
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 25 DE ABRIL DE 2011.
BOLETIM GERAL Nº 074

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 26 DE ABRIL DE 2011 (TERÇA-FEIRA)

Superior de Dia TCEL BM ROGER
Supervisor de Área MAJ BM NOVAES

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM CASTRO
2º Turno: CAP BM MÔNICA

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

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – ATO DO COMANDO DA DIRETORIA DE ENSINO E INSTRUÇÃO DO CBMPA.

PORTARIA Nº 003 DE 20 DE ABRIL DE 2011
O Diretor de Ensino e Instrução do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas 

atribuições legais, e:
CONSIDERANDO a conclusão de todas as etapas da seleção ao Curso de Guarda-

Vidas BM/2011;
CONSIDERANDO  que o Curso de Guarda-Vidas BM/2011, funcionará no Grupamento 

Marítimo Fluvial/GMAF ;

RESOLVE:
Art. 1º - Matricular os militares abaixo, a contar do dia 25 de abril de 2011, no Curso de  

Guarda-Vidas BM/2011.

Nº NOME M/F UBM
01 2º TEN BM MARCOS JOSÉ LEÃO DA COSTA 57175167/1 1ºGBM
02 2º TEN BM LEANDRO TAVARES DE ALMEIDA 57174110-1 GMAF
03 2º TEN BM RAIMUNDO NONATO MOURA DA SILVA FILHO 57191260/1 1ºGBM
04 2º TEN BM MARCUS PAULO CARTÁGENES VELOSO 54185268/1 1ºGBS
05 2º TEN BM AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA SILVA 57190113/1 1ºGBS
06 2º TEN BM ANTONIEL NASCIMENTO DE SOUSA 55190114-1 CFAE
07  2º TEN RENAN JOSÉ ALMEIDA AMARO 57173376/1 GMAF
08 2º TEN BM RODRIGO DE ARAUJO MONTEIRO 54190168/1 6ºGBM/I
09 2º SGT BM FRANCISCO CARLOS SANTOS MORAIS 5162890-1 12ºGBM
10 CB BM JOELSON COELHO DE MELO 5426090-1 GMAF
11 CB BM ERIVALDO LIMA SOUSA 5601231-1 12ºGBM
12 CB BM EDSON MAIA DOS SANTOS 5623324-1 1ºGBS
13 CB BM JOÃO ZALOI BARROS ALMEIDA 5827051-1 2ºSGBM/I
14 SD BM GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA 54185344-1 2ºSGBM/I
15 SD BM MICHEL FERREIRA CARVALHO 57174204-1 2ºSGBM/I
16 SD BM PAULO ROBERTO DA COSTA DAMASCENO 57173457-1 1ºGBS
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17 SD BM GEZIEL REIS DA SILVA 57173932-1 2ºSGBM/I
18 SD BM JUNIOR GOMES FARIAS 57173411-1 1ºGBS
19 SD BM EBERSON PINHEIRO LEITE 57189226-1 10º SGBM/I
20 SD BM TONY DALENO BARROS RIBEIRO 57189407-1 1ºGBS
21 SD BM WATSSON PACHECO SOARES 57189414-1 GMAF
22 SD BM VITAL BRASIL ARAUJO MONTEIRO FILHO 57218353-1 GMAF
23 SD BM RICARDO AUGUSTO MAIA ROSA 57218377-1 10ºGBM
24 SD BM OTHONIEL ALEXANDRINO FERREIRA 57218006-1 GMAF
25 SD BM EDSON DOS PRAZERES VIANA 57217949-1 GMAF
26 SD BM ÍTALO DE OLIVIERA SANDOVAL 57217925-1 GMAF
27 SD BM CLEDISON DO ESPIRITO SANTO PANTOJA GONÇALVES 57218556-1 1ºGBS
28 SD BM TÉOFILO FILHO FARIAS GOMES 57218005-1 GMAF
29 SD BM WELLINGTON SILVA DA SILVA 57217960-1 GMAF
30 SD BM WELLINGTON CARLOS VENÂNCIO DE LIMA 57218032 1ºGBS
31 SD BM JUCIVAL ALMEIDA PIEDADE JUNIOR 57217950 GMAF
32 SD BM LIEVER SOUZA DA SILVA 57217743-1 1ºGBS
33 SD BM ISAC RODRIGUES FERREIRA 57220894-1    ---
34 SD BM SANNIERY LISBOA DA SILVA 57217937-1 GMAF
35 SD BM LEONARDO BRITO DA SILVA 57218050-1 GMAF
36 SD BM JADER FELIPE IPIRANGA DA CRUZ 57217923-1 4º SGBM/I
37 SD BM TIAGO BORGES FREITAS 57217910-1 2ºGBM
38 SD BM WILLER LOBATO VIEIRA 57218020-1 GMAF
39 SD FÁBIO MANUEL DE MACEDO NETO 57217922-1 4º SGBM
40 SD RELRY MONTEIRO BORGES 57208207-2 GMAF
41 SD JOÃO RODRIGO MEIRELLES DE FREITAS 57217986-1 GMAF
42 SD CLEYTON DA SILVA ALBUQUERQUE 57217987-1 1º SBM

