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Governador assinou, na manhã desta sexta, Projetos de Lei para criação do 26º BPM, 2º BIESP e 11ª CIPM, reforço no 
contingente da PM dos municípios de Bonito e Afrânio, além de projetos para interiorização da Polícia Científica e criação de 

nove delegacias de combate ao Narcotráfico 

Finalizando uma semana cheia de ações que reforçam o combate à violência, o governador Paulo Câmara reuniu, nesta 
sexta-feira (17.11), prefeitos do Sertão, Agreste e Região Metropolitana, no Palácio do Campo das Princesas, para anunciar 
novos equipamentos para as Policiais Militar, Civil e Científica. Paulo assinou os Projetos de Lei para a criação do 26º 
Batalhão da Polícia Militar (26º BPM), do 2º Batalhão Integrado Especializado de Policiamento (2º BIEsp) e da 11ª 
Companhia Independente da Polícia Militar (11ªCIPM). Além disso, foram anunciados incrementos nos efetivos da PM dos 
municípios de Bonito e Afrânio, projetos para interiorização da Polícia Científica com a criação de novas delegacias para 
descentralização dos serviços e a criação de nove Delegacias de Repressão ao Narcotráfico (Denarc). As medidas integram 
o Plano de Segurança de Pernambuco e reforçam o compromisso do Governo no combate à violência e ao crime 
organizado, contemplando um investimento de R$ 290,8 milhões para o setor. 

"O intuito dos projetos é ir de encontro com as políticas que nós já tomamos, desde o início de 2015, em favor da 
segurança. Novas estruturas estão sendo criadas, como o batalhão que funcionará em Itapissuma. Ele vai dividir hoje os 
municípios que estão incluídos no batalhão de Paulista - teremos agora os dois batalhões. Estamos criando também o 2º 
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BIESP, em Petrolina, da mesma forma que já instalamos uma unidade em Caruaru. Vamos ter batalhões especializados 
tanto na RMR, na Zona da Mata, no Agreste e no Sertão. E isso com certeza dará respostas importantes no combate à 
criminalidade. Estamos criando estruturas como a CIPM de Lajedo e o reforço de outras companhias, porque nós queremos 
proteger e fazer com que o nosso cidadão tenha a certeza de que a polícia está trabalhando em seu favor, fazendo as 
prisões necessárias, as investigações e realizando as políticas de prevenção", ressaltou. 

2º BIESP - Com a criação do 2º Batalhão Integrado Especializado (2º BIEsp) em Petrolina – o primeiro já está em 

funcionamento em Caruaru e foi inaugurado pelo governador Paulo Câmara na última terça-feira –, é a vez de o Sertão 
passar a contar com unidade especializada que antes só estavam presentes na Região Metropolitana do Recife. Integrarão 
o 2º BIEsp policiais do Batalhão de Choque, Radiopatrulha, Moto patrulhamento e Batalhão de Trânsito, o que 
proporcionará ao município a capacidade de fortalecer o combate a diversas modalidades de crimes na Região. Além disso, 
essas unidades atuarão de forma preventiva como reforço do patrulhamento rural e de trânsito nas diversas rodovias 
estaduais que cortam os municípios sertanejos. Também terão papel importante nas ações de pronta resposta, contribuindo 
para desmobilizar quadrilhas de assaltos a carros-fortes e a instituições bancárias que atuam em cidades do Sertão do 
Estado. 

26ª BPM - A criação do 26º Batalhão de Polícia Militar (26º BPM) ampliará as atividades de prevenção e combate aos 

crimes no Litoral Norte, englobando os municípios de Itapissuma, Igarassu, Itamaracá e Araçoiaba. Também ficarão sob a 
responsabilidade do 26º BPM quatro das sete unidades prisionais que atualmente funcionam na área de responsabilidade 
do 17º BPM. Essa nova divisão contribuirá para aprimorar o controle aos diversos crimes relacionados à comunidade 
carcerária. A região do Litoral Norte, além de contar com comunidades mais isoladas, o que demanda a necessidade de 
fortalecer as patrulhas rurais, ainda passa por um processo único de aumento da população, devido ao incremento da planta 
industrial. Além desse fator, possui uma população flutuante que chega a triplicar em determinadas épocas do ano, devido 
ao seu potencial turístico. 

