
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 14 DE JUNHO DE 2011.
BOLETIM GERAL Nº 109

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 15 DE JUNHO DE 2011 (QUARTA-FEIRA)

Superior de Dia TCEL BM ULISSES
Supervisor de Área MAJ BM ALBUQUERQUE

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

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG CAP BM OSIMÁ
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM NETO
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM CASTRO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 - ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2011

1 – FINALIDADE: 
Estabelecer  os  procedimentos  básicos,  quanto  a  execução  dos  preparativos  para  a 

realização do “FORRÓ DO CBMPA”.

2 – OBJETIVOS:
A) Definir e orientar as atribuições das UBM’s envolvidas.

3 – REFERÊNCIAS:
Constituição Federal;
Constituição do Estado do Pará;
Plano de emprego do CBMPA;
Lei nº 5.731/92 Organização Básica do CBMPA;
Diretrizes do Comando Operacional;

4 – UBM’S ENVOLVIDAS
I- QCG, 1º GBM, 2º GBM, 3º GBM, 1º SGBM, 7º SGBM, 11º SGBM, GMAF, 1º GBS, 

CFAE, 2ª SBM, 5ª SBM e 12º GBM.

5- CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:
COORDENAÇÃO GERAL: TCEL QOBM NAHUM e BM/5
COLABORADORES:  TCEL QOCBM DANIEL,,  CMT DO 11º  SGBM,  CAP'S  SOUZA, 

RABELO,  FLÁVIA, CILÉA, VIVIAN e ANTÔNIO, TEN'S ROAN E ARTEAGA, TÉC. WILMA, SGT ALVIM.
EVENTO:”FORRÓ DO CBMPA”.
LOCAL: quadra de esportes do QCG;
DATA: 18/06/2011;
HORÁRIO: De 18h às 01h

7 – ATRAÇÕES:
Duas Quadrilhas
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Boi-bumbá
Desfile de Misses juvenis
Desfile de Misses mirins (de 05 a 09 anos)
Brincadeiras (Quebra-pote, pescaria, etc...)

8 – ATRIBUIÇÕES:
a) A DAL:
Deverá providenciar:
II-  a decoração do local;
III- conjuntos de mesas e cadeiras para o evento;
b) A AJUDÂNCIA GERAL:
Deverá providenciar:
•  os materiais e os militares necessários para a execução da limpeza antes e pós 

evento;
c) A BM2:
IV- Deverá providenciar o plano de segurança para o evento.
d) A DEFESA CIVIL:
Deverá providenciar:
V-  a montagem de 04 (quatro) barracas para o evento,bem como sua desmontagem 

pós evento.
e)A BM/5:
Deverá providenciar:
VI-  sistema de som;
VII- divulgação do evento.
VIII- foto/filmagem para o evento.
f) AO DP:
IX-  Convidar os voluntários civis da RMB a participarem do evento.

g) AS UBM’S ENVOLVIDAS:
B) Deverão providenciar uma Miss caipira representante da unidade;
Belém, 13 de junho de 2011.

NAHUM FERNANDES – TCEL QOBM
Coordenador geral do evento

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

1 - SEGUIMENTO
Seguiu no dia 09/06/2011, com destino a cidade de Boa Vista-RO, a fim de participar do 

Grupo de Apoio a Desastre da Secretaria Nacional de Proteção Civil, o Cap. BM Luis Arthur Texeira Vieira, 
desta CEDEC.

(Fonte: Nota nº 23/2011 - CEDEC)

2 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 268 DE 13 DE JUNHO DE 2011.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas na Lei nº 6. 910, de 02 de outubro de 2006.

RESOLVE:
Art 1º- Exonerar das respectivas funções do CBMPA, os oficiais abaixo mencionados;
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I  – Da função de Subcomandante do 1º GBM – Belém o MAJ QOBM ANDRÉ LUIS 
NOVAES DE ALMEIDA.