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a contar de 25 de abril de 2011.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º - Os militares matriculados após a publicação desta portaria, ficarão a disposição 

da Diretoria de Ensino e Instrução, não podendo concorrer a escala de serviço de suas UBMs.
Registre-se, publique-se e cumpra-se

MARCO ANTÔNIO GOMES – TCEL QOBM
Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA 

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

1 – ATO DO PODER EXECUTIVO
DECRETO DE 19 DE ABRIL DE 2011
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ EM EXERCÍCIO,  no uso das atribuições 

legais que lhe são conferidas pelo art. 135, inciso X, da Constituição Estadual, e 
Considerando o disposto no art. 3º do Decreto Estadual nº 985, de 17 de setembro de 

1980;
Considerando os termos do Parecer nº. 327/2011 da Consultoria Geral do Estado,

DECRETA:
Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito “TIRADENTES” às personalidades civis e 

militares a seguir nominadas:
PERSONALIDADES MILITARES
OFICIAIS
Exmº. Sr. CEL QOBM LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará
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TEN CEL QOBM FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA
Subcoordenador Militar do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO, 19 DE ABRIL DE 2011.

HELENILSON PONTES
Governador do Estado em exercício

* Republicado por ter saído com incorreção no D.O.E. n° 31.899, de 20 de abril de 2011
(Fonte: DIÁRIO OFICIAL Nº. 31900 de 25/04/2011)

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 -CONTRATOS

Contrato
Número de Públicação: 224293
Contrato: 9-11
Exercício: 2011
Objeto: Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo a Granel, para as unidades do CBMPA 

da capital e interior do Estado do Pará. 
Valor Total: 23.100,00
Data Assinatura: 19/04/2011
Vigência: 19/04/2011 a 18/04/2012
Pregão Eletrônico: 3/2011
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso    Origem do Recurso
06182118426040000    339030              0101000000          Estadual
Contratado: E.M. DOS S.BASTOS-ME
Endereço: Tv Br de Mamoré, 739
CEP. 66073-070 - Belém/PATelefone: 9132498602 
Ordenador: LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA

Contrato
Número de Públicação: 224284
Contrato: 8-11
Exercício: 2011
Objeto: Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo, em botijão de 13KG E 45KG, para as 

unidades do CBMPA da capital e interior do Estado do Pará. 
Valor Total: 79.500,00
Data Assinatura: 19/04/2011
Vigência: 19/04/2011 a 18/04/2012
Pregão Eletrônico: 3/2011
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso    Origem do Recurso
06182118426040000    339030              0101000000          Estadual
Contratado: M.O. LANDIM COMÉRCIO ME
Endereço: R Manoel Barata, 1520
CEP. 66812-020 - Belém/PATelefone: 9132272000 
Ordenador: LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA
(Fonte: DIÁRIO OFICIAL Nº. 31900 de 25/04/2011)
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2 - TERMO ADITIVO A CONTRATO
Número de Publicação: 224312
Termo Aditivo: 2
Data de Assinatura: 20/04/2011
Vigência: 20/04/2011 a 19/04/2012
Justificativa:  Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo por 12(doze) 

meses para a execução do objeto, a contar de 20 de abril de 2011, de acordo com o inciso II, parágrafo 4º  
do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 

Contrato: 5-11
Exercício: 2011
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso    Origem do Recurso
06122012545340000    339039              0101000000          Estadual
Contratado: CSI SERVICE LTDA MATRIZ
Endereço: Av do Contorno, Bairro: Santa Efigênia, 2905
CEP. 30110-013 - Belo Horizonte/MG
Telefone: 0000000000
Ordenador: LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA

3 - COMISSÃO DEJUSTIÇA
Parecer nº25/2011-COJ
Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE  COMBUSTÍVEL PARA O 

CBMPA
Interessado: GABINETE DO COMANDO 
Assunto:  CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA , POR MEIO DE DISPENSA DE 

LICITAÇÃO, PARA  SERVIÇOS  DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CAPITAL E DO INTERIOR 
DO ESTADO PELO PERÍODO DE 90 DIAS, ENQUANTO SE REALIZA A ATIVIDADE LICITATÓRIA DO 
PREGÃO ELETRÔNICO NA SEAD-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Anexo: PROCESSO Nº-ANO:2011-TOTAL DE 18 PÁGINAS

EMENTA:  ADMINISTRATIVO.  DISPENSA DE LICITAÇÃO.  CONTRATAÇÃO DIRETA 
DE  EMPRESA  PRESTADORA  DE  SERVIÇO  DE  FORNECIMENTO  DE  COMBUISTÍVEL–POR  UM 
PERÍODO DE 90 DIAS. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTO NOS INCISOS IV  DO ART.  24 DA LEI Nº  
8.666/93.