11ª CIPM - Já na região Agreste, o policiamento ostensivo será fortalecido com a criação da 11ª Companhia Independente 

de Polícia Militar, que terá sede no município de Lajedo. A unidade ampliará as atividades de prevenção e combate ao crime 
na Microrregião de Garanhuns, provendo um policiamento mais eficaz nos municípios de Lajedo, Jupi, Jucati, Panelas, 
Jurema, Calçados, Ibirajuba e Canhotinho. Com a criação da 11ª CIPM, a Área Integrada de Segurança 18 (AIS-18), hoje 
atendida exclusivamente pelo 9º BPM, receberá reforço no policiamento ostensivo. A criação da companhia acabará por 
repercutir de forma positiva na Área Integrada de Segurança 14 (AIS-14), cuja área de responsabilidade será reduzida. 
Haverá a migração de três municípios – Panelas, Ibirajuba e Jurema –, aumentando, assim, o poder de enfrentamento à 
criminalidade na região. 

O secretário de Defesa Social, Antônio de Pádua, pontuou que as ações estratégicas realizadas nas polícias será essencial 
para proporcionar uma segurança maior para a população do Estado. "Hoje estamos aqui reunidos para fechar a semana 
com esse grande anúncio que é tão importante, não só para nossas operativas, mas para o povo pernambucano. 
Interiorização da Polícia Científica, já reclamado há muito tempo pela população, a Polícia Civil, da mesma forma, montou 
sua estrutura de delegacias especializadas. Agora, teremos nove novas delegacias de repressão ao narcotráfico espalhadas 
pelo Estado. São ações concretas, ações reais de enfrentamento à violência. A sensação de segurança é uma demanda 
que a população de Pernambuco já pede há muito tempo, e é esse o nosso dever: trabalhar com muito compromisso e 
seriedade, para que todos se sintam seguros aqui em Pernambuco", frisou. 

Representando todos os prefeitos dos municípios beneficiados, Júnior Matuto (Paulista) destacou que a liderança do 
governador Paulo Câmara tem possibilitado o crescimento contínuo de Pernambuco. "Precisamos pensar nos 
pernambucanos e pensar como um todo. Governador, o senhor com muita serenidade e com um combustível que é a sua 
humildade, conseguiu equilibrar as contas do Estado. Mais uma vez, o senhor vem mostrando o seu compromisso com o 
povo de Pernambuco e, em especial, com a Região Metropolitana. Fico muito feliz e quero agradecer mais uma vez. Em 
momentos de crise se não tiver inteligência, responsabilidade e perseverança, as coisas não darão certo", concluiu. 

Coordenador do programa Pacto Pela Vida, o secretário de Planejamento e Gestão, Márcio Stefanni, lembrou que o Plano 
de Segurança Estadual tem apresentado o efeito esperado para a diminuição da violência no Estado. "O nosso 
planejamento está em marcha, em mais um momento de entrega. No mês de maio estávamos aqui anunciando o plano de 
investimentos em nossas polícias e ele vem sendo concretizado com sucesso. Estamos investindo hoje nas três forças, na 
comissão militar, civil e científica. Ou seja, são ações de longo prazo, médio prazo e de curto prazo. Com mais polícias nas 
ruas, teremos mais sensação de segurança, que é isso o nosso povo pede. Com essas ações, certamente cairão - como já 
estão caindo - os número de homicídios, porque o nosso pacto é pela segurança e pela vida", apontou. 

REFORÇO EM BONITO E AFRÂNIO – Ainda na solenidade desta sexta, o governador Paulo Câmara anunciou o reforço do 

efetivo de duas unidades da Polícia Militar no Agreste (Bonito) e outra no Sertão do São Francisco (Afrânio). Com a 
conclusão da formação dos 1.322 PMs que atualmente estão na academia, prevista para março de 2018, será possível 
ampliar a tropa do Pelotão da cidade de Bonito, subordinado ao 4º Batalhão (sediado em Caruaru), e da 3ª Companhia de 
Afrânio, vinculada ao 5º BPM (localizado em Petrolina). Responsável pelo policiamento ostensivo de todo o município, 
recobrindo a zona rural e urbana, o pelotão de Bonito fica localizado às margens da PE-103, na entrada do município. A 
unidade realiza patrulhas motorizadas no território e conta ainda com o suporte da Ronda Ostensiva com Apoio de 
Motocicletas (Rocam). 
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Já a 3º Companhia de Afrânio é responsável pelo policiamento em Dormentes e no distrito de Rajada (Zona Rural de 
Petrolina), além do município que sedia o equipamento. Localizada no Centro de Afrânio, a unidade poderá reforçar a 
prevenção e repressão de crimes nas zonas rurais e urbanas desses municípios. A quantidade de PMs destacada para a 3º 
Companhia e para o Pelotão de Bonito será definida após um estudo técnico que está sendo realizado pela corporação. 