II - Da função de Subcomandante do 5º GBM – Marabá, o MAJ QOBM CHARLYTON 
WYTTING CARDOSO DE SOUZA;

III – Da função de Subcomandante do 6º GBM – Barcarena o MAJ QOBM CHISTIAN 
VIEIRA COSTA.

IV – Da função de Subcomandante do 8º GBM – Tucuruí o CAP QOBM FABRÍCIO DA 
SILVA NASCIMENTO.

V – Da função de Comandante da 2º SBM/I – INFRAERO/Marabá o 1º TEN QOBM 
PAULO CÉSAR VAZ JÚNIOR.

VI  –  Da  função  de  Membro  da  Comissão  Permanente  de  Licitação  o  CAP QOBM 
JORGE EDÍSIO DE CASTRO TEIXEIRA. 

Art  2º  -  Nomear para exercer as respectivas funções do CBMPA, os oficiais  abaixo 
mencionados;

I - Na função de Subcomandante do 1º GBM – Belém, o MAJ QOBM JAIME ROSA DE 
OLIVEIRA.

II  -  Na função de Subcomandante  do 5º  GBM –  Marabá,  o  1º  TEN QOBM  PAULO 
CÉSAR VAZ JÚNIOR.

III - Na função de Subcomandante do 6º GBM – Barcarena, o CAP QOBM FABRÍCIO DA 
SILVA NASCIMENTO.

IV  –  Na  função  de  Subcomandante  do  8º  GBM  –  Tucuruí  o  CAP  QOBM  JOSÉ 
RAIMUNDO LÉLIS POJO.

V - Na função de Comandante do 7º SGBM/I – Belém, o MAJ QOBM CHISTIAN VIEIRA 
COSTA.

VI – Na função de Subcomandante do 11º SGBM/I – Belém o CAP QOBM JAIRO SILVA 
OLIVEIRA.

VII – Na função de Comandante da 2º SBM/I – INFRAERO/Marabá o 1º TEN QOBM 
MARCOS FELIPE GALÚCIO DE SOUZA.

VIII  –  Na função  de Membro  da  Comissão  Permanente  de Licitação  o  MAJ QOBM 
CHARLYTON WYTTING CARDOSO DE SOUZA;

Art 3º - Tornar sem efeito a nomeação do CAP QOBM JOSÉ RAIMUNDO LÉLIS POJO 
como Comandante do 7º SGBM/I – Belém, constante na Portaria nº 265, de 09JUN2011, publicada no BG 
nº 108, de 13JUN2011;

Art  4º  -  Esta  Portaria  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogada  as 
disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

PORTARIA Nº 170, DE 08 DE JUNHO DE 2011.
O CEL QOBM LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA, Comandante Geral do Corpo de 

Bombeiros Militar do Pará e Coordenador estadual de Defesa Civil, no uso de suas atribuições que lhe são  
conferidas  por  lei,  e  considerando  a  necessidade  de  oficiais  para  acompanhamento,  fiscalização  e 
recebimento técnico de construção, reforma e adaptação para o Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

RESOLVE:
Art.  1º -  Nomear os oficiais  MAJ QOBM JAIME ROSA DE OLIVEIRA,  MAJ QOBM 

ALESSANDRE  ELIAS  FRANCES  BRITO e  CAP  QOBM  NEY TITO  DA SILVA AZEVEDO,  ficando  o 
primeiro  e  os  demais  membros  da  Comissão,  responsáveis  pelo  acompanhamento,  fiscalização  e 
recebimento técnico da obra de construção do quartel  do 7º GBM do Corpo de Bombeiros Militar,  em 
Itaituba – Pará.