I - DA CONSULTA: 
“O Diretor de Apoio Logístico, TEN CEL QOBM REIS,  apresentou ao CEL. QOBM LUIZ 

CLAUDIO SARMANHO DA COSTA,      uma exposição de motivos a respeito do fornecimento de combustível 
para a frota do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, executado pela Empresa Petrobras S/A, para superior  
deliberação,  tendo  tal  situação  sido  repassada ao  Ilmo.  Sr.  MAJ.  QOBM  RIBAMAR,  Presidente  da 
Comissão de Justiça do CBMPA, para  parecer jurídico com embasamento na lei nº 8.666/93, para subsidiar 
a tomada de decisão no que diz respeito à contratação de  empresa , através de dispensa de licitação, para 
prestar serviço de fornecimento de combustível para as unidades da capital e interior do Estado, por apenas 
um período de 90 DIAS, enquanto realiza-se o procedimento licitatório pela SEAD 

II - DOS FATOS:
 Em 28 de março de 2011, deu entrada nesta Comissão de Justiça o processo nº 25, 

cujo parecer visa subsidiar o Comando da Corporação na tomada de decisão quanto a contratação direta de 
empresa, por meio de dispensa de licitação, para prestar  serviço de fornecimento de combustível, para as  
unidades da capital e do interior do Estado por um período de 90 DIAS -   em face da  necessidade  que o  
Corpo de Bombeiros  Militar do Pará  apresenta em função do exercício da continuidade dos serviços  
administrativos e operacionais prestados a sociedade paraense – até que transcorra o período legal para o 
processamento da licitação, para contratação de empresa prestadora dos referidos serviços contínuos.

Primeiramente  cabe  salientar,  que  tal  fato  se  originou  em  virtude  da  expiração  do 
contrato anterior, na data de 31 de dezembro de 2010, não tendo sido realizado o termo aditivo, em virtude 
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da transição de Governo realizada no ano de 2010 para 2011, havendo a eleição de um novo Governador, e 
por  essas  circunstâncias,  pode-se  dizer  que  não  houve  uma definição  exata  se  haveria  renovação de 
contrato, ou se haveria um novo registro de preço para um novo processo licitatório e posterior adesão,  
levando-se em consideração tais fatos, já que a máquina administrativa não pode parar, segundo o princípio  
da continuidade do serviço público, tomou-se a decisão de dispensar a licitação, por um período de 90 dias,  
enquanto é realizado o procedimento licitatório pela SEAD, que irá determinar um certo lapso temporal até o 
término desta atividade administrativa. 

TCU.PROCESSO  Nº  TC-019.983/1993-0.DECISÃO  Nº  585/1994-PLENÁRIO.O  TCU 
ENTENDEU QUE É ADMISSÍVEL A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PROVISÓRIO PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS  ATÉ  A REALIZAÇÃO  DA NOVA LICITAÇÃO,  QUANDO  FICAR CARACTERIZADA A 
URGÊNCIA  DE  ATENDIMENTO  À  SITUAÇÃO  QUE  PODERÁ  OCASIONAR  PREJUÍZO  OU 
COMPROMETER A SEGURANÇA DE PESSOAS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES

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,  de  modo  taxativo.  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, incisos IV  da Lei nº 8.666/93:

LEI Nº 8.666/93
Art. 24 – “É dispensável a Licitação:”
IV – “nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 

urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os 
bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras 
e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos,  contados  da  ocorrência  da  emergência  ou  calamidade,  vedada a  prorrogação dos 
respectivos contratos;”

