
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 07 DE ABRIL DE 2011.
BOLETIM GERAL Nº 064

Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 08 DE ABRIL DE 2011 (SEXTA-FEIRA)
Superior de Dia TCEL BM ANDRADE
Supervisor de Área CAP BM FRANCES

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM SOUZA
2º Turno: CAP BM RABELO

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM DAVI
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM SCIENZA
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM LELIS

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS GERAIS
A – ALTERAÇÃO DE PRAÇA

1 – LICENÇA PATERNIDADE - CONCESSÃO
Concedo a contar do dia 08ABR2011, ao SD BM JIMMY PEREIRA DOS SANTOS, da 

AJG/QCG, 05 (cinco) dias de licença paternidade, em virtude do nascimento de sua filha. Apresentação:  
13ABR2011.

2 – DISPENSA POR CONTA DAS FÉRIAS - CONCESSÃO
Concedo a contar do dia 13ABR2011, ao SD BM JIMMY PEREIRA DOS SANTOS, da 

AJG/QCG, 10 (dez)) dias de dispensa de serviço por conta das férias regulamentares relativo ao ano de 
2010.  Apresentação: 23ABR2011, pronto para o expediente e serviço.

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA

A) PARECER: nº 20/2011.
OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO DIRETA
INTERESSADO: DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
ASSUNTO:  CONTRATAÇÃO  DA  SRA.  BENEDITA  BATISTA  CARDOSO  –  PARA 

FUNÇÃO DE LAVADEIRA.
ANEXO: PROCEDIMENTO Nº 05/2011 – O PROCEDIMENTO CONTÉM 10 PÁGINAS.
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EMENTA:  ADMINISTRATIVO.  DISPENSA  DE  LICITAÇÃO.  CONTRATAÇÃO  DE 
PESSOA FÍSICA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA.  FUNDAMENTAÇÃO NO INCISO II 
DO ART. 24 DA LEI Nº 8.666/93, QUE AUTORIZA A REFERIDA CONTRATAÇÃO MEDIANTE DISPENSA 
DO DEVIDO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, PORÉM DEVIDO À DIVERSAS CONTRATAÇÕES COM 
ESTA  MESMA  PESSOA  FÍSICA,  EM  QUE  O  VALOR  ULTRAPASSA  R$  8.000,00,  OCORRE  A 
IMPOSSIBILIDADE DE TAL DISPENSA DE LICITAÇÃO

I - DA CONSULTA:     
O processo acima, foi encaminhado à Diretoria de Apoio Logístico para parecer jurídico e 

análise com embasamento na lei nº 8.666/93, para subsidiar a tomada de decisão no que diz respeito à 
Contratação  Direta  da  Sr.ª  BENEDITA  BATISTA CARDOSO para  a  prestação  de  SERVIÇO  DE 
LAVANDERIA, com o intuito de auxiliar na lavagem  de lençóis e fronhas e utensílios do  refeitório do  
Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros.

II - DOS FATOS  :  
Conforme  ofício  nº  120/2011-DAL  apresentado  pela  CAPITÃ  QOBM  SAMARA 

CRISTINA ROMARIZ  DE CARVALHO ,  Chefe  do  Setor  de  Contratos  e  Convênios,  observa-se  que  a 
Senhora  BENEDITA BATISTA CARDOSO , já foi objeto de diversos contratos administrativos, realizados 
pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará, realizando o mesmo tipo de função, ou seja, a de lavadeira desde  
o ano de 2009 , sendo que o valor de tais dispensas de contrato, ultrapassam e muito o limite de R$ 
8.000,00, valor estipulado pela lei n º 8.666 de 21-06-1993, com amparo legal no art.24, inc.II, desta referida  
lei. Esta lavadeira encontra-se realizando este mesmo tipo de atividade desde o ano de 2009,  sendo que  
seus contratos somados perfazem um total de R$ 9.600, portanto, extrapolando o limite global permitido de  
R$8.000,00.

III – DO DIREITO
CONSTITUIÇÃO FEDERAL:
Art. 37 – “A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:”

XXI  –  “ressalvados  os  casos  especificados  na  legislação,  as  obras,  serviços, 
compras  e  alienações  serão  contratados  mediante  processo  de  licitação  pública  que  assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações.”