POLÍCIA CIENTÍFICA - Visando à descentralização dos serviços de perícia criminal, medicina legal e identificação criminal 

e civil da Polícia Científica, o chefe do Executivo Estadual também enviou à Assembleia Legislativa de Pernambuco, ainda 
na manhã desta sexta-feira, um Projeto de Lei que propõe a criação de seis novas unidades descentralizadas da Polícia 
Científica – além das três já existentes no Recife, em Caruaru e Petrolina. A interiorização da corporação tornará possível 
levar os serviços de perícia criminal, medicina legal e identificação criminal e civil para mais perto da população da Zona da 
Mata, do Agreste e do Sertão. Elas terão sede nos municípios de Palmares e Nazaré da Mata, na Zona da Mata; Caruaru e 
Garanhuns, no Agreste; Afogados da Ingazeira, Arcoverde, Ouricuri, Petrolina, e Salgueiro, no Sertão. Todas contarão com 
profissionais do Instituto de Medicina Legal (IML), Instituto de Criminalística (IC) e Instituto de Identificação Tavares Buril 
(IITB). 

O efetivo que atuará nas novas unidades será oriundo do último concurso público da Polícia Científica de Pernambuco, 
realizado em 2016. Serão 139 peritos criminais, 40 médicos legistas, 130 auxiliares de peritos, 73 auxiliares de legistas e 51 
peritos papiloscopistas. Todos já estão participando do Curso de Formação da Polícia Científica, com término previsto para 
janeiro de 2018. A partir da interiorização das atividades da Polícia Científica, o Estado busca também reforçar o combate 
ao crime. Com maior celeridade nas perícias criminais e médico-legais, os inquéritos policiais serão otimizados, contribuindo 
para a redução da impunidade, especialmente em casos de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) e Crimes 
Violentos Contra o Patrimônio (CVPs). 

GENÉTICA – O projeto de lei enviado à Alepe também determina a criação do Instituto de Genética Forense Eduardo 

Campos (IGFEC), subordinado à Gerência Geral de Polícia Científica, no âmbito daSDS. A unidade realizará as perícias 
criminais no âmbito da genética forense. Também está prevista, no projeto de lei, a criação da Diretoria Integrada de Polícia 
Científica, das Gerências de Polícia Científica do Interior 1 e 2 e da Coordenação de Ensino, Pesquisa e Gestão da 
Qualidade. 

DENARC - No âmbito da Polícia Civil, o governador Paulo Câmara assinou um Projeto de Lei que propõe a criação de nove 

Delegacias de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), espalhadas do Litoral ao Sertão. O texto, assim como os outros 
projetos, será encaminhado para votação na Assembleia Legislativa do Estado. As delegacias especializadas no combate 
ao tráfico de entorpecentes fazem parte da estratégia de segurança adotada pelo Governo de Pernambuco para diminuir os 
números dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs). Mais da metade dos assassinatos registrados no Estado têm 
relação direta com a disputa de território na venda de drogas ou em consequência de dívidas pelo uso das substâncias. 
Cada delegacia terá um delegado titular, um adjunto, um escrivão e três agentes. Pernambuco já conta com três delegacias 
do Denarc que atuam na capital e Região Metropolitana do Recife. Com a implantação das outras nove, o Estado passará a 
ter 12 Delegacias Especializadas no Combate ao Narcotráfico. 

Os municípios beneficiados com as novas sedes do Denarc serão Cabo de Santo Agostinho, na RMR, Goiana, na Mata 
Norte, Vitória de Santo Antão, na Mata Sul, Caruaru e Garanhuns, situadas no Agreste pernambucano e Arcoverde, Serra 
Talhada, Ouricuri e Petrolina, todas as quatros no Sertão do Estado. A previsão é que as delegacias possam entrar em 
funcionamento ainda no primeiro trimestre de 2018, com a chegada do novo efetivo da Polícia Civil, que está em formação 
na Academia de Polícia do Estado (Acadepol). Com a exceção de Caruaru, que está em operação desde setembro deste 
ano. 