Ar. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação;
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Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário;
Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

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

B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 – LICENÇA SAÚDE – CONCESSÃO

Conforme parecer médico, concedi:
A contar do dia 01JUN2011.
Ao SD BM FERNANDO MELO CORRÊA, da AJG/QCG, 72 horas de dispensa de serviço 

fora do aquartelamento. Apresentação: 04JUN2011.
A contar do dia 05JUN2011.
Ao SD BM ALEXSANDRO SOARES AMOEDO, da AJG/QCG, 72 horas de dispensa de 

serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 08JUN2011.

A contar do dia 06JUN2011.
Ao CB BM LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA, da AJG/QCG, 06 (seis) dias de dispensa de 

serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 12JUN2011.

Ao SD BM FERNANDO MELO CORRÊA, da AJG/QCG, 07 (sete) dias de dispensa de 
serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 13JUN2011.

2 - COMISSÃO DE JUSTIÇA
PARECER Nº 036/2011 - COJ.
INTERESSADO: 1º SGT BM Manoel Eufrásio Goulart Neto.
ORIGEM: Subcomando Geral do CBMPA.
ASSUNTO: Solicitação de Promoção a Graduação de Subtenente BM.
ANEXO:  Protocolo  nº  674-  Gab.  Do  Subcomando,  Protocolo  nº  325/04  –  Gab  do 

Comandante,  Parte  s/nº  de  25  de  abril  de  2011,  copia  do  BG  nº073  de  20ABR2011,164  de 
20SET2010,1875/2009, 061 de 04ABR2011, 067 de 12ABR2011

EMENTA:  SOLICITAÇÃO  GRADUAÇÃO    DE  SUBTENENTE,  QUALIFICAÇÃO 
BOMBEIRO MILITAR COMBATENTE,  IMPOSSIBILIDADE. 

I - INTRODUÇÃO
DOS FATOS E DA CONSULTA: 
Cuida a presente petição do 1° SGT BM RG 3198310, MANOEL EUFRÁSIO GOULART 

NETO, da revisão de promoção a graduação imediata de Subtenente Bombeiro Militar. O mesmo alega que 
em  20 de Setembro de 2010,  foi  considerado apto no teste  de aptidão física,  e  que ele  próprio  não 
entregou em tempo hábil a respectiva ata do TAF, e que não foi incluído na relação publicada no BG n° 
61, de 04 de abril de 2011, conforme portaria n° 143, de 20 de Abril de 2011.

II- FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 
DO DIREITO:
Vejamos a Lei  n° 5.250, de 29 de Julho de 1985, que dispõe sobre a promoção de 

praças da Policia Militar do Pará, que é extensivo ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará.
Art.14-  Para  Promoção  pelo  Princípio  da  Antiguidade      de  Merecimento  é 

Indispensável que o graduado seja incluído no Quadro de Acesso correspondente.
Art.18- Não será incluído no Quadro de Acesso o graduado que:
1- Deixe de satisfazer as condições básicas do Art. 5° desta Lei;
(...)
                    As condições básicas do Art. 5º da lei 5.250 de 29 de julho de 1985:
(…)
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5- Ter sido julgado  APTO em inspeção de saúde;
6- Ter sido aprovado no teste de Aptidão Fisíca   (...)
O Decreto lei nº 4.242, de 22 de janeiro de 1986 que regulamenta a lei 5.250, de 29 de 

julho de 1985 estabelece no §,3º do Art. 51, As condições para inclusão no quadro de acesso, vejamos:
Art.51- O graduado incluído no Quadro de Acesso deverá ser imediatamente submetido 

à inspeção de saúde.
§1º-(...);
§2º-(...);
§ 3º- A inspeção de saúde para promoção terá validade de 06 meses; 
§4º – Compete ao Comandante, Chefe ou Diretor da CPM, informar sobre a data e o  

resultado da inspeção de saúde e ao Presidente da Junta Militar de Saúde(JMS), a remessa da respectiva  
Ata à Comissão de Promoção de Praças. 