Por estes dispositivos legais, de natureza principiológica, pode-se verificar que a licitação 
pública e prévia é a regra para as contratações administrativas e se aplica indistintamente à Administração 
Direta e Indireta. Nesta única norma coexistem princípios elencados como o Estado Democrático de Direito,  
como  da  Administração  Pública.  Pois,  licitar  significa  que  o  administrador  deve  selecionar  com  quem 
contratar, definir as condições de direito e de fato no intuito de obter sempre a proposta mais vantajosa.  
Esta proposta é aquela em que a prestação do serviço pelo particular se adequa e satisfaz o interesse 
público, além da Administração assumir prestações menos onerosa com a melhor qualidade do serviço.

Por outro lado, a ausência de licitação somente se admite por exceção e, tão somente, 
nos casos indicados em lei. As exceções encontram respaldo constitucional nas definições legais da lei de 
licitações e contratos administrativos. Em nosso caso, verificamos a fundamentação legal na leitura do art. 
24, INC.II da Lei nº 8.666/93:

LEI Nº 8.666/93
Art. 24 – “É dispensável a Licitação:”
II – “para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite  

previsto na alínea “a”, do inciso II do artigo anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta 
Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto 
que possa ser realizado de uma só vez;”
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É dispensável a licitação para compras e outros serviços de até R$ 8.000,00 ( oito mil 
reais),  desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço ou compra de maior que possa ser 
realizada de uma só vez.

O  legislador  entendeu  que  em  razão  do  pequeno  valor  a  ser  contratado  não  se 
justificaria a realização de licitação haja vista a sua pouca economicidade. É sabido que a realização de 
licitação gera ônus para a Administração de modo que o custo de sua realização não justificaria os seus  
benefícios. Não obstante a dispensa da licitação, é obrigação do administrador proceder a uma pesquisa de 
preços  de  modo  a  justificar  que  o  preço  obtido  junto  ao  fornecedor  contratado  é  compatível  com os  
normalmente praticados no mercado ( Lei nº 8.666/93, art.26, parágrafo único, III).

Ocorre que, diante da situação desta pessoa física a ser contratada, a SR. BENEDITA 
BATISTA CARDOSO,  observa-se diversos contratos, desde o ano de 2009, sendo realizados com esta 
mesma  pessoa,  para  desempenhar  a  mesma  função,  porém  a  Lei  de  Licitações  não  permite  ao 
Administrador Público, em razão do reduzido valor do contrato ser um dos fundamentos que legitimam a  
contratação direta, fracionar ou desmembrar todos os seus contratos de modo que as parcelas pudessem 
ser contratadas sem licitação.

A  esse respeito, a lei veda o fracionamento ou desmembramento de obra, compra ou 
serviço cujo propósito seja o de enquadrar o valor dentro dos limites de dispensa. O art.23, §5º, da Lei de 
Licitações trata da questão do fracionamento nos seguintes termos :

ART.23, § 5º-É vedada a utilização da modalidade de convite ou tomada de preços, 
conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da  
mesma  natureza  e  no  mesmo  local  que  possam  ser  realizadas  conjunta  e  concomitantemente, 
sempre que o somatório de seus valores caracterizar o caso de tomada de preços ou concorrência, 
respectivamente,  nos  termos  deste  artigo,  exceto  para  as  parcelas  de  natureza  específica  que 
possam ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa daquele do executor da 
obra ou serviço.

Essa situação, de se procurar fugir ao dever de licitar ou de se adotar modalidade de 
licitação menos rigorosa do que a determinada em lei  por meio do fracionamento ou parcelamento de  
objetos de contratos que poderiam ser celebrados conjuntamente, tem sido rejeitado com frequência pelo 
Tribunal de Contas da União, cuja atuação tem-se dado no sentido de punir os responsáveis por referida 
prática. A linha jurisprudencial adotada pelo TCU resta evidente no julgamento do ACÓRDÃO Nº696Q/2003

PRIMEIRA CÂMARA:
Quanto  à  ocorrência  de  fracionamento  de  despesas  (  nas  contas  da 

Superitendência Regional do Departamento de Polícia Federal em Pernambuco relativas ao exercício 
de 1999) para fugir à obrigatoriedade de licitar, concordo com a Unidade Técnica, pois tanto nas 
despesas relativas à manutenção e conservação de veículos ( R$ 15.970,00 em 30.12.1999) quanto 
nas relativas aos serviços gráficos ( R$ 11.363,00, também em 30.12.1999), foram prestados serviços 
de mesma natureza de valores iguais ou menores que o limite de dispensa de licitação ( R$8.000), 
expresso no inciso II do art.24 da Lei nº 8.666/93

ACÓRDÃO Nº 1.560/2003-PLENÁRIO: ( dispensa e fracionamento, considerações, 
art.24, I eII)

Ocorrência:  Contratação  direta  (  pelo  Conselho  Regional  de  Administração  no 
Amazonas e Roraima-CRA/AM-RR) dos serviços de agenciamento de compra de passagens aéreas e 
hospedagem  junto  à  empresa  Tarusa  viagens  e  Turismo  S.A,  caracterizando  fuga  ao  processo 
licitatório(...)

