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ESTADO DE GOIÁS
POLÍCIA MILITAR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PMGO-DC/CALTI
 
 
 

TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 

Órgão Gerenciador:  Polícia Civil do Estado do Ceará - PC/CE 
 

 

O Secretário de Estado da Segurança Pública de Goiás, no exercício da
competência conferida pelo Decreto Estadual nº 8.934 de 06 de abril de 2017, em conformidade com a
Lei nº 8.666/93 e Lei nº 17.928/2012, e, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº.
202100002122124, especialmente na autorização expedida pelo órgão Gerenciador, por meio do Ofício
nº 1522/2021/GDGPC/PCCE (000024869627) e Anuência do fornecedor - (000024700275), autoriza a
Adesão à Ata de Registro de Preços, empreendida e gerenciada pela Polícia Civil do Estado do Ceará
- PC/CE, nos termos seguintes:

1. Ata de Registro de Preços (000024680565);
2. Órgão gerenciador: Polícia Civil do Estado de Ceará;
3. Vigência da ata: 06/07/2021 a 05/07/2022, SEI (000024680567);
4. Órgão aderente: Polícia Militar do Estado de Goiás - PMGO;
5. Objetos:
 

Item Especificação/Descrição Objeto Quantitativo
Estimado

VALOR
UNITÁRIO 

Valor
Estimado

01 Aquisição de Arma de Fogo Portátil -
Submetralhadora no calibre 9mm Submetralhadora 450 R$ 12.390,00 R$

5.575.500,00
TOTAL

(cinco milhões quinhentos e setenta e cinco mil e quinhentos reais)
R$

5.575.500,00

 
5.1. Conforme especificação constante no anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº.

20210015 – SEI (000024680548) e Termo de Referência (000024680516);
6. Fonte de Recurso: 100 - Receitas Ordinárias;
7. Dotação Orçamentária:
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

DESCRIÇÃO CÓDIGO DENOMINAÇÃO
Unidade Orçamentária 2902 Polícia Militar
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Unidade Orçamentária 2902 Polícia Militar
Função 06 Segurança Pública

Sub função 122 Administração Geral
Programa 1021 Inteligência, Integração e Integridade na Segurança Pública

Ação 2079 Prevenção e Repressão ao Crime
Grupo de despesa 04 Investimentos

Fontes de Recursos 100 Receitas Ordinárias
Modalidade Aplicação 90 Aplicações Diretas

Elemento 52 Equipamentos e Material Permanente
Sub Elemento 09 Armamentos

 

8. Valor Total: R$ 5.575.500,00 (cinco milhões quinhentos e setenta e cinco mil e
quinhentos reais);

9. Titular do registro/Fornecedor: A empresa SIG SAUER INC., com sede localizada
em 72 Pease Boulevard, Newington, New Hampshire, Estados Unidos, CEP: 0980, neste ato
representada pelo Sr. Marcelo Silveira da Costa, portador da Carteira de Identidade n.º 135625 SSP/MS
e do CPF n.º 404.379.061-91.

 
Publique-se.
 

Gabinete do Secretário de Estado da Segurança Pública de Goiás, em Goiânia, em 12 de novembro de
2021.

 

 

RODNEY ROCHA MIRANDA
Secretário de Estado da Segurança Pública

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por RODNEY ROCHA MIRANDA, Secretário (a) de
Estado, em 16/11/2021, às 18:09, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I,
do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
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ESTADO DE GOIÁS
POLÍCIA MILITAR

DIVISÃO DE MATERIAL BÉLICO/CALTI
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. DO OBJETO

1.1. O presente tem por objeto a Aquisição de Submetralhadora  - em calibre 9x19mm,

para suprir as necessidades da Policia Militar do Estado de Goiás.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Devido a necessidade de atualizar, modernizar e aumentar a disponibilidade de

armamentos para a Policia Militar do Estado de Goiás faz necessário a Aquisição de Submetralhadora  -
em calibre 9x19mm, nos termos da Resolução nº 005/2021, de 24 de junho de 2021
(SEI 000022414457)

2.2. A referida resolução define os Requisitos Operacionais Mínimos - RTO para aquisição

do Arma de Fogo do �po portá�l, espécie submetralhadora, no calibre 9x19mm Parabellum. 

2.3. Cumpre destacar que as Unidades da Polícia Militar foram criadas com a finalidade à

época para preencher a lacuna no combate à criminalidade comum, desde então atuou e vem atuando
incessantemente no âmbito de todo o território estadual nas diversas situações insurgentes.