III- CONCLUSÃO 
DO PARECER:
Diante  da  análise  feita  nos  documentos  apensados  na  solicitação  do  requerente  é 

oportuno comentar que conforme BG nº 067 de 12ABR2011, o mesmo deixou de entrar no Quadro de  
Acesso por não atender às condições básicas dos itens 5 e 6 do Art 5º da Lei de Promoção de Praças da 
PMPA, (faltar inspeção de saúde e TAF), após análise desta Comissão de Justiça chega-se as seguintes 
conclusões:

1- Com relação ao Decreto 4.242, de 22 de janeiro de 1986, que regulamenta a Lei de 
Promoção de Praças da PMPA, em seu §3º do Art.51,a inspeção de saúde para promoção terá prazo de 
validade por 06 (seis) meses, o que nos leva a entender que o controle quanto ao tempo de validade do  
exame de saúde é de competência da administração, ou seja,  da Comissão de Promoção  de Praças 
(CPP), o que não vincula ao militar ter que apresentar cópia do BG a Junta de Inspeção de Saúde.

2 - Quanto ao Teste de Aptidão Física, há uma possibilidade de concessão por meio de 
ato  discriscionário  do  Comandante  do  CBMPA,  uma  vez  que  existem  pareceres  que  opinam  pelo 
deferimento de 06 (seis) meses de validade até que seja normatizado/regulamentado na corporação, e este  
por ser uma concessão do Comandante da instituição deverá ser provocado pelo pleiteante, o que não foi  
feito em tempo hábil.

Por todo exposto, esta Comissão de Justiça opina pelo indeferimento do pedido do 1° 
SGT BM MANUEL EUFRÁSIO  GOULART NETO,  devendo o  mesmo,  aguardar  uma próxima data  de 
Promoção.

É o parecer salvo melhor Juízo

JOSÉ RIBAMAR SILVA DE FREITAS – TEN.CEL QOBM
Presidente da Comissão de Justiça

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o Presente Parecer.
2. Publique-se em BG. Providencie a Ajudância Geral do CBMPA.

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

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA

PARECER Nº 45/2011
INTERESSADO: DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
ASSUNTO:  PROCESSO LICITATÓRIO-NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 

PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE PRONTIDÃO, PASSEIO, EDUCAÇÃO FÍSICA AOS MILITARES 
DAS SBM/ - SCI-INFRAERO-BELÉM, ALTAMIRA, MARABÁ, SANTARÉM

ANEXO: PROCESSO Nº 79/2011. Total de 79 folhas.
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EMENTA: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO. 
PROCESSO  LICITATÓRIO  PARA  AQUISIÇÃO  DE  UNIFORMES  DE  PRONTIDÃO,  PASSEIO, 
EDUCAÇÃO  FÍSICA  AOS  MILITARES  DAS  SBM/-SCI-INFRAERO-BELÉM,  ALTAMIRA,  MARABÁ, 
SANTARÉM

EXMºSR.COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ,
I - DA CONSULTA: 
O  Diretor  de  Apoio  Logistico  do  CBMPA,  solicitou  ao  Exmº  Sr.  CEL QOBM  LUIZ 

CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA, para que o setor competente desta corporação proceda ao processo 
licitatório  para contratação de empresa especializada,  para o fornecimento de uniformes de prontidão, 
passeio, educação física para militares da Infraero conforme convênio nº 001-CI/2010/0162 

A Comissão de Justiça se manifesta por meio de parecer jurídico acerca da minuta de 
Edital e Contrato, anexa na modalidade Pregão na forma eletrônica, nos termos da Lei Federal nº 10.520 
de 17 de julho de 2002.