Não  merecem  acolhida  os  argumentos  do  responsável  no  sentido  de  que  as 
aquisições de passagens foram realizadas esporadicamente e de que, quando ocorreram gastos 
com passagens, estes estiveram abaixo das exigências de licitação.

Embora cada aquisição isoladamente tenha tido valor inferior ao limite de dispensa 
de licitação, previsto no art.24, II, da lei nº 8.666/93, o total gasto com as mencionadas aquisições à  
Empresa Tarusa S/A correspondeu a R$ 17.483,05, em 1999, e R$ 25.635,76, em 2000, bem acima do 
limite  legal  fixado,  caracterizando a  irregular  contratação sem o  devido  processo licitatório,  em 
afronta ao art.37, XXI, da Constituição Federal e arts. 2º c/c 3º da Lei nº 8.666/93.
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ACÓRDÃO Nº 1.386/2005-Plenário: (dispensa, contratação sem licitação em razão 
do valor e fracionamento, art.24, inc.I e II) 9.6.4.Evite a fragmentação de despesas, caracterizada por  
aquisições  freqüentes  dos  mesmos  produtos  ou  realização  sistemática  de  serviços  da  mesma 
natureza em processos distintos, cujos valores globais excedam o limite previsto para dispensa de 
licitação a que se referem os incisos I e II do art.24 da Lei nº 8.666/93

Diante  de  tais  decisões  do  Tribunal  de  Contas  da  União,  não  está  amparado  pela 
legalidade a Contratação Direta da Sra..BENEDITA BATISTA CARDOSO, devido o somatório do valor de 
seus contratos, desde o ano de 2009  até o ano de 2010, ultrapassarem o limite legal previsto em lei,  
precisamente um valor total de R$ 9.600

IV – DO PARECER.
Ante todo exposto, e com base nos autos do procedimento nº 05 /2011, sugerimos que 

seja feito um procedimento licitatório, para contratação  de uma lavadeira, obedecendo assim os princípios 
da legalidade e moralidade da Administração Pública, pois além de ser irregular a realização novamente de 
uma Contratação Direta com esta mesma lavadeira, a SRA.BENEDITA BATISTA CARDOSO, devido já ter 
ultrapassado o limite legal previsto em lei para contratação direta, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará 
estará se comprometendo com esta pessoa física gerando vínculos empregatícios.

Por  fim,  cumpre  salientar,  que  este  parecer  refere-se  apenas  à  questão  jurídica, 
ressalvando-se as questões econômicas e contábeis, tendo caráter meramente opinativo, não vinculando a 
Administração ou os particulares à sua motivação ou conclusões, esta Comissão de Justiça observa que o 
fato registrado configura ilegal. No entanto, a recomendação visa que a administração, que vinculada está 
pelo princípio constitucional de legalidade, procure manter-se em constante situação de regularidade.

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 22 de março de 2011.

ROBERTA     VIEIRA DE SOUZA CALIARI –1º TEN QOCBM
MEMBRO DA COMISSÃO DE JUSTIÇA

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Ratifico o Parecer.

JOSÉ RIBAMAR SLVA DE FREITAS – MAJ QOBM
Presidente da Comissão de Justiça

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
Homologo o Parecer
Publique-se em BG. Providencie a Ajudância Geral.