TCDF.PROCESSO  Nº  1810/1999.NO  MESMO  SENTIDO:PROCESSO  Nº 
1805/1999.DECISÃO 3500/1999.EMERGÊNCIA-SERVIÇO CONTÍNUO-REQUISITOS.OTCDF ENETNDEU 
QUE  NO  CASO  DE  DISPENSA  DE  LICITAÇÃO,  VISANDO  A  REALIZAÇÃO  DE  SERVIÇOS 
CONTINUADOS,  COM  O  OBJETIVO  DE  EVITAR  SOLUÇÃO  DE  CONTINUIDADE  DOS  SERVIÇOS 
ENQUANTO SE ULTIMA O CORRESPONDENTE CERTAME LICITATÓRIO, É NECESSÁRIO, ALÉM DAS 
FORMALIDADES DO ART.26 DA LEI Nº 8.666/93:QUE A LICITAÇÃO TENHA SE INICIADO EM TEMPO 
HÁBIL,  CONSIDERANDO,  COM  FOLGA,  OS  PRAZOS  LEGAIS;QUE  O  ATRASO  PORVENTURA 
OCORRIDO  NA LICITAÇÃO  NÃO  SEJA RESULTANTE  DE  FALTA DE  PLANEJAMENTO,  DESÍDIA 
ADMINISTARTIVA OU  MÁ GESTÃO  DOS  RECURSOS  DISPONÍVEIS;QUE  A SITUAÇÃO  EXIJA DA 
ADMINISTRAÇÃO A ADOÇÃO DE MEDIDAS URGENTES E IMEDIATAS,  SOB PENA DE OCASIONAR 
PREJUÍZO OU COMPROMETER A SEGURANÇA DE PESSOAS, OBRAS, SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS 
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E OUTROS BENS, PÚBLICOS E PARTICULARES; QUE A CONTRATAÇÃO DIRETA PRETENDIDA SEJA 
O MEIO ADEQUADO EFETIVO E EFICIENTE DE AFASTAR O RISCO IMINENTE DETECTADO; QUE O 
OBJETO DA CONTRATAÇÃO SE LIMITE, EM TERMOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS, AO QUE 
FOR ESTRITAMENTE INDISPENSÁVEL PARA O EQUACIONAMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL; 
QUE A DURAÇÃO DO CONTRATO, EM SE TRATANDO DE OBRAS E SERVIÇOS NÃO ULTRAPASSE O 
PRAZO DE 180 DIAS,  CONTADOS A PARTIR DA DATA DE OCORRÊNCIA DO FATO TIDO COMO 
EMERGENCIAL;  E QUE A COMPRA,  NO CASO DE AQUISIÇÃO DE BENS, SEJA PARA ENTREGA 
IMEDIATA.

Na doutrina  de  Marçal  Justen  Filho,  este  autor  diz  que  a  contratação  administrativa 
pressupõe atendimento  às  necessidades coletivas  e  supraindividuais.  Isso  significa  que  a ausência  da 
contratação  representaria  um prejuízo  para  o  bem público.  Se  inexistisse  um interesse  em risco,  nem 
caberia intervenção do Estado. A atividade pública não pode ser suprimida ou diferida para o futuro.Afinal, 
essas são características inerentes à Administração Pública.

Na generalidade dos casos em que o Estado dispõe-se a contratar, é motivado a atuar 
para  evitar  dano  potencial.  Toda  e  qualquer  contratação  administrativa  retrata  a  necessidade  e  a 
conveniência de uma atuação conjugada entre o Estado e terceiros. Uma interpretação ampla do inc.IV 
acarretaria, por isso, a dispensa de licitação como regra geral. O argumento da urgência sempre poderia ser 
utilizado.Ora, a ausência de licitação não constitui a regra, mas a exceção. O inc. IV deve ser interpretado à 
luz desse princípio.

O dispositivo enfocado refere-se aos casos em que o decurso de tempo necessário ao 
procedimento  licitatório  normal  impediria  a  adoção  de  medidas  indispensáveis  para  evitar  danos 
irreparáveis. Quando fosse concluída a licitação, o dano já estaria concretizado. A dispensa de licitação e a  
contratação imediata representam uma modalidade de atividade acautelatória dos interesses que estão sob 
tutela estatal.

Conceito de Emergência:
Todos  os  ramos  do  direito  contêm  regras  específicas  a  propósito  de  situações 

emergenciais. No direito Público, é ainda maior a relevância do fenômeno. Trata-se de manifestação do 
instituto da “ necessidade”. Nele estão abrangidas todas as situações de excepcionalidade, caracterizadas 
pela anormalidade. A necessidade ( aí abrangida a emergência) retrata-se na existência de situação fática 
onde há potencial de dano caso sejam aplicadas as regras-padrão.

Observe-se  que  o  conceito  não  é  meramente  “fático”.ou  seja,  emergência  não  é 
simplesmente uma situação fática anormal. A emergência é um conceito relacional entre a situação fática 
anormal e a realização de certos valores. Somente se pode entender o conceito de emergência quando 
compreendemos a natureza teleológica das regras jurídicas. A emergência consiste em ocorrência fática que 
produz  modificação  na  situação  visualizada  pelo  legislador  como  padrão.  A  ocorrência  anômala 
( emergência) conduzirá ao sacrifício de certos valores se for mantida a disciplina jurídica estabelecida como 
regra geral. A situação emergencial põe em risco a satisfação dos valores buscados pela própria norma ou 
pelo ordenamento em seu todo.

No  caso  específico  das  contratações  diretas,  emergência  significa  necessidade  de 
atendimento imediato a certos interesses. Demora em realizar a prestação produziria risco de sacrifício de  
valores tutelados pelo ordenamento jurídico.Como a licitação pressupõe certa demora para seu trâmite, 
submeter a contratação ao processo licitatório propiciaria a concretização do sacrifício a esses valores.

Desta forma, identificamos que a dispensa não constitui a regra e sim a exceção. Assim 
como, no caso ora tratado podemos vislumbrar que se trata de uma situação fática de emergência na qual 
há potencial de grande prejuízo à Instituição do CBMPA, caso não seja garantido a devida execução dos 
referidos serviços contínuos, já que compromete o desenvolvimento dos trabalhos do CBMPA, pondo em 
risco as necessidades e urgências que a sociedade requer. E, nesse entendimento podemos sustentar que 
serviços contínuos são aqueles serviços auxiliares, necessários à Administração para o desempenho de 
suas atribuições, cuja interrupção possa comprometer a continuidade de suas atividades. 