II - DOS FATOS:
Foi solicitado parecer jurídico quanto ao Edital do Pregão Eletrônico de nº 005/2011 e a 

minuta do contrato, estabelecido entre as partes contratantes e contratadas.
O  ofício  nº124/2011/DAL-CBMPA,  datado  de  01  de  abril  de  2011,  foi  solicitado 

informações referentes à disponibilidade orçamentária no valor de R$ 528.000,00 ( Quinhentos e vinte oito  
mil  reais)  para  aquisição  de  UNIFORMES  DE  PRONTIDÃO,  PASSEIO,  EDUCAÇÃO  FÍSICA  AOS 
MILITARES DAS SBM/ - SCI-INFRAERO-BELÉM, ALTAMIRA, MARABÁ, SANTARÉM

O ofício nº 132/2011 – DF, datado de 08 de abril de 2011, proveniente do Diretor de 
Finanças do CBMPA, informa que existe o valor disponível na atividade 2589, no valor de R$ 528.000,00 
(  Quinhentos e  vinte  oito  mil  reais),  para atender  às despesas com a  aquisição de UNIFORMES DE 
PRONTIDÃO,  PASSEIO,  EDUCAÇÃO  FÍSICA  AOS  MILITARES  DAS  SBM/-SCI-INFRAERO-BELÉM, 
ALTAMIRA, MARABÁ, SANTARÉM

III – DO DIREITO:
Acerca do tema licitação, dispõe o artigo 37, XXI da Constituição de Federal de 1988:
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.”

A Lei  nº  8.666, de 21 de junho de 1993 que regulamenta o art.  37,  inciso XXI,  da 
Constituição Federal,  institui  normas para licitações  e  contratos  da Administração  Pública  e  dá outras 
providências. Seu artigo 1º estipula o alcance de suas normas, como veremos:

“Art.  1º  Esta  Lei  estabelece  normas  gerais  sobre  licitações  e  contratos  
administrativos  pertinentes  a  obras,  serviços,  inclusive  de  publicidade,  compras,  alienações  e  
locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.

“Parágrafo  único  -  Subordinam-se  ao  regime  desta  Lei,  além  dos  órgãos  da  
administração  direta,  os  fundos  especiais,  as  autarquias,  às  fundações  públicas,  às  empresas  
públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente  
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios”.

Para aquisição de materiais, operacionais, acessórios e uniformes de guarda-vidas a 
serem empregados nas praias e balneários é necessário a licitação na modalidade Pregão Eletrônico, 
prevista na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, mais especificamente no art 2º- §1º, que foi o diploma  
legal que estendeu a modalidade de licitação Pregão a todas as esferas da Federação, passando a ser 
aplicável no âmbito da União, Estados, DF e Municípios, consoante a ementa da Lei.

Obedecendo ao que dispõe o artigo 1º do referido diploma legal, essa modalidade de 
licitação destina-se à aquisição de bens e serviços comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, devendo 
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adotar como critério de julgamento o menor preço da proposta. Senão vejamos:
“Art.  1º  -  Para  aquisição  de  bens  e  serviços  comuns,  poderá  ser  adotada  a  

licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.
Parágrafo único - Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos  

deste  artigo,  aqueles  cujos  padrões  de  desempenho  e  qualidade  possam  ser  objetivamente  
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado”.

O parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº 10.520/2002 prevê a possibilidade de ser realizado 
o pregão por meio de eletrônico ao dispor:

“Art. 2º - (VETADO)”.
“§  1º -  Poderá  ser  realizado  o  pregão  por  meio  da  utilização  de  recursos  de  

tecnologia da informação, nos termos de regulamentação específica”.
Nesse sentido temos ainda a Lei Estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 2002, a qual 

Institui,  no  âmbito  do  Estado  do  Pará,  nos  termos  do  art.  37,  inciso  XXI,  da  Constituição  Federal, 
modalidade de licitação denominada pregão,  para  aquisição  de bens e serviços comuns,  e  dá outras 
providências.

“Art.  1º -  Para aquisição de bens e serviços comuns, o Estado poderá adotar,  
preferencialmente, licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei”.

“§ 1º - Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo,  
aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetiva e concisamente definidos  
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado”.