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil

B) PARECER Nº 22 /2011-
Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO-CONTRATAÇÃO DIRETA
Interessado: DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
Assunto: CONTRATAÇÃO DA SRA. KETE LÚCIA BAARS DANTAS-PARA A FUNÇÃO 

DE COZINHEIRA
Anexo: PROCEDIMENTO Nº /2011

EMENTA:  ADMINISTRATIVO.  DISPENSA  DE  LICITAÇÃO.  CONTRATAÇÃO  DE 
PESSOA FÍSICA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA.  FUNDAMENTAÇÃO NO INCISO II DO 
ART. 24 DA LEI Nº 8.666/93, QUE AUTORIZA A REFERIDA CONTRATAÇÃO MEDIANTE DISPENSA DO 
DEVIDO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, PORÉM DEVIDO À DIVERSAS CONTRATAÇÕES COM ESTA 
MESMA  PESSOA  FÍSICA,  EM  QUE  O  VALOR  ULTRAPASSA  R$  8.000,00,  OCORRE  A 
IMPOSSIBILIDADE DE TAL DISPENSA DE LICITAÇÃO
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I - DA CONSULTA:     
O processo acima, foi encaminhado à Diretoria de Apoio Logístico para parecer jurídico e 

análise com embasamento na lei nº 8.666/93, para subsidiar a tomada de decisão no que diz respeito à 
Contratação  Direta  da  Sr.ª  KETE  LUCIA  BAARS  DANTAS  para  a  prestação  de  SERVIÇO  DE 
COZINHEIRA,  com  o  intuito  de  auxiliar  no  preparo  da  alimentação  diária  dos  militares  que  se 
encontram no Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros.

II - DOS FATOS  :  
Conforme ofício apresentado pela  CAPITÃ QOBM SAMARA CRISTINA ROMARIZ DE 

CARVALHO , Chefe da Seção de Contratos e Convênios, observa-se que a Senhora  KETE LUCIA BAARS 
DANTAS, já foi objeto de diversos contratos administrativos, realizados pelo Corpo de Bombeiros Militar do 
Pará, realizando o mesmo tipo de função, ou seja, a de cozinheira , sendo que o valor de tais dispensas de 
contrato, ultrapassam e muito o limite de R$ 8.000,00, valor estipulado pela lei n º 8.666 de 21-06-1993, com 
amparo legal no art.24, inc.II, desta referida lei.Esta cozinheira encontra-se realizando este mesmo tipo de 
atividade desde o ano de 2008.

III – DO DIREITO
CONSTITUIÇÃO FEDERAL:
Art. 37 – “A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:”

XXI  –  “ressalvados  os  casos  especificados  na  legislação,  as  obras,  serviços, 
compras  e  alienações  serão  contratados  mediante  processo  de  licitação  pública  que  assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações.”

Por estes dispositivos legais, de natureza principiológica, pode-se verificar que a licitação 
pública e prévia é a regra para as contratações administrativas e se aplica indistintamente à Administração 
Direta e Indireta. Nesta única norma coexistem princípios elencados como o Estado Democrático de Direito,  
como  da  Administração  Pública.  Pois,  licitar  significa  que  o  administrador  deve  selecionar  com  quem 
contratar, definir as condições de direito e de fato no intuito de obter sempre a proposta mais vantajosa.  
Esta proposta é aquela em que a prestação do serviço pelo particular se adequa e satisfaz o interesse 
público, além da Administração assumir prestações menos onerosa com a melhor qualidade do serviço.

Por outro lado, a ausência de licitação somente se admite por exceção e, tão somente, 
nos casos indicados em lei. As exceções encontram respaldo constitucional nas definições legais da lei de 
licitações e contratos administrativos. Em nosso caso, verificamos a fundamentação legal na leitura do art. 
24, INC.II da Lei nº 8.666/93:

LEI Nº 8.666/93
Art. 24 – “É dispensável a Licitação:”
II – “para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite  

previsto na alínea “a”, do inciso II do artigo anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta 
Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto 
que possa ser realizado de uma só vez;”

É dispensável a licitação para compras e outros serviços de até R$ 8.000,00 ( oito mil 
reais),  desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço ou compra de maior que possa ser 
realizada de uma só vez.

O  legislador  entendeu  que  em  razão  do  pequeno  valor  a  ser  contratado  não  se 
justificaria a realização de licitação haja vista a sua pouca economicidade. É sabido que a realização de 
licitação gera ônus para a Administração de modo que o custo de sua realização não justificaria os seus  
benefícios. Não obstante a dispensa da licitação, é obrigação do administrador proceder a uma pesquisa de 
preços  de  modo  a  justificar  que  o  preço  obtido  junto  ao  fornecedor  contratado  é  compatível  com os  
normalmente praticados no mercado ( Lei nº 8.666/93, art.26, parágrafo único, III).
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Ocorre que, diante da situação desta pessoa física a ser contratada, a SR. KETE LUCIA 
BAARS DANTAS, observa-se diversos contratos, desde o ano de 2008, sendo realizados com esta mesma 
pessoa,  para desempenhar  a mesma função,  porém a Lei  de Licitações não permite  ao Administrador 
Público,  em razão do reduzido valor do contrato ser um dos fundamentos que legitimam a contratação 
direta,  fracionar  ou  desmembrar  todos  os  seus  contratos  de  modo  que  as  parcelas  pudessem  ser 
contratadas sem licitação.

