DGP - DIP, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018. 
EMENTA: Desligar do Serviço Ativo. 

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 10 da Lei de Organização Básica do CBMPE, aprovado pela Lei n°15.187, de 12DEZ13; RESOLVE: 
I – Desligar do serviço ativo do CBMPE, em virtude da Transferência para a Reserva Remunerada “a pedido”, do Corpo de 

Bombeiros Militar de Pernambuco, a contar de 04 de dezembro de 2018, o Tenente Coronel BM RICARDO ANDRÉ ALVES 
LUCENA, Matrícula 920428-8, conforme o disposto no inciso I do art. 85, c/c o inciso I do artigo 88 e 89, da Lei n° 6.783/74. 
II – Estabelecer o prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data desta publicação, para que o respectivo Comando faça a 

entrega da documentação necessária ao processo 
de inatividade, conforme Resolução n° 06/2009 (TCE). (Republicada por haver saído com incorreção a portaria nº 39/2018 -
CBMPE - DGP -DIP, DE 05DEZ18, publicada no DOE nº 231 de 14DEZ18). 

MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA CUNHA FILHO – Cel BM 

Comandante Geral 
 (Transcrito do Diário Oficial do Estado nº 227, de 08/12/2018) 

 
  

3.3 - Policia Civil de Pernambuco: 
 
  
Sem alteração  

 
 
 

 
 
 
 

4 – Repartições Estaduais: 
 
 

Sem alteração 
 
 
 
 
  
 

TERCEIRA PARTE 
Assuntos Gerais 
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5 – Licitações e Contratos: 
 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE 
PERNAMBUCO 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO (TA) 

TA nº 004 de Prorrogação do Prazo do Contrato nº 020/2015- DCC, Data Voice Comércio e Serviços LTDA, serviço de 
locação de impressoras com serviço de impressão destinadas ao CBMPE Vigência de 01/12/2018 a 30/11/19 - Valor Total 
de R$ 238.276,68 - MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA CUNHA FILHO - Cel BM Comandante Geral do CBMPE. 

 
POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO 

EXTRATO DE TERMO A DITIVO 
6º Aditamento ao Contrato de Locação nº 054/2011 – UNAJUR Objeto: Negociação do valor mensal da locação do 
imóvel a partir de 01/07/2018. Valor: R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais. Locador: OZIAS VALENTIM GOMES, CPF: 

093.579.044- 68. Recife, 13/12/2018. NEHEMIAS FALCÃO DE OLIVEIRA SOBRINHO. Subchefe da Polícia Civil.(*)(**). 
 

POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO 
Contrato de Locação nº 005/2018 – UNAJUR. Locador: EDNA MARIA DA SILVA. Objeto: Locação do imóvel localizado 
na Rua Jeter Carlos, n° 48, Centro, Belém de Maria/PE para instalação e funcionamento da Delegacia de Polícia da 86ª 
Circ. Belém de  Maria/PE. Prazo: 60 (sessenta meses), a partir de 06.12.2018 a 05.12.2023. Valor: R$ 400,00 
(quatrocentos reais) mensais. Recife, 14 de dezembro de 2018. NEHEMIAS FALCÃO DE OLIVIERA SOBRINHO. 
Subchefe da Polícia Civil. (*)(**). 
 

POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO 
APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA 

1 – O Comandante Geral no uso de suas atribuições e com base no que dispõe o Art. 7º da Lei Federal 10.520/02, resolve 
aplicar a Sanção de MULTA no valor R$ 3.251,88 (três mil, duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos) à 
Empresa: RA CONFECÇÕES E UNIFORMES LTDA-ME, CNPJ 10.963.837/0001-90, referente ao Processo Licitatório nº 

026/2017-CPL/Capital, Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 020/2017 CPL/Capital, em razão de não apresentar de 
Amostras e Documentos de Habilitação, para fornecimento de Coturnos e Cintos de Guarnição para as OMEs da PMPE, 
descumprindo o previsto no subitem 10.25 do Edital de Licitação. 2 – O Comandante Geral no uso de suas atribuições e 
com base no que dispõe o Art. 7º da Lei Federal 10.520/02, resolve aplicar a Sanção de MULTA no valor R$ 4.146,45 
(quatro mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) à Empresa: AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI – 
EPP, CNPJ 10.823.380/0001- 18, referente ao Processo Licitatório nº 006/2016-CPL/Capital, Pregão Eletrônico nº 006/2016 

CPL/Capital, em razão de ter deixado de realizar a entrega de 1.313 Resmas de Papel Sulfite A4 para a Ajudância 
Geral/PMPE, constante da Nota de Empenho nº01165 de 11/08/16, conforme previsto no subitem 20.4 alínea “a e b” do 
Edital de Licitação – Recife-PE, 14/12/2018. Vanildo Neves de Albuquerque Maranhão Neto – Cel PM Comandante Geral. 
 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
PROCESSO Nº 0260.2018.CCPLE-X.PE.0168.SAD 