“Art. 2º - Pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços  
comuns, promovida no âmbito do Estado, qualquer que seja o valor estimado da contratação, em  
que a disputa pelo fornecimento é feita por meio de propostas de preços escritas e lances verbais  
em sessão pública”.

“Parágrafo  único  -  Poderá  ser  realizado  o  pregão  utilizando-se  recursos  de  
tecnologia da informação, nos termos de regulamentação específica a ser posteriormente editada”.

O  texto  legal  que  regulamenta  a  modalidade  pregão  eletrônico  é  o  Decreto  nº 
5.450/2005 que em seu artigo 1º, parágrafo único e artigo 2º, §§ 1º e 2º dispõem respectivamente:

“Art. 1o –  A modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, de acordo com o  
disposto no § 1  o   do art. 2  o   da Lei n  o   10.520, de 17 de julho de 2002  , destina-se à aquisição de bens e  
serviços comuns, no âmbito da União, e submete-se ao regulamento estabelecido neste Decreto”.

“Parágrafo único - Subordinam-se ao disposto neste Decreto, além dos órgãos da  
administração pública federal direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as  
empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou  
indiretamente pela União”.

“Art. 2o  -  O pregão, na forma eletrônica,  como modalidade de licitação do tipo  
menor preço, realizar-se-á quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns for  
feita  à  distância  em  sessão  pública,  por  meio  de  sistema  que  promova  a  comunicação  pela  
internet”.

“§ 1o  -  Consideram-se  bens  e  serviços  comuns,  aqueles  cujos  padrões  de  
desempenho  e  qualidade  possam  ser  objetivamente  definidos  pelo  edital,  por  meio  de  
especificações usuais do mercado”.

“§ 2o  -  Para o julgamento das propostas,  serão fixados critérios objetivos que  
permitam aferir o menor preço, devendo ser considerados os prazos para a execução do contrato e  
do  fornecimento,  as  especificações  técnicas,  os  parâmetros  mínimos  de  desempenho  e  de  
qualidade e as demais condições definidas no edital”.

O  pregão  eletrônico  realiza-se  mediante  disputa  à  distância,  em  sessão  pública, 
utilizando sistema que promova a comunicação pela internet.

O artigo 4º, caput do Decreto estabelece a obrigatoriedade da utilização da modalidade 
pregão para aquisição de bens e serviços comuns e o parágrafo 1º do mesmo artigo estabelece ainda que 
essa modalidade deve ser utilizada na forma eletrônica, salvo incomprovada inviabilidade. É a seguinte sua 
redação: 

“Art. 4º  - Nas  licitações  para  aquisição  de  bens  e  serviços  comuns  será  
obrigatória a modalidade pregão, sendo preferencial a utilização da sua forma eletrônica”.

“§ 1º - O  pregão  deve  ser  utilizado  na  forma  eletrônica,  salvo  nos  casos  de  
comprovada inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente”.
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Nesse mesmo sentido dispõe o Decreto Estadual nº 2.069, de 20 de fevereiro de 2006, 
que dispõem:

“Art. 1º - A modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, de acordo com o  
disposto no § 1º do art. 2º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, destina-se à aquisição de  
bens e serviços comuns no âmbito do Estado e submete-se ao regulamento estabelecido neste  
Decreto”.

“Parágrafo único - Subordinam-se ao disposto neste Decreto, além dos órgãos da  
Administração Pública Estadual direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas,  
as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta  
ou indiretamente pelo Estado”.

“Art.  2º - O pregão, na forma eletrônica, como modalidade de licitação do tipo  
menor preço, realizar-se-á quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns for  
feita  à  distância,  em  sessão  pública,  por  meio  de  sistema  que  promova  a  comunicação  pela  
internet”.

“§  1º  -  Consideram-se  bens  e  serviços  comuns  aqueles  cujos  padrões  de  
desempenho  e  qualidade  possam  ser  objetivamente  definidos  pelo  edital,  por  meio  de  
especificações usuais do mercado”.