A esse respeito, a lei veda o fracionamento ou desmembramento de obra, compra ou 
serviço cujo propósito seja o de enquadrar o valor dentro dos limites de dispensa. O art.23, §5º, da Lei de 
Licitações trata da questão do fracionamento nos seguintes termos :

ART.23, § 5º-É vedada a utilização da modalidade de convite ou tomada de preços, 
conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da  
mesma  natureza  e  no  mesmo  local  que  possam  ser  realizadas  conjunta  e  concomitantemente, 
sempre que o somatório de seus valores caracterizar o caso de tomada de preços ou concorrência, 
respectivamente,  nos  termos  deste  artigo,  exceto  para  as  parcelas  de  natureza  específica  que 
possam ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa daquele do executor da 
obra ou serviço.

Essa situação, de se procurar fugir ao dever de licitar ou de se adotar modalidade de 
licitação menos rigorosa do que a determinada em lei  por meio do fracionamento ou parcelamento de  
objetos de contratos que poderiam ser celebrados conjuntamente, tem sido rejeitado com freqüência pelo 
Tribunal de Contas da União, cuja atuação tem-se dado no sentido de punir os responsáveis por referida 
prática. A linha jurisprudencial adotada pelo TCU resta evidente no julgamento do ACÓRDÃO Nº696Q/2003

PRIMEIRA CÂMARA:
Quanto  à  ocorrência  de  fracionamento  de  despesas  (  nas  contas  da 

Superitendência Regional do Departamento de Polícia Federal em Pernambuco relativas ao exercício 
de 1999) para fugir à obrigatoriedade de licitar, concordo com a Unidade Técnica, pois tanto nas 
despesas relativas à manutenção e conservação de veículos ( R$ 15.970,00 em 30.12.1999) quanto 
nas relativas aos serviços gráficos ( R$ 11.363,00, também em 30.12.1999), foram prestados serviços 
de mesma natureza de valores iguais ou menores que o limite de dispensa de licitação ( R$8.000), 
expresso no inciso II do art.24 da Lei nº 8.666/93

ACÓRDÃO Nº 1.560/2003-PLENÁRIO: ( dispensa e fracionamento, considerações, 
art.24, I eII)

Ocorrência:  Contratação  direta  (  pelo  Conselho  Regional  de  Administração  no 
Amazonas e Roraima-CRA/AM-RR) dos serviços de agenciamento de compra de passagens aéreas e 
hospedagem  junto  à  empresa  Tarusa  viagens  e  Turismo  S.A,  caracterizando  fuga  ao  processo 
licitatório(...)

Não  merecem  acolhida  os  argumentos  do  responsável  no  sentido  de  que  as 
aquisições de passagens foram realizadas esporadicamente e de que, quando ocorreram gastos 
com passagens, estes estiveram abaixo das exigências de licitação.

Embora cada aquisição isoladamente tenha tido valor inferior ao limite de dispensa 
de licitação, previsto no art.24, II, da lei nº 8.666/93, o total gasto com as mencionadas aquisições à  
Empresa Tarusa S/A correspondeu a R$ 17.483,05, em 1999, e R$ 25.635,76, em 2000, bem acima do 
limite  legal  fixado,  caracterizando a  irregular  contratação sem o  devido  processo licitatório,  em 
afronta ao art.37, XXI, da Constituição Federal e arts. 2º c/c 3º da Lei nº 8.666/93.

ACÓRDÃO Nº 1.386/2005-Plenário: (dispensa, contratação sem licitação em razão 
do valor e fracionamento, art.24, inc.I e II)

9.6.4.Evite a fragmentação de despesas, caracterizada por aquisições freqüentes 
dos mesmos produtos ou realização sistemática de serviços da mesma natureza em processos 
distintos,  cujos  valores  globais  excedam  o  limite  previsto  para  dispensa  de  licitação  a  que  se 
referem os incisos I e II do art.24 da Lei nº 8.666/93

Diante  de  tais  decisões  do  Tribunal  de  Contas  da  União,  não  está  amparado  pela 
legalidade a Contratação Direta da SRA. KETE LÚCIA BAARS DANTAS, devido o somatório do valor de 
seus contratos, desde o ano de 2008 até a presente data ( 22 de março de 2011), ultrapassarem o limite  
legal previsto em lei.