.Lembra-se aqui que é o interesse público que irá justificar a contratação direta. Desse 
modo, diante da situação concreta, deve-se confrontar a obrigação de licitar com os possíveis prejuízos ou  
riscos que poderão resultar da demora na celebração do contrato diante da realização do procedimento 
licitatório.Se desse confronto concluir-se que a realização da licitação irá causar ou poderá vir a causar 
sérios prejuízos à Administração ou sociedade em geral será autorizada a contratação direta. Diante do caso 
em foco verifica-se três situações legalmente previstas na lei:
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A) SITUAÇÃO EMERGENCIAL;
B) URGÊNCIA DE ATENDIMENTO ; E
C)RISCO  DA  OCORRÊNCIA  DE  SÉRIOS  DANOS  A  PESSOAS  OU  BENS  OU 

SERVIÇOS
É importante  ressaltar  que o Tribunal  de Contas da União enfrentou essa questão e 

buscou firmar, de forma objetiva, mencionados critérios.
Todavia,  recentemente,  por  meio do Acórdão nº  1.876/2007,  o  Plenário  do TCU 

proferiu  deliberação  em  que  modifica  o  entendimento  adotado  na  decisão  347/94,  passando  a 
considerar  que  a  dispensa  de  licitação  pode  ocorrer  legitimamente,  tanto  na  ausência  de 
planejamento administrativo quanto na imprevisibilidade do fato que configurou a contratação por 
emergência.

De  acordo  com o  novo  posicionamento,  mesmo que  a  emergência  decorra  da 
desídia  ou  falta  de  planejamento  do  Administrador,  poderá  haver  dispensa  de  licitação  por 
emergencialidade, pois as falhas do Administrador não elidem a situação emergencial que exige uma 
providência rápida, cuja adoção é incompatível com o tempo necessário para a realização de uma 
licitação.Cita-se abaixo:

Sumário:  Recursos  de  reconsideração  em  processo  de  prestação  de 
contas.Questões relacionadas a licitações e contratos.Dispensas fundamentadas em situação de 
emergência.Provimento  parcial  ao  recurso  apresentado  pelo  administrador.Não  provimento  do 
recurso apresentado pela empresa.

A situação prevista no art.24, inc.IV, da lei nº 8.666/93 não distingue a emergência 
real,  resultante  do  imprevisível,  daquela  resultante  da  incúria  ou  inércia  administrativa,  sendo 
cabível,  em  ambas  as  hipóteses,  a  contratação  direta,  desde  que  devidamente  caracterizada  a 
urgência de atendimento a situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares

Logo,  resta  caracterizada  a  urgência  prevista  na  indicação  legal  acima  e  justifica  a 
dispensa de licitação para a contratação de empresa prestadora de serviços de fornecimento de combustível 
para as unidades da capital e do interior do Estado, por determinado período de tempo, no caso de 90 dias   

Vale ressaltar, em oportuno, que o reconhecimento e a devida homologação da urgência 
é de valoração subjetiva. Mas há de estar baseado em fatos consumados ou iminentes, comprovados ou 
previstos, que justifiquem a dispensa de licitação, quais sejam:

1 – Caracterização da situação de fato;
2 -  Indicação do dispositivo legal que ampare o pedido;
3 -  a razão da escolha da empresa a ser contratada;
4  - justificativa do preço com anexação de pelo menos três orçamentos.
  5 -  Autorização pela autoridade competente;
6 – Abertura de procedimento devidamente autuado e protocolado;
7 - Especificação do objeto a ser licitado;
8 -  Indicação dos recursos.
Portanto,  toda  e  qualquer  dispensa  de  licitação  deve  ser  antecedida  de  atos 

administrativos internos, destinados a verificar sua necessidade, apurar o interesse público a ser atendido, 
especialmente no plano de características técnicas e econômica do serviço. O administrador tem o dever de  
cogitar de todas as soluções possíveis  do ponto de vista técnico,  econômico e que melhor satisfaça o 
interesse público.

IV – DO PARECER.
Ante todo exposto, e com base nos autos do procedimento nº , oriundo do GABINETE 

DO COMANDO, onde foi constatada a caracterização de urgência, em face da  necessidade  que o Corpo  
de  Bombeiros   Militar  do  Pará   apresenta  em  função   do  exercício  da  continuidade  dos  serviços  
administrativos e operacionais prestados a sociedade paraense – até que transcorra o período legal para o 
processamento da licitação, para contratação de empresa prestadora dos referidos serviços contínuos, fica 
caracterizada  a  legalidade  da  dispensa  desta  licitação  para  aquisição  de  COMBUSTÍVEL,  que  irá  ser 
utilizado  pelas viaturas do CBMPA.