Estiveram presentes na solenidade os prefeitos Madalena Britto (Arcoverde), Josimara Yotsuya (Dormentes), Tato (Ilha de 
Itamaracá), Rafael Cavalcanti (Afrânio), Joami (Araçoiaba), Gustavo Adolfo (Bonito), Marcílio (Cabrobó), Zé de Irmã Teca 
(Itapissuma), Marivaldo Andrade (Jaqueira), Agnaldo Inacio (Jurema), Altair Junior (Palmares), Júnior Matuto (Paulista), 
Miguel Coelho (Petrolina), Eudo Magalhães (Xexéu); o deputado federal, André de Paula; os deputados estaduais, Isaltino 
Nascimento, Laura Gomes, Lucas Ramos, Waldemar Borges, Aluísio Lessa, Clodoaldo Magalhães, Eduíno Brito, Romário 
Dias, Diogo Morais; A gerente geral de Polícia Científica, Sandra Santos; o comandante geral da PMPE, Cel Vanildo 
Maranhão; o chefe da Polícia Civil, Joselito Kehrle; os secretários estaduais Márcio Stefanni (Planejamento e Gestão), 
Antônio de Pádua (Defesa Social), Nilton Mota (Casa Civil), Alexandre Valença (Micro e Pequena Empresa, Trabalho e 
Qualificação), Antônio Carlos Figueira (Assessoria Especial) e João Campos (Chefia de Gabinete). 

Fonte: Secretaria de Imprensa 

Fotos: Hélia Scheppa/SEI 
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MAIS POLICIAIS NAS RUAS DE GARANHUNS E REGIÃO 

 

Governador Paulo Câmara foi ao município 
do Agreste Meridional, nesta quinta-feira, 
para apresentar oficialmente os novos 40 

PMs que vão reforçar o 9º Batalhão 

GARANHUNS - Determinado a reforçar o 

combate à violência, o governador Paulo 
Câmara comandou, nesta quinta-feira 
(16.11), mais uma importante ação do Plano 
de Segurança de Pernambuco. Dessa vez, 
a medida oficializou o incremento de mais 
40 homens e mulheres no 9º Batalhão da 
Polícia Militar, que vão reforçar o 
policiamento ostensivo nas ruas de 
Garanhuns e mais 19 municípios da Área 
Integrada de Segurança 18 (AIS 18). Além 
do incremento no efetivo, o batalhão já 
recebeu três novas viaturas para as 
operações da Patrulha Maria da Penha, 

Proteção ao Turista e Patrulha Escolar. 

"É mais um movimento que nós estamos fazendo na busca de melhorar os índices de segurança do nosso Estado. A 
violência aumentou no Brasil todo nesses últimos anos e aqui em Pernambuco não foi diferente. A partir do momento que 
nós contratamos 1.500 novos policiais militares que já estão nas ruas, decidimos que era preciso reforçar o efetivo de todo o 
Estado. Estão vindo inicialmente 40 policiais aqui para o batalhão de Garanhuns, fora o recompletamento dos diversos 
destacamentos que já foram efetivados. Estamos também, a partir de janeiro, mandando delegados para preencher todas 
as delegacias de Pernambuco. Então, o Agreste Meridional terá um reforço importante. A partir do mês de março do 
próximo ano, são outros 1.300 policiais que irão às ruas para reforçar ainda mais o policiamento, seja na parte preventiva ou 
na parte de repressão", apontou o governador. 

O chefe do Executivo estadual destacou ainda a criação de uma nova Companhia Independente da Polícia Militar, que terá 
sede no município de Lajedo. "Os policiais se somarão também aos já presentes no batalhão de Garanhuns e terão uma 
nova estrutura que nós vamos criar - os estudos estão sendo finalizados e vamos mandar um projeto para a Alepe - para a 
criação da Companhia Independente de Lajedo, que vai ajudar a própria cidade e municípios vizinhos, reforçando o 
policiamento aqui do batalhão de Garanhuns", finalizou. 

Além de beneficiar a população de Garanhuns, os novos PMs vão atuar nos municípios de Capoeiras, Jucati, Jupi, Lajedo, 
Calçado, Caetés, São João, Angelim, Canhotinho, Paranatama, Brejão, Saloá, Palmeirinha, Correntes, Lagoa do Ouro, 
Terezinha, Bom Conselho, Iati e Águas Belas. O objetivo é expandir o policiamento ostensivo, prevenir crimes e aumentar a 
sensação de segurança dos moradores e visitantes da região. 