 Boletim Geral nº 064 de 07ABR2011 – E-mail ajg@bombeiros.pa.gov.br Pág 6



IV – DO PARECER.
Ante todo exposto, e com base nos autos do procedimento nº /2011, sugerimos que seja 

feito um procedimento licitatório, para contratação  de uma cozinheira, obedecendo assim os princípios da 
legalidade e moralidade da Administração Pública, pois além de ser irregular a realização novamente de 
uma contratação Direta com esta mesma cozinheira, a SRA.KETE LÚCIA BAARS DANTAS, devido já ter 
ultrapassado o limite legal previsto em lei para contratação direta, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará 
estará se comprometendo com esta pessoa física gerando vínculos empregatícios e tornando-a efetiva.

Por  fim,  cumpre  salientar,  que  este  parecer  refere-se  apenas  à  questão  jurídica, 
ressalvando-se as questões econômicas e contábeis, tendo caráter meramente opinativo, não vinculando a 
Administração ou os particulares à sua motivação ou conclusões, esta Comissão de Justiça observa que o 
fato registrado configura ilegal. No entanto, a recomendação visa que a administração, que vinculada está 
pelo princípio constitucional de legalidade, procure manter-se em constante situação de regularidade.

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 22 de março de 2011.

ROBERTA     VIEIRA DE SOUZA CALIARI –1º TEN QOCBM
MEMBRO DA COMISSÃO DE JUSTIÇA

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Ratifico o Parecer.

JOSÉ RIBAMAR SLVA DE FREITAS – MAJ QOBM
Presidente da Comissão de Justiça

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
Homologo o Parecer
Publique-se em BG. Providencie a Ajudância Geral.

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil

2 – RESULTADO DE INSPEÇÃO
Realizada  pela  JIS  deste  CBMPA,  em  sessão  temporária  de  nº  010,  datada  de 

29MAR2011, proferiu os seguintes pareceres:
PARA FINS DE APTIDÃO AO TREINAMENTO FÍSICO MILITAR/2011.
TEN CEL QOCBM FERNANDO AUGUSTO CORRÊA DE MIRANDA – APTO.
MAJ QOBM SÉRGIO NONATO BRITO DE SOUZA – APTO.
CAP QOBM JOHANN MAK DOUGLAS S. DA SILVA – APTO.
1º SGT BM MARCOS SÉRGIO CATIVO ROSA DE ARAÚJO – APTO
2º SGT BM JOSÉ NILSON MENDONÇA DO AMARAL – APTO.
3º SGT BM ADERIVALDO NUNES AUGUSTO C. DE MIRANDA – APTO.
CB BM PAULO SÉRGIO SOUZA DE CASTRO – INAPTO.
CB BM RAIMUNDO BOLIVAR MORAES COSTA – APTO
CB BM REINALDO FRANKER TAVARES MARTINS – APTO.
CB BM ODIMAR MARQUES DE LIMA – APTO.
CB BM NÉVITON GARCIA DA SILVA – APTO.
CB BM NILTON GASPAR DA COSTA ALMEIDA – APTO.
CB BM JEAN CARVALHO CORRÊA – APTO.
CB BM EDIVAN MODESTO ANDRADE – APTO.
CB BM AGLISON JOSÉ PINHEIRO RODRIGUES – APTO.
SD BM LUIS CLÁUDIO M. DA COSTA – APTO.
SD BM LUIS CLÁUDIO DO AMARAL MAUÉS – APTO.
SD BM HERYEWERTON RÊGO PAULA – APTO.
SD BM RUY JORGE LOBATO PINTO - APTO.
(Fonte: Ofício nº 92/2011 – Diretoria de Saúde do CBMPA)
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3 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
RESOLUÇÃO Nº  162 /11 - CONSEP
EMENTA: Vinculação ao CONSEP das Corregedorias do CPC “Renato Chaves” e 