Contudo,  é  importante  aqui  lembrar  que a contratação direta,  obrigatoriamente,  deve 
submeter-se a um procedimento administrativo, como regra. Ou seja, ausência de licitação não equivale a 
contratação informal, realizada com quem a Administração bem entender, sem cautelas nem documentação.
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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 não configura ilegalidade. No entanto, a recomendação visa a que a administração, vinculada 
está pelo princípio constitucional de legalidade, procure que seus fornecedores mantenham-se em constante 
situação de regularidade.

É o Parecer, salvo melhor juízo, que submeto à referida apreciação Superior.
Quartel em Belém-PA, 29 de março de 2011.

ROBERTA VIEIRA DE SOUZA CALIARI – 1ºTEN. QOCBM
Membro da comissão de justiça

DESPACHO DA COMISSÃO DE JUSTIÇA:
Ratifico o Parecer.

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

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente Parecer
2. 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

Parecer nº31/2011-COJ
Interessado: GABINETE DO COMANDO 
Assunto:  RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DEVIDO AS DESPESAS EFETUADAS 

COM  FORNECIMENTO  DE  COMBUSTÍVEL NOS  MESES  DE  JANEIRO  A MARÇO  DE  2011  POR 
TEREM FICADO DESCOBERTAS, EM FACE DE TÉRMINO DO CONTRATO

Anexo: OFÍCIO Nº 119/2011/DAL-CBMPA, CONTENDO 2 PÁGINAS

EMENTA: CONSULTA.DA APLICAÇÃODO ART.37 DA LEI Nº 4.320/64 E DE SUAS 
NORMAS  REGULAMENTADORAS.DOS  PRINCÍPIOS  DA MORALIDADE  E  DA RAZOABILIDADE.DO 
PAGAMENTO DE CRÉDITOS À TÍTULO DE RESSARCIMENTO.APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Honrado em cumprimentá-lo, conforme ofício nº119 /2011-proveniente da Diretoria de 
Apoio Logístico,  temos à informar que conforme consideração que relata que as despesas de combustível  
nos meses de janeiro à março de 2011 estão descobertas, em face do término do contrato, pois não houve 
prorrogação do mesmo em virtude da Transição de Governo, passamos à declarar a responsabilidade pelo 
custo utilizado com o combustível, mesmo tendo havido a ausência de contrato durante este lapso temporal.

Cita-se  o que Dispõe o art. 37 da Lei nº 4.320/64:
"Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para os quais o orçamento respectivo  
consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham  
processado  na  época  própria,  bem  como  os  Restos  a  Pagar  com  prescrição  
interrompida e os  compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício  
correspondente  poderão  ser  pagos à  conta  de  dotação específica  consignada  no  
orçamento,  discriminada por  elementos,  obedecida sempre  que possível,  a  ordem  
cronológica".
Art.  22.  As  despesas  de  exercícios  encerrados,  para  as  quais  o  orçamento  respectivo 
consignava  crédito  próprio  com  saldo  suficiente  para  atendê-las,  que  não  se  tenham 
processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida, e 
os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão 
ser  pagos  à  conta  de  dotação  destinada  a  atender  despesas  de  exercícios  anteriores,  
respeitada a categoria econômica própria (Lei nº 4.320, art. 37).
§ 1º O reconhecimento da obrigação de pagamento, de que trata este artigo, cabe à  
autoridade competente para empenhar a despesa.
§ 2º Para os efeitos deste artigo considera-se:
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a) despesas que não se tenham processado na época própria, aquelas cujo empenho  
tenha  sido  considerado  insubsistente  e  anulado  no  encerramento  do  exercício  
correspondente, mas que, dentro do prazo estabelecido, o credor tenha cumprido a  
sua obrigação;
b) restos a pagar com prescrição interrompida, a despesa cuja inscrição como restos  
a pagar tenha sido cancelada, mas vigente o direito do credor;
c) compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício,  a obrigação de  
pagamento  criada  em  virtude  de  lei,  mas  somente  reconhecido  o  direito  do  
reclamante após o encerramento do exercício correspondente."

O citado art.37, independentemente da existência de dotação orçamentária própria, ou 
da existência de dotação com saldo insuficiente no exercício passado, permite o pagamento pela utilização 
da dotação a Título  de DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, como que suprindo as eventuais 
omissões das unidades orçamentárias, a fim de resguardar o direito e a boa-fé dos eventuais credores, que 
não poderiam ser penalizados por atos ou omissões de que não foram responsáveis.

Desta forma, em se tratando de obrigação líquida e certa, deverá ser instruído processo 
específico,  com as  devidas justificativas,  para  reconhecimento da dívida  pela  autoridade  competente e 
posterior pagamento, utilizando-se dos procedimentos contábeis próprios para o caso.