Para o secretário de Defesa Social, Antônio de Pádua, o resultado dos investimentos de segurança realizados pelo Governo 
do Estado irão refletir em uma maior segurança para a população pernambucana. "Esse efetivo hoje está chegando aqui em 
Garanhuns, a primeira parte deles, são 40 policiais militares, com novas viaturas - são 26 novos carros - demonstram o 
compromisso do Governo do Estado com a segurança pública e com ações reais para proporcionar mais segurança para a 
população", finalizou. 

O comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco, coronel Vanildo Maranhão, destacou que a implantação de novas 
ações serão possíveis graças ao recompletamento do batalhão de Garanhuns com os novos homens e mulheres 
integrados. "Com o incremento desses 40 e depois dos próximos 40, totalizando 80 policiais militares, o batalhão vai 
conseguir incrementar várias ações operacionais na área do 9º Batalhão. Teremos a Patrulha Maria da Penha, Patrulha 
Escolar e o Policiamento Rural, com a ativação de mais uma Patrulha Rural. Então, é mais um esforço do Governo do 
Estado, provendo a Polícia Militar de efetivo e de meios logísticos e humanos para desempenhar um bom trabalho", 
ressaltou. 

Também estiveram presentes na agenda no município os prefeitos Luiz Aroldo (Águas Belas), Izaías Régis (Garanhuns), 
Elizabeth Santana (Brejão), Armando Duarte (Caetés), Expedito Nogueira (Calçado), Neide Reno (Capoeiras), Antônio 
Souza (Iati), Marcos Patriota (Jupi), Rossine Cordeiro (Lajedo), Marcelo Neves (Palmeirinha), Valmir Pimentel 
(Paranatama)e Matheus Calado (Terezinha). Fonte: Secretaria de Imprensa - Fotos: Hélia Scheppa/SEI 
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1 - TRANSCRIÇÕES DO DIARIO OFICIAL Nº 216 DE 18/11/2017 
 

1.1 - Governo do Estado:  
 

DECRETO Nº 45.314, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017. 
Estabelece a Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação para Pernambuco. 
O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do artigo 37 da Constituição 

Estadual, 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 218 da Constituição Federal, no sentido de que cabe ao Estado promover e 

incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação; 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 203 da Constituição Estadual, no sentido de que o Estado promoverá o 

desenvolvimento científico e tecnológico, incentivando a formação de recursos humanos, a pesquisa básica e aplicada, a 
autonomia e a capacitação tecnológicas, a difusão de conhecimentos, tendo em vista o bem-estar da população e o 
progresso das ciências; 
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, que dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento 

cientifico, às pesquisas, à capacitação científica e tecnológica e à inovação; 
CONSIDERANDO que Pernambuco precisa se preparar para a revolução tecnológica vigente, na qual a geração de riqueza 

e os benefícios a ela associados dependem cada vez mais da capacidade de geração, difusão e absorção do conhecimento; 
CONSIDERANDO que a transformação digital que se observa no mundo exige um alto padrão de conhecimento e 

infraestruturas, para que países e regiões possam se integrar aos novos mercados globais de valor; 
CONSIDERANDO ainda que Ciência, Tecnologia e Inovação são fatores fundamentais para a elevação da produtividade e  

da competitividade que subsidiam um crescimento sustentável no médio e longo prazo; e 
CONSIDERANDO, finalmente, que Ciência, Tecnologia e Inovação são aspectos transversais a toda sociedade, economia e 
estruturas de governo, DECRETA: 