DETRAN/PA.
O  Conselho  Estadual  de  Segurança  Pública  –  CONSEP,  no  uso  das  atribuições 

conferidas pelo Art. 4º da Lei Nº 5.944, de 02/02/96 e alterações posteriores, c/c os Artigos 2º, 8º, inciso  VII, 
e  17,  incisos  I,  II  e  III  do  Regimento  Interno,  homologado  pelos  Decretos  nº  1.555/96  e  nº  0294/03, 
respectivamente, e

CONSIDERANDO  os termos do oficio nº. 128/2011 – GAB.SEC/CPC “RC”, de 09 de 
março de 2011, no qual o Diretor Geral do Centro de Perícias Cientificas “Renato Chaves” – Perito Orlando  
Salgado Gouveia, requer a inclusão da Corregedoria dessa Instituição, como participante ativo do CONSEP. 

CONSIDERANDO a postulação verbal do Diretor Geral do Departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – Engenheiro Sérgio Duboc Moreira, de participação no CONSEP da Corregedoria desse 
órgão governamental;

CONSIDERANDO  finalmente,  a  aprovação das  referidas  proposições,  pela  unânime 
decisão dos Conselheiros do CONSEP presentes na 221ª  Reunião Ordinária, realizada dia 16 de março de 
2011;

RESOLVE:
Art.  1º -  As  Corregedorias  do  Centro  de Perícias  Cientificas  “Renato  Chaves”  e  do 

Departamento de Trânsito do Estado do Pará,  respectivamente,  passam a ser vinculadas ao Conselho 
Estadual de Segurança Pública – CONSEP, passando a cumprirem, no que for legalmente aplicável, as 
normas e ações estabelecidas pela Resolução nº 046/02 – CONSEP de 22 de fevereiro de 2002. 

Art. 2 – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.

Plenário do CONSEP, em 30  de março de 2011.

LUIZ FERNANDES ROCHA
Secretário de Estado de Segurança Pública
Presidente do CONSEP

PORTARIA Nº 002/11-CONSEP
O Presidente do Conselho Estadual de Segurança Pública – CONSEP, no uso de suas  

atribuições legais, e.
CONSIDERANDO  dispositivos  estabelecidos  na  Resolução  nº  159/10-CONSEP,  de 

18/11/2010, publicada no DOE nº 31.799 de 26/11/2010, que aprovou  a Adesão do Sistema de Segurança 
Pública do Pará, a Campanha Permanente de Prevenção e o Combate a Tortura no Brasil, julgada favorável 
pela unanimidade dos Conselheiros presentes na 217ª Reunião Ordinária deste Colegiado, realizada dia 
17/11/2010;

RESOLVE:
Art. 1º -  Designar membros do Comitê Gestor Estadual da Campanha Permanente de 

Prevenção e o Combate a Tortura no Pará, com  base nas indicações das Instituições e Entidades:
Dr. Marcelo da Silva Freitas - representante da OAB/PA – Coordenador Geral;
Maj. PM Alisson Gomes Monteiro- representante da SEGUP – Coordenador Adjunto;
DPC Vera Lucia Oliveira Loureiro-  representante da PCPA;
Ten. Cel PM Hilton Celson Benigno de Souza- representante da PMPA;
Maj BM José Ribamar Silva de Freitas- representante do CBMPA;
DPC Francisco Robério Cavalcante Pinheiro-  representante da SUSIPE;
Perito Criminal Jadir Ataíde dos Santos- representante do CPC “Renato Chaves”;
Ass. Social. Izabeth Ferreira Diniz de Miranda- representante do SPDDH;
Dra. Ana Celina Bentes Hamoy- representante do CEDECA/EMAUS
Sra. Maria Luiza Carvalho Nunes- representante do CEDENPA
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Dra. Cibele Kuss- representante da Ouvidoria SSP;
Prof. Dr. Raimundo Wilson Gama Raiol- representante da UFPA.
Dr. Mauricio Blanco de Almeida – representante do DETRAN 
Art. 2º - O membro representativo da  Assembléia Legislativa do Estado do Pará, será 

designado para o Comitê Gestor Estadual da Campanha Permanente de Prevenção e o Combate a Tortura 
no Pará, após a indicação do Poder Legislativo. 

Art.  3º  Esta Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogando-se  as 
disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Plenário do CONSEP, em 30  de Março de 2011.

