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1. INTRODUÇÃO SISGRAPH 

A SISGRAPH Ltda., distribuidora exclusiva da Intergraph Corporation desde 1980, é a maior empresa 

brasileira dedicada ao fornecimento e suporte de soluções completas de computação gráfica. Vem 

desenvolvendo e aprimorando seus produtos de software para aplicações em diversas áreas como 

Geoprocessamento, Despacho de Emergência e Gerenciamento de Segurança Pública, dentre outros. 

 

Como fornecedores de soluções que somente na área de Segurança Pública, já foram implantadas em 

mais de 300 (trezentos) clientes ao redor do mundo, estamos certos de oferecer uma solução que 

congrega os pontos fundamentais para o sucesso de um projeto de expansão desta magnitude. 

 

Somente no Brasil a SISGRAPH em parceria com a Intergraph foi responsável pela implantação do sistema 

de gestão de ocorrências para os seguintes centros de emergência: 

 

 Centro Integrado de Operações de Defesa Social do Rio Grande do Norte – CIOSP-RN 

 Central de Operações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU-SP 

 Centro Integrado de Operações de Segurança do Ceará – CIOPS-CE 

 Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Sergipe - CIOSP-SE 

 Centro de Comando e Controle do Rio de Janeiro– Novo 190  

 Centro Integrado de Operações de Segurança do Mato Grosso do Sul – CIOPS-MS 

 Centro Integrado de Operações de Defesa Social do Maranhão – CIOPS-MA 

 Centro Integrado de Operações Policiais de Rondônia – CIOP-RO 

 Centro Integrado de Operações de Defesa Social do Amapá– CIODES-AP 

 Centro de Operações da Polícia Civil de São Paulo – CEPOL-SP 

 Centro de Gestão de Incidentes dos Jogos Pan-Americanos 2007  

 

Funcionalidade inigualável de sua linha de produtos, fato este reconhecido pelos mais diversos 

fornecedores do segmento de Segurança Pública, com ênfase nas seguintes aplicações: 

 

Facilidades na gestão de: 

 Recursos humanos (equipes em serviço) 

 Equipamentos de:  

o Defesa pessoal e coletiva 

o Radiocomunicação 

o Viaturas 

o Armamentos 

 Procedimentos operacionais; 

 Encerramento das ocorrências com possibilidade de envio automático para os distritos policiais; 

 Rastreamento dos veículos com o acompanhamento do “Status” das viaturas; 
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 Consolidação das bases de dados com registro das ocorrências para acompanhamento estatístico; 

 Identificação de chamadas permitindo a redução do número de trotes; 

 Despacho de Viaturas; 

 Localização Automática de Veículos; 

 Geração de Relatórios, inclusive com cruzamentos espaciais (geoprocessamento); 

 Disponibilização de informação seletiva via Internet / Intranet / Extranet. 

 

Metodologia de Implantação construída ao longo de mais de 30 anos desenvolvendo projetos de 

grande porte; 

 

Estrutura local de suporte comprovada pelas maiores empresas do Brasil tais como Petrobrás, 

Ministérios do Exército, Aeronáutica, Marinha, Embraer, Cia Vale do Rio Doce etc.; 

 

Racionalidade de custos que permite equilibrar a responsabilidade de fornecer e suportar um sistema 

desta natureza que em sua mais alta instância lida com vidas, com o cenário econômico notadamente do 

setor público que necessita ao máximo otimizar seus recursos em investimentos que atendam às 

aspirações de sua população. 

 

2. OBJETO 

Customização de software para prover a modernização das atividades de atendimento, registro de 

ocorrência georreferenciado e demais  procedimentos policiais, como inquéritos policiais, autos de prisão 

em flagrante, termos circunstanciados, auto de apreensão de adolescente infrator, e outros  de 

responsabilidade da Polícia Judiciária, em âmbito estadual, de forma eletrônica e integrada com os demais 

organismos de segurança (CIOP, PM, BM, SINESP, etc) a fim de prover melhorias  de tecnologia e 

funcionalidades no sistema atual que impactem em segurança, desempenho, automação de processos e 

modernização da gestão de informações, possibilitando análises criminais tanto na área dos distritos, 

quanto municipal, estadual e federal, colaborando com implementação do Sinesp, através da 

padronização  e transferência automatizadas de informações. 

O software objeto deste fornecimento devera atender no seu escopo de atividades e informações no 

âmbito das operações da Policia Civil, Policia Militar e Corpo de Bombeiros, bem como do CIOP, de acordo 

com a Portaria 71/2012/SENASP 

 

3. CLIENTE 

Secretaria de Segurança e Defesa da Cidadania – SESDEC. 

Att Ronaldo Sawada 
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4. PROPOSTA DE PREÇO 

Valor total para a proposta em questão: R$2.550.000,00 (Dois Milhões, quinhentos e cinquenta mil reais). 

O pagamento poderá ser efetuado após 30 dias de acordo com a finalização de cada etapa: 

 

1. Modelagem de Dados para Customização do Sistema - R$255.000,000 

2. Customização e Integração do Sistema - R$1.945.000,00 

3. Implantação do Sistema  com treinamento de multiplicadores– R$350.000,00 