“§ 2º -  Para o julgamento das propostas, serão fixados critérios objetivos que  
permitam aferir o menor preço, devendo ser considerados os prazos para a execução do contrato e  
do  fornecimento,  as  especificações  técnicas,  os  parâmetros  mínimos  de  desempenho  e  de  
qualidade, e as demais condições definidas no edital”.

Assim, ratifica-se o entendimento no sentido do que o procedimento licitatório para a 
aquisição de bens e serviços comuns deve ser feito através do pregão eletrônico.Cita-se também que 
conforme o art.5º, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, verifica-se as seguintes textuais:

ART.  5º  -A licitação  na  modalidade  de  pregão  é  condicionada  aos  princípios  
básicos da legalidade , impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade  
administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como aos  
princípios correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade.

Parágrafo  Único:  As  normas  disciplinadoras  da  licitação  serão  sempre  
interpretadas  em  favor  da  ampliação  da  disputa  entre  os  interessados,  desde  que  não  
comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da  
contratação. 

O  Pregão  eletrônico,  diferencia-se  das  modalidades  tradicionais  de  licitação,  pelo 
princípio do informalismo. Referido princípio não significa que o novo procedimento seja absolutamente 
informal; Não o é, e nem poderia sê-lo, por se tratar de atividade administrativa. Mas o legislador procurou 
introduzir  alguns métodos e técnicas compatíveis com os modernos meios de comunicação, sobretudo 
através da informática, mas sempre respeitando o príncipio da legalidade e moralidade da Administração 
Pública. 

IV – DA CONCLUSÃO:
Ante todo exposto, e com base nos autos do processo nº 79/2011 oriundo da Comissão 

Permanente de Licitação, onde foi constatada a regularidade nas Minutas que servirão como fundamento 
para  seleção  e  posteriormente  contratação  da  empresa  para  fornecimento  de  UNIFORMES  DE 
PRONTIDÃO,  PASSEIO,  EDUCAÇÃO  FÍSICA AOS  MILITARES  DAS  SBM/-SCI-INFRAERO-BELÉM, 
ALTAMIRA, MARABÁ, SANTARÉM,após serem tomadas as devidas cautelas quanto aos procedimentos 
legais  previstos  para  a  licitação  na  modalidade  pregão  eletrônico  e  ainda  pela  devida  inserção  das 
exigências de caráter interno previstas em Lei, quais sejam:

- Demonstração da necessidade da aquisição;
- Autorização pela autoridade competente;
- Abertura de procedimento devidamente autuado e protocolado;
- Especificação do objeto a ser licitado;
- Valor estimado;
- Indicação dos recursos.
- Condições de Participação;
- Condições de Contratação;
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CITA-SE TAMBÉM O ART.30  DO DECRETO Nº5.450,  DE 31 DE MAIO DE 2005:  
ART.30-O processo licitatório será instruído com os seguintes documentos:

• JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO;
• TERMO DE REFERÊNCIA;
• PLANILHAS DE CUSTO, QUANDO FOR O CASO;
• Previsão  de  recursos  orçamentários,  com  a  indicação  das  respectivas  

rubricas;
• Autorização de abertura da licitação;
• Designação do pregoeiro e equipe de apoio;
• Edital e respectivos anexos, quando for o caso;
• Minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, ou minuta da ata de  

registro de preços,conforme o caso;
• Parecer jurídico;
• Documentação exigida para habilitação;
• Ata contendo os seguintes registros:
LICITANTES PARTICIPANTES;
PROPOSTAS APRESENTADAS
LANCES OFERTADOS NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO;
ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO;
HABILITAÇÃO; E
RECURSOS INTERPOSTOS, RESPECTIVAS ANÁLISES E DECISÕES;
XII-COMPROVANTES DAS PUBLICAÇÕES:
X- Do aviso do EDITAL
XI- Do resultado da licitação
XII- Do extrato do contrato; e
XIII- Dos demais atos em que seja exigida a publicidade, conforme o caso.
Entendo  que  a  Comissão  Permanente  de  Licitação  cumpriu  todas  as  formalidades 

legais exigidas para o devido processamento da licitação modalidade pregão eletrônico, quanto aos atos 
preliminares internos e quanto as minutas. Tal modalidade licitatória, pregão, é obrigatória para aquisição 
de  bens  e  serviços  comuns,  conforme  art.4º  do  Decreto  Federal  nº  5.450,  de  31  de  maio  de  2005.
( Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras 
providências. 