Luiz Fernandes Rocha
Secretário de Estado de Segurança Pública
Presidente do CONSEP 
(Fonte: DIÁRIO OFICIAL Nº. 31889 de 06/04/2011)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – REFERÊNCIA ELOGIOSA

O TEN CEL QOBM Ajudante Geral do CBMPA, no uso da competência que lhe confere 
art.25 e inciso VII do art. 26, combinados com o art. 72, inciso I do art. 73 e § 2° do art. 74, da Lei Estadual  
6833 de 13 de fevereiro de 2006 (CEDPMPA), ora em vigor no CBMPA, resolve:

ELOGIAR:
O  militares:  CB  BM  EROS  NAZARENO  DIAS,  da  CEDEC,  por  ter  doado  sangue 

voluntariamente à pessoa necessitada, no banco de sangue do Centro de Hemoterapia e Hematologia do 
Pará – HEMOPA. Ato de amor à vida que enobrece a Corporação. INDIVIDUAL.

(Fonte: Correspondência Interna nº 89/2011 - CEDEC)

2 - SOLUÇÃO DE PADS
Analisando  os  autos  do  Processo  Administrativos  Disciplinar  Simplificado  –  PADS, 

procedido por meio da Portaria n°005/2010, de 22 de julho de 2010 do Comando do 1° Grupamento de 
Busca e Salvamento, publicado no BG n°133 de 03 de agosto de 2010,cujo encarregado foi o 3°SGT BM 
AFONSO RIBEIRO DA COSTA e que teve como intuito apurar os fatos ocorridos nos dias 16 e 18 de  
fevereiro de 2010, onde o SD BM JEFFERSON DA SILVA LOUZADA, na primeira data faltou serviço de 
auxiliar da cozinha onde estava devidamente escalado e na segunda faltou o expediente.

RESOLVO:
1) Concordar com a conclusão a que chegou o Presidente do PADS, de que em face 

dos  fatos  apurados  constantes  nos  autos,  não  houve  crime  de  natureza  militar  ou  comum,  mas  sim 
Transgressão da Disciplina por parte do SD BM JEFFERSON DA SILVA LOUZADA, ao tomar procedimento 
diverso daquele previsto como deveres dos militares disciplinados.

2) Punir o SD BM JEFFERSON DA SILVA LOUZADA com 2(dois ) dias de DETENÇÃO, 
pelos fatos acima mencionado, infringindo com seus atos o inciso L do art.37 da Lei n°6.833 de 13 de 
fevereiro de 2006, Código de Ética e Disciplinar da Polícia Militar do Pará, ora em vigor no CBMPA, os quais 
foram objeto de apuração constantes na Portaria n° 005/2010 de 22 de julho de 2010 do Comando do 1° 
Grupamento de Busca e Salvamento.

3) Ao Chefe da B1/1° GBS para remeter a presente Solução de PADS e sua nota de 
punição, para publicar em Boletim Geral da corporação.

4) A Secretaria do Comando para arquivar os autos do PADS na B2/1°GBS e remeter 
uma cópia do mesmo ao Gabinete do Subcomando Geral do CBMPA.

5) Cumpra-se.

NAHUM FERNANDES DA SILVA – TEN CEL QOBM
Comandante do 1º GBS
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3 - PUNIÇÃO DISCIPLINAR
O TEN CEL QOBM NAHUM comandante do 1° Grupamento de Busca e Salvamento, no 

uso da competência que lhe confere o art. 26, inciso VII da Lei Estadual n° 6.833, de 13 de fevereiro de 
2006 – Código de Ética e Disciplina da PMPA, ora em vigor para o CBMPA, resolve:

PUNIR:
O SD BM JEFFERSON DA SILVA LOUZADA, com 02 (dois) dias de DETENÇÃO, por ter 

faltado  ao serviço de auxiliar  de cozinha,  no dia  16 de fevereiro  de 2010,  para o  qual  se  encontrava 
devidamente escalado, e no dia 18 de fevereiro de 2010, faltado ao expediente. Infringindo com seus atos o  
inciso L do art. 37, com atenuante de inciso I do art. 35 e agravante de inciso II do art. 36 da Lei Estadual nº  
6.833, de 13 de fevereiro de 2006, do Código de Ética e Disciplina da PMPA, ora em vigor para o CBMPA.  
Transgressão leve. Permanece no comportamento “BOM”.

(Fonte: Nota snº/2011 – 1º GBS)

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil

Confere com o Original:

ANTONIO ULISSES LOPES DE OLIVEIRA – TEN CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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