Permite-se  portanto  ao  Poder  Público,  através  da  Lei  nº  4.320/64,  que  este  supra 
eventuais negligências gerenciais, permitindo que se honrem os compromissos assumidos e reconhecidos. 
Outrossim, esse preceito tem o sentido de assegurar ao terceiro de boa-fé, que executou os serviços nos 
exatos termos do contrato administrativo,  o direito à percepção de seus créditos,  mediante a utilização 
excepcional  da  dotação  orçamentária  em  curso  sob  a  rubrica  “  DESPESAS  DE  EXERCÍCIOS 
ANTERIORES”

A excepcionalidade desse procedimento, para resguardar o direito do credor de boa-fé, 
repousa exatamente na presunção de cumprimento, pelas autoridades administrativas competentes, das 
normas orçamentárias em vigor, para pagamento correto e tempestivo das despesas decorrentes de lei ou 
de contratos regularmente celebrados pela Administração.

Se existe lei ou contrato, geradores de encargos financeiros para o Poder Público, é de 
sua obrigação proceder a inclusão orçamentária dos recursos financeiros necessários, providenciando-se a 
abertura de crédito adicional suplementar, tempestivamente, sempre que for necessário.

Assim sendo, para deslinde da questão posta, há de se observar primeiramente se a 
despesa correspondente ao débito perante o contratado foi prevista no atual exercício orçamentário como 
Restos  a  Pagar.  Incluído  referido  débito  nessa  rubrica,  deverá  ser  o  mesmo quitado  com os  recursos 
especificados para esse fim. Na hipótese da respectiva despesa não figurar com Restos a Pagar na Lei de 
Meios vigente, é necessário que o administrador, considerando que a despesa não foi incluída no atual 
orçamento por não estar inscrita em Restos a Pagar, proceda ao reconhecimento da dívida, através dos 
trâmites legais, para que possa ser quitada como Despesas de Exercícios Anteriores, na forma permitida 
pelo art. 37, da Lei nº 4.320/64 e c/c o art.1º do Decreto nº 62.115/68. Inexistindo dotação orçamentária para 
esta rubrica devem-se abrir Créditos Adicionais Especiais, cuja fonte de recursos deve obedecer à anulação 
de dotações de menor prioridade. Se a quitação total não for possível até o final do exercício em curso, seja 
por falta de recursos, seja por que a anulação de determinadas dotações comprometeria serviços essenciais 
à sociedade e à Administração, a parte não quitada deverá ser inscrita em Restos a Pagar, remetendo-se 
para o exercício seguinte”

Sugerimos, portanto, que a Diretoria de Finanças do CBMPA, proceda ao levantamento 
da dívida com relação ao contrato de combustível  que ficou descoberto durante o período de janeiro à  
março de 2011, pois a intenção desta Administração Pública é reconhecer sua dívida e quitar totalmente o  
que deve perante o seu credor, com base nos princípios da moralidade e legalidade.

Por fim, saliente-se que essa irregularidade, além de ensejar a necessária instauração 
de  procedimento  administrativo  de  justificação  de  despesas,  pode  implicar  na  apuração  e  oportuna 
responsabilização dos agentes públicos que, ao menos, em tese, infringiram o dever funcional de observar  
as normas legais e regulamentares.

Belém-PA, 04 de abril de 2011
É o Parecer, Salvo melhor juízo

ROBERTA VIEIRA DE SOUZA CALIARI – TEN QOCBM

DESPACHO DA COMISSÃO DE JUSTIÇA:

 Boletim Geral nº 074 de 25ABR2011 – E-mail ajg@bombeiros.pa.gov.br Pág 9



Ratifico o Parecer.

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

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente Parecer
2. 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

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – ATO DO COMANDO DO 4º GBM - SANTARÉM

PORTARIA Nº. 03, DE 05 DE ABRIL DE 2011
O Comandante do 4º GBM no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Poder 

Disciplinar, bem como o dispositivo na Lei nº. 6.833, de 13FEV2006, nos termos do art.26,inciso VII, e tendo 
tomado conhecimento do documento em anexo;

RESOLVE:
Art. 1º – Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado 

(PADS) para apurar todas as circunstâncias da conduta do CB BM DONILSON GAMA DA SILVA, relatadas 
pelo Sr. DORISSON LOBATO DE SOUSA, RG 2216452 SSP/PA, que no início do mês de dezembro de  
2010, o referido militar contraiu empréstimo, no valor de r$ 1.000,00 (hum) mil reais, o qual seria pago no 
prazo de 15 (quinze) dias, porém passado o prazo estabelecido e tendo sido procurado por duas vezes para 
saudar tal dívida, o militar até a presente data não efetuou seu pagamento, infringindo com a sua conduta,  
em tese, o inciso CXLII, do Art. 37 da Lei 6.833, de 13 de Fevereiro de 2006, Código de Ética e Disciplina da 
Polícia  Militar  do  Pará  ora  em  vigor  no  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Pará,  podendo  o  militar  ser 
sancionado de acordo com o Art. 106, paragráfo único da referida Lei;