2.4. Com o recrudescimento da criminalidade surgiu a necessidade do poder cons�tuído

através de suas Ins�tuições Policiais de prover medidas adequadas e enérgicas para combater de
forma ampla as causas e os efeitos que as ações deli�vas impõem à sociedade. Unidades Policiais com
Missões Específicas e suas subunidades, desde a sua criação vem buscando constantemente a
prestação de serviços de excelência à sociedade deste Estado, através de ações policiais planejadas e
fundamentadas em aspectos legais e doutrinários. São as Unidades com ação pública de execução
de policiamento ostensivo visando a preservar o interesse geral de segurança pública nas comunidades
da região metropolitana e interior do Estado de Goiás. Consolida-se por uma sucessão de inicia�vas de
planejamento e execução ou em razão de clamor público.

2.5. A Polícia Militar atua em suas demandas operacionais por solicitação, flagrância ou

determinação emanada pelo Centro de Operações Policiais Militares – COPOM, via de cumprimento e
aperfeiçoamento dos planos de ro�na, com o fim de manter con�nuado o engajamento da tropa com
sua circunscrição, para obter o conhecimento pormenorizado do terreno e dos hábitos da população, a
fim de melhor servi-la.

2 6 Estas Unidades são incumbidas do desencadeamento das operações policiais
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2.6. Estas Unidades são incumbidas do desencadeamento das operações policiais

militares, des�nadas a suprir exigências não atendidas pelo policiamento existente em determinados
locais, executadas esporadicamente, em caráter suple�vo, por meio de saturação - concentração
maciça de pessoal e material para fazer frente à inquietante situação temporária, sem prejuízo para o
plano de policiamento. Será desdobrado algumas funções específicas oriundas da polícia afim de
destacar a importância desta desconcentração.

2.7. Com doutrina derivada do Batalhão Ronda Ostensiva Tobias Aguiar - BPM-ROTA da

PMESP, o Batalhão de Rondas Ostensivas Tá�ca Metropolitana - BPMROTAM é considerada tropa de
elite de pronto-emprego e reserva tá�ca especial do Comando-Geral da Corporação subordinado
diretamente ao 1º Comando Regional de Policia Militar - 1º CRPM. O BPMROTAM tem como missão e
atribuições em conformidade com a legislação vigente, de acordo com as necessidades e diretrizes
traçadas pelo Comando-Geral da Ins�tuição apoiar tá�ca/operacionalmente as Unidades da Polícia
Militar do Estado de Goiás, bem como outras forças policiais, órgãos Ministeriais e Poderes
cons�tuídos, com ações de saturação em prevenção/repressão áreas com elevado índice de
criminalidade; gerenciar e negociar crises decorrentes de ocorrências iniciadas pela ROTAM; atuar em
situações de suspeitos barricados e homiziados; realizar ações e abordagens tá�cas em locais, veículos
e pessoas; combater o narcotráfico e o crime organizado de forma geral e em apoio a outras forças;
prevenir e combater o roubo/furto a estabelecimentos financeiros, pessoas, veículos e bens; capturar
foragidos da jus�ça; escoltar e proteger dignitários, testemunhas, presos e valores, de acordo com o
interesse da Corporação; promover instrução, orientação e acompanhamento aos demais grupos
tá�cos da Corporação e coirmãs.

2.8. O BOPE cons�tuem como equipe de Operações Policias Especiais em a�vidades

desenvolvidas por policiais militares, contém qualificação avançada adquirida através do curso de
especialização ou capacitação em Operações Policiais Especiais, bem como nas experiências
profissionais absolvidas, imbuída de legalidade, amparadas no ordenamento jurídico vigente e
realizadas através de técnicas e tá�cas específicas com equipamentos e meios adequados,
armamentos específicos para responderem de maneira rápida e eficiente as situações crí�cas que
excepcionalmente interfiram na harmonia social. O Batalhão de Operações Especiais – BOPE, consiste
em reserva tá�ca do Comando-Geral dentro do conceito ul�ma intervenção em incidentes
operacionais com reféns localizados, ações de an�terrorismo, suporte tá�co para o gerenciamento de
crise, cumprimento de mandados de prisão e busca reves�dos de alto risco, combate à assaltos em
ins�tuições financeiras, escoltas de alto risco, segurança de autoridades, dentre outros eventos
cons�tuídos de rela�va sensibilidade. O Sistema de Armas do BOPE consiste em um conjunto de armas
de porte e portáteis, dotadas de mobília optrônica para emprego ortodoxo e não-ortodoxo. 

2.9. O Grupamento de Radiopatrulha Aérea – GRAER responsável pelo rádio

patrulhamento aéreo com emprego de aeronaves de asas rota�vas (helicópteros) em apoio aos
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