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo Estadual, a Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação para 
Pernambuco - ECT&I-PE, para o período de 2017 a 2022, como documento de referência para as políticas públicas e na 
execução de programas, projetos e ações nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. 
Parágrafo único. O documento da ECT&I-PE está disponível para consulta no site http://www.secti.pe.gov.br. 
Art. 2º A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, em consonância com o Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e 
Inovação – CONCITI, será responsável por orientar e auxiliar na concepção de programas, projetos e ações das demais 
Secretarias e entidades do Governo do Estado que contemplem aspectos da Ciência, Tecnologia e Inovação no âmbito da 
ECT&I-PE. 
Art. 3º O objetivo da ECT&I-PE é promover condições para maior competitividade pernambucana, que favoreçam a 
transformação social, elevação da qualidade de vida e da prosperidade baseadas em conhecimento, aprendizagem e 
inovação. 
Art. 4º Os eixos Centrais da ECT&I-PE e seus respectivos objetivos são: 
I - Desenvolvimento de Talentos e Criatividade: aumentar competências e capacidades para absorção, produção e difusão 
de conhecimento e tecnologias; 
II - Pervasiva Expansão da Economia e Sociedade Digitais: preparar a sociedade e a economia para transição digital com 
uso intensivo de Tecnologia de Informação e Comunicação; 
III - Aceleração da Inovação nas Atividades Econômicas: ampliar a geração de valor e as competências inovativas na base 
produtiva do Estado; 
IV - Cooperação e Transferência de Conhecimento: ampliar a capacidade e otimizar tempo, recursos e resultados para 
inovação, especialmente a partir da articulação e integração das políticas públicas destinadas a ciência, tecnologia e 
inovação no Estado; 
V - Ambiente Favorável a Inovação: aprimorar os instrumentos e instituições para ampliar a capacidade inovativa; e  
VI - Governança e Responsabilidade: calibrar a política pública e despertar o compromisso na sociedade por ciência, 
tecnologia e inovação. 
Art. 5º A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação deverá manter a atualização permanente dos elementos 
estruturantes contidos na ECT&I-PE, em consonância com o Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação e os 
atores do Sistema Pernambucano de Inovação. 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do Campo das Princesas, Recife, 17 de novembro do ano de 2017, 201º da Revolução Republicana 
Constitucionalista e 196º da Independência do Brasil. 

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA 

Governador do Estado 
LÚCIA CARVALHO PINTO DE MELO 
NILTON DA MOTA SILVEIRA FILHO 

ANTÔNIO CÉSAR CAÚLA REIS 

 

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

PORTARIAS SAD DO DIA 17.11.2017 
PORTARIA CONJUNTA SAD/SDS Nº 106, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO e o SECRETÁRIO DE DEFESA SOCIAL, em cumprimento à decisão proferida 
no Processo nº 0029994-07.2016.8.17.8201, resolvem homologar o resultado final do concurso público regido pela Portaria 

Conjunta SAD/SDS nº 25, de 09 de março de 2016, para o Cargo de Praça da Polícia Militar de Pernambuco, na graduação 
inicial de Soldado, conforme Anexo Único.  

MILTON COELHO DA SILVA NETO 

Secretário de Administração 
ANTÔNIO DE PÁDUA VIEIRA CAVALCANTI 

Secretário de Defesa Social 
ANEXO ÚNICO 

 

SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE PERNAMB UCO 

NOME CLASSIFICAÇÃO MÉDIA MENÇÃO 

ISWARELLY MARCELLA CAVALCANTI 
SANTANA 

842º 9,568 E 

 
 
A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PESSOAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, no uso das atribuições que lhe confere a 

Portaria SAD nº. 1000, de 16 de abril de 2014 e considerando o disposto no Decreto nº. 44.105, de 16 de fevereiro de 2017 
e alterações, RESOLVE: 
 
Nº 3400-Colocar à disposição do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o servidor Romano José Carneiro da Cunha 

Costa, matrícula nº 196.493-3, da Secretaria de Defesa Social, com ônus para o órgão de origem, mediante ressarcimento, 
até 31.12.2017. 

Marília Raquel Simões Lins 

Secretária Executiva de Pessoal e Relações Institucionais 
 
 

1.3 - Secretaria da Casa Civil: 
 
 

Sem alteração para SDS 
 

 
 
 
 
 

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

 
 
2.2 – Secretaria Executiva de Gestão Integrada: 
 
 
Sem alteração 
 
 

2.3 - Corregedoria Geral SDS: 
 
  
Sem alteração 
 

2.4 – Gerência Geral de Polícia Científica: 
 
 
Sem alteração 

SEGUNDA PARTE 
Publicações da Secretaria de Defesa Social e seus Órgãos Operativos 
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3 – ÓRGAÕS OPERATIVOS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 
 

 
3.1 - Polícia Militar de Pernambuco: 
 
 
Sem alteração    
 

3.2 - Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco: 
 
 
Sem alteração 
 
    

3.3 - Policia Civil de Pernambuco: 
    
  
Sem alteração  

 
 
 

 
 
 

4 – Repartições Estaduais: 
 