RECURSO ADMINISTRATIVO 
RECORRENTE: SUPER ESTÁGIOS LTDA EPP 

DECISÃO E ADJUDICAÇÃO 

À vista das informações constantes do relatório da Senhora Pregoeira em exercício Mariângela Duarte Pires de Castro, 
acerca do julgamento do certame licitatório em epígrafe, ficou devidamente demonstrado que a licitante CENTRO DE 
INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO cumpriu com todas as exigências editalícias para os lotes 02 e 03. 
Destarte, JULGO, com base no §4º do art. 109 da Lei nº 8.666/93, IMPROCEDENTE o recurso da empresa SUPER 
ESTÁGIOS LTDA, mantendo a decisão de inabilitar a recorrente para os Lotes 02 e 03. Com fundamento no art. 4º, XXI da 
Lei nº 10.520/2002, ADJUDICO o lote 01 do certame licitatório em epígrafe em favor da licitante SUPER ESTÁGIOS LTDA, 
CNPJ 11.320.576/0001-52, por ter proposto o menor valor de R$ 7.404.256,80 (sete milhões, quatrocentos e quatro mil, 
duzentos e cinqüenta e seis reais e oitenta centavos) e os lotes 02 e 03 em favor da licitante CENTRO DE INTEGRAÇÃO 
EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, CNPJ 10.998.292/0001-57, por ter proposto o menor valor para o lote 02 de R$ 

2.748.480,00 (dois milhões, setecentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais) e o menor valor para o Lote 03 de 
R$ 10.433.812,80 (dez  milhões, quatrocentos e trinta e três mil, oitocentos e doze reais e oitenta centavos). Recife, 14 de 
dezembro de 2018. Lídia Barros  Ramos Moreira de Souza-Gerente Geral de Licitações do Estadoem exercício. 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO 

ESTADO 
DECISÃO-APLICAÇÃO DE PENALIDADE 

Empresa: NECTAR – NÚCLEO DE EMPREENDIMENTOS EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ARTES, CNPJ nº 
04.521,441/0001- 90. Penalidade: impedimento de licitar e de contratar com a Administração Direta e Indireta do Estado de 

Pernambuco e seu descredenciamento no Sistema de Cadastro de Fornecedores do Estado de Pernambuco - CADFOR-
PE, pelo período de 01 (um) mês, cumulado com multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Fundamento: Relatório do 
PAAP nº 186/2018, Decisão nº 126/2018 - SELIC, artigo 7º da Lei 10.520/02 c/c com o art. 21 do Decreto Estadual nº 

42.191/2015, considerando o Processo Administrativo nº 186/2018 - CPAAP, referente ao processo licitatório nº 
0081.2018.CCPLE-XI.PE.0052.SAD.SEDUC. Recurso: desta decisão cabe recurso no prazo 05 (cinco) dias úteis, contados 
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da intimação do ato, conforme art. 33, do Decreto nº 42.191/2015. O Processo encontra-se com vistas franqueadas, na Av. 
Antônio de Góes, 194, 11º andar, Pina, Recife/ PE, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h. Recife, 28 de novembro de 
2018.Rafael Vilaça Manço. Secretário Executivo de Compras e Licitações do Estado. 

 
CORREGEDORIA GERAL DA 

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 
Publicação de Extrato 

CORREGEDORIA GERAL DA SDS 
EXTRATO do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2016. Objeto: Prorrogação do prazo contratual. Contratada: Módulo 

Engenharia, Consultoria E Gerência Predial Ltda: (CNPJ 05.926.726/0001-73). Valor Total: R$ 11.519,88. Vigência: 
15/12/2018 até 14/12/2019. Recife, 14 de dezembro de 2018. Clóvis Fernandes Dias Ramalho - Corregedor Geral 

Adjunto/SDS. 
 

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 
COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO II 

ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO – ADJUDICO o PL 0093.2018. CPL-II.PE.0036.DAG-SDS, cujo objeto é RP para eventual 
Confecção de Material Gráfico para o IITB/SDS. EMPRESAS VENCEDORAS: DECK GRÁFICA E EDITORA- EIRELI, 

CNPJ: 11.461.719/0001-46, nos itens 1 e 2, com o valor R$ 9.228,72, e VIMELI COMERCIAL LTDA. 
CNPJ:21.850.286/0001-74, nos itens 3, 4 e 5, com valor R$ 63.924,00, com valor total R$ 73.152,72. Recife-PE, 
14/12/2018. MARCOS SILVA DE LIMA – Pregoeiro da CPL II/SDS. 

 
 
 

 
 

 
 
6 - Elogio: 
  
Sem alteração  
    

7 - Disciplina: 
   
Sem alteração 

QUARTA PARTE 
Justiça e Disciplina 

 