Art. 2º – Designar o 3º SGT BM ÉRITON, pertencente ao 4º GBM, como Presidente do 
PADS, delagando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º – O Presidente deverá observar as orientações formalizadas através do Ofício nº.  
1671/2008, transcrito no Boletim Geral nº. 234 de 23 de dezembro de 2008;

Art. 4º – Fixar o prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação da presente portaria, 
para a conclusão dos trabalhos, em conformidade com a legislação vigente;

Art. 5º – Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Cláudio Fernando Tavernard Trindade – Maj QOBM
Comandante do 4º GBM – RG 1559163

PORTARIA Nº. 04, DE 05 DE ABRIL DE 2011
O Comandante do 4º GBM no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Poder 

Disciplinar, bem como o dispositivo na Lei nº. 6.833, de 13FEV2006, nos termos do art.26,inciso VII, e tendo 
tomado conhecimento do documento em anexo;

RESOLVE:
Art. 1º – Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado 

(PADS) para apurar todas as circunstâncias da conduta do CB BM DONILSON GAMA DA SILVA, relatadas 
pelo Sr. CARLOS ALBERTO SEABRA COELHO, RG 2363850 SSP/PA, que o militar contraiu uma dívida 
com o relator em decorrência de alugueis de um imóvel nos meses de novembro e dezembro de 2010 e 
janeiro de 2011, assim como faturas de energia elétrica referente aos meses de maio a dezembro de 2010 e 
janeiro e fevereiro de 2011, que estão em nome da esposa do declarante a Srª. ANTONILDA CARVALHO 
COELHO, totalizando uma dívida de R$ 2.349,32 (dois mil trezentos e quarenta e nove reais e trinta e dois 
centavos),  infringindo com sua conduta,  em tese,  o inciso CXLII,  do Art.  37 da Lei  nº 6.833, de 13 de  
Fevereiro  de 2006,  Código de Ética e Disciplina da Polícia  Militar  do Pará ora em vigor  no Corpo de  
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Bombeiros Militar do Pará, podendo o militar ser sancionado de acordo com o Art. 106, paragráfo único da 
referida Lei;

Art. 2º – Designar o  3º SGT BM MOTA, pertencente ao 4º GBM, como Presidente do 
PADS, delagando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º – O Presidente deverá observar as orientações formalizadas através do Ofício nº.  
1671/2008, transcrito no Boletim Geral nº. 234 de 23 de dezembro de 2008;

Art. 4º – Fixar o prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação da presente portaria, 
para a conclusão dos trabalhos, em conformidade com a legislação vigente;

Art. 5º – Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Cláudio Fernando Tavernard Trindade – Maj QOBM
Comandante do 4º GBM – RG 1559163

PORTARIA Nº. 05, DE 06 DE ABRIL DE 2011
O Comandante do 4º GBM no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Poder 

Disciplinar, bem como o dispositivo na Lei nº. 6.833, de 13FEV2006, nos termos do art.26,inciso VII, e tendo 
tomado conhecimento do documento em anexo;

RESOLVE:
Art. 1º – Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado 

(PADS) para apurar todas as circunstâncias da conduta do CB BM CLEBERSON, que no dia 25 de março 
do corrente ano na realização do torneio de futebol em comemoração ao aniversário do 4º GBM, com a  
partida em andamento entre 8º BEC x 4º GBM, referido militar foi solicitado por três vezes pelo 3º Sgt BM 
C. Alves, que na ocasião estava como técnico, para ser substituído, porém ele agiu com decaso, fazendo 
gestos com a mão para esperar. No intervalo da partida o 3º Sgt BM C. ALVES chamou-o para orintá-lo de 
seu comportamento,  contudo o mesmo agiu  de maneira  agressiva pronunciando as seguintes textuais: 
“quando o senhor tá aí, só visa eu, faça sua parte que eu faço a minha”. Fato presenciado pelos CB's BM's 
Alcântara, Vidal e Veiga e por militares de outras instituições convidadas para o torneio, infringindo com a 
sua conduta, em tese, o inciso XCII, CXIV, CXV, do Art. 37 da Lei 6.833, de 13 de Fevereiro de 2006,  
Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará ora em vigor no Corpo de Bombeiros Militar do Pará,  
podendo o militar ser sancionado de acordo com o Art. 106, paragráfo único da referida Lei;

Art. 2º – Designar o 1º SGT BM MATA, pertencente ao 4º GBM, como Presidente do 
PADS, delagando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º – O Presidente deverá observar as orientações formalizadas através do Ofício nº.  
1671/2008, transcrito no Boletim Geral nº. 234 de 23 de dezembro de 2008;

Art. 4º – Fixar o prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação da presente portaria, 
para a conclusão dos trabalhos, em conformidade com a legislação vigente;

Art. 5º – Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Cláudio Fernando Tavernard Trindade – Maj QOBM
Comandante do 4º GBM – RG 1559163

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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