 

Sem alteração    
 
 

5 – Licitações e Contratos: 
 

CORPO DE BOMBEIROS 
MILITAR DE PERNAMBUCO 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP). 
PROCESSO Nº 003/17-CPL III, MODALIDADE Nº PE SRP Nº 002/17-CPL III, ARP Nº 038/17-SLC, FORNECEDOR  
REGISTRADO R & M ENGENHARIA LTDA-ME, LOTE1 – CONJUNTO DE MÓDULO TÉRMICO HABITÁVEL EM 
CONTAINRES, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEÇÃO DE BOMBEIROS PARA REGIÃO 
METROPOLITANA DO RECIFE, 02 CONJUNTOS, VALOR UNITÁRIO DO CONJUNTO R$ 579.450,00 / LOTE 2 – 

CONJUNTO DE MÓDULO TÉRMICO HABITÁVEL EM CONTAINRES, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA 
SEÇÃO DE BOMBEIROS PARA MESORREGIÃO DA MATA PERNAMBUCANA, 02 CONJUNTOS, VALOR UNITÁRIO DO 
CONJUNTO R$ 580.250,00 / LOTE 3 – CONJUNTO DE MÓDULO TÉRMICO HABITÁVEL EM CONTAINRES, 
DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEÇÃO DE BOMBEIROS PARA MESORREGIÃO DO AGRESTE 
PERNAMBUCANO, 02 CONJUNTOS, VALOR UNITÁRIO DO CONJUNTO R$ 598.500,00 / LOTE 4 – CONJUNTO DE 

MÓDULO TÉRMICO HABITÁVEL EM CONTAINRES, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEÇÃO DE 
BOMBEIROS PARA MESORREGIÃO DO SERTÃO PERNAMBUCANO, 02 CONJUNTOS, VALOR UNITÁRIO DO 
CONJUNTO R$ 598.500,00. MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA CUNHA FILHO – CEL BM COMANDANTE GERAL DO 
CBMPE. (F) 

 
CORPO DE BOMBEIROS 

MILITAR DE PERNAMBUCO 
ADJUDICAÇÃO DE OBJETO LICITATÓRIO. Torno público, nos termos do Decreto Estadual nº 34.198/09, a adjudicação 
do objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SALVAMENTO EM ALTURA, referente ao 
Processo Licitatório nº 002/17-CPL II, PE Nº 002/17-CPL II, em favor da empresa: (EMPRESA, CNPJ, LOTE, VALOR 
TOTAL), BRASIMPEX EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E SEGURANÇA LTDA EPP., 38.064.085/0001-44, LOTE 01, R$ 
67.992,40, LOTE 02, R$ 22.548,50, LOTE 03, R$ 36.999,27, LOTE 05, R$ 35.964,00, LOTE 06, R$ 5.282,00, LOTE 10, R$ 
24.999,34, LOTE 12, R$ 43.386,36; M. ARNAUD & CIA LTDA EPP., 01.359.742/0001-70, LOTE 07, R$ 125.800,00, LOTE 
08, R$ 42.500,00, LOTE 15, R$ 17.998,42, LOTE 18, R$ 13.530,00; CENTURY COMERCIAL LTDA ME., 02.885.591/0001-
57, LOTE 14, R$ 13.999,20; IDEAL SEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA ME., 
10.416.895/0001-01, LOTE 19, R$ 25.998,68, LOTE 20, R$ 32.999,76. LINDOMAR CONSTANTINO FERREIRA – MAJ 

QOC BM – Pregoeiro. (F)  
 

CORPO DE BOMBEIROS 
MILITAR DE PERNAMBUCO 

TERCEIRA PARTE 
Assuntos Gerais 
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ADJUDICAÇÃO DE OBJETO LICITATÓRIO. Torno público, nos termos do Decreto Estadual nº 34.198/09, a adjudicação 
do objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO A CONFECÇÃO DE 
KIT LANCHES, referente ao Processo Licitatório nº 016/17-CPL I, PE Nº 004/17-CPL I, em favor da empresa: (EMPRESA, 
CNPJ, ITEM, VALOR UNITÁRIO), MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA, 10.875.828/0001-47, ITEM 01(AGUA MINERAL 
SEM GAS 500ML), R$ 0,44; DIFERENCIAL COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - EPP, 09.617.964/0001-58, ITEM 
02(BARRA DE CEREAL SABOR BANANA COM CHOCOLATE 22G), R$ 1,17, ITEM 03(BARRA DE CEREAL SABOR 
CHOCOLATE 22G), R$ 1,16, ITEM 04(BARRA DE CEREAL SABOR MORANGO E IOGURTE 22G), R$ 1,16, ITEM 
06(BOLO DE ROLO 100G), R$ 2,32, ITEM 08(DOCE EM BARRA 20G), R$ 0,33; JA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., 
10.865.935/0001-94, ITEM 05(BEBIDA ENERGÉTICA 500ML), R$ 4,13, ITEM 07(CAIXA DE PLÁSTICO), R$ 4,08, ITEM 
10(SANDUICHE), R$ 2,04; EMPÓRIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., 15.457.406/0001-75, ITEM 09(MAÇÃ KG), R$ 
6,42, ITEM 11(SUCO DE FRUTA 330ML), R$ 2,10. JONAS EUFLAUSINO DA SILVA – TEN CEL BM – Pregoeiro. (F) 

 
COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
Processo nº 039/2017-CPL/CPM. Pregão Eletrônico nº 009/2017 – Contratação de empresa especializada para prestação 

de serviço de impermeabilização da estrutura de coberta (calhas de águas pluviais em concreto) do Bloco “A” do Colégio da 
Polícia Militar de Pernambuco. Empresa Vencedora: Andrade Pontes Engenharia e Comércio Ltda. ADJUDICAÇÃO: O 
Pregão Eletrônico nº 009/2017-CPL/CPM teve a adjudicação de seu objeto da seguinte maneira: Andrade Pontes 
Engenharia e Comércio Ltda. CNPJ 09.053.050/0001-01, pelo valor global de R$ 28.099,98. OBS: Informações 
complementares disponíveis no www.compras.pe.gov.br e www.licitacoes.pe.gov.br. Recife, 17/11/2017 – Wilson Pereira 
Campos – Capitão QOAPM – Pregoeiro. (F) 

 
POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO 

DASIS-EXTRATO DE ATA Nº 022/2017. ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS DE Nº 045/17– Proc. nº 026/17 P.E nº 009/17 – Celebrado entre a DASIS e a Empresa EXATA 
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ Nº 05.008.240/0001-56.Objeto: Registro de Preços por um período de 
12(doze) meses, para eventual fornecimento de Compressa Cirurgica para atender a demanda do Centro Médico 
Hospitalar da PMPE/CBMPE. Recife, 17/11/2017.ROBSON INÁCIO VIEIRA-Cel PM–Diretor da DASIS. (F) 

 
POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO 

DASIS-EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 024/17– 
025/17-026/17-027/17-028/17- Proc. nº 008/17 P.E nº 006/17 – Celebrado entre a DASIS e as Empresas HOSPETEC 

LTDAEPP CNPJ Nº 07.199.135/0001-77- INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA-EPP CNPJ: 
09.607.807/000161– MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME CNPJ: 
06.132.785/0001-32 – NORDMARKET COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME – CNPJ: 19.125.796/0001-
37- REVANIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDAME CNPJ: 24.338.436/0001-53 - 
.Objeto: Registro de Preços por um período de 12(doze) meses, para eventual fornecimento de material médico hospitalar 
(têxtil) para o centro médico hospitalar PMPE/CBMPE – ME,EPP E MEI. Recife, 17/11/2017.ROBSON INÁCIO VIEIRA-Cel 

PM–Diretor da DASIS. (F) 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
GGLIC/CCPLE V 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO 
PROCESSO Nº 248.2017.V.PE.171.PMPE.SDS 

ADJUDICO, nos termos da Lei nº 10.520/2002, o objeto do processo licitatório em epígrafe em favor da licitante MP DE 
FARIAS ME, CNPJ nº 04.148.552/0001-00, por ter cumprido com todas as exigências do ato convocatório e proposto o 

menor preço global no valor de R$ 559.107,02 (quinhentos e cinquenta e nove mil, cento e sete reais e dois centavos), para 
o período de 12 meses. Recife, 17 de novembro de 2017. Roberta Didier da Fonte, Pregoeira CCPLE V. (F) 

 
 

 
 

 
 
6 - Elogio: 
  
Sem alteração 
  
   

7 - Disciplina: 
  
Sem alteração  
  

QUARTA PARTE 
Justiça e Disciplina 

 