Este  é  o  Parecer  que,  tendo  em  vista  o  que  consta  dos  autos,  respeitosamente, 
submeto  à  superior  apreciação  de  V.Exa.Este  parecer  limita-se  às  questões  jurídicas,  ressalvando as 
questões técnicas e econômicas.

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 02 de junho de 2011.

Roberta Vieira de Souza Caliari-1º TEN.QOCBM
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Ratifico o Parecer.

JOSÉ RIBAMAR SILVA DE FREITAS – TEN.CEL QOBM
Presidente da Comissão de Justiça

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

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil
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2 - CONVOCAÇÃO:
A) Ficam convocados todos os Oficiais do QCG, Comandantes e Subcomandantes 

da RMB (de folga) e praças das UBM’s da RMB (de folga e conforme relação abaixo), para assistir a 
uma  palestra  expositiva  sobre  a  “A MODERNIZAÇÃO  DA SEGUP”,  a  ser  realizada  no  Centro  de 
Convenções e Feiras da Amazônia - HANGAR, no horário de 14h00min do dia 16JUN2011 (quinta –feira); 
Sendo que o expediente das UBM’s para as Praças, será cumprido no local do evento .

RELAÇÃO  DE  PRAÇAS  CONVOCADAS  DA  RMB  ENTRE  SUBTENENTES, 
SARGENTOS, CABOS E SOLDADOS, FICANDO A CRITÉRIO DO COMANDANTE DA UBM QUANTO A 
DESIGNAÇÃO DOS MESMOS  

QCG (AJG) 10 praças;
1º GBM/Belém 04 praças;
3º GBM/Ananindeua 04 praças;
12ºGBM/Stª.Izabel 04 praças;
1º GBS/Belém 04 praças;
2º GBS/GSE/Belém 04 praças;
GMAF/Belém 04 praças;
CFAE/Ananindeua 04 praças;
CSMV/MOP/Ananindeua 04 praças;
1º SGBM/Marituba 04 praças;
2º SGBM/Icoaraci 04 praças;
6º SGBM/Mosqueiro 04 praças;
7º SGBM/Belém 04 praças;
11º SGBM/QCG 04 praças;
5ª SBM/I/Mangueirão 04 praças;
CAT/Belém 04 praças;
TOTAL 70 praças.
O uniforme utilizado será:
OFICIAIS - “uniforme de passeio – 3º D completo”; 
PRAÇAS - “uniforme de prontidão – 4º A completo” 
(Fonte: 16/2011 - Gabinete do Comando)

B) Ficam convocados  todos os  Oficiais do COP e os  Comandantes das UBM’S da 
RMB (1º GBM–Belém, 3º GBM–Ananindeua, 12ºGBM/Stª.Izabel, 1º GBS–Belém, 2º GBS/GSE–Belém, 
GMAF–Belém, CFAE– Ananindeua, CSMV/MOP–Ananindeua, 1º SGBM–Marituba, 2º SGBM–Icoaraci, 
6º  SGBM-Mosqueiro,  7º  SGBM–Belém,  11º  SGBM–QCG,  5ª  SBM/I–Mangueirão  e  CAT),  para 
participarem  de  uma  reunião  referente  a  “DEFINIÇÃO  DE  METODOLOGIA  PARA  O  PLANO  DE 
SEGURANÇA DO ESTADO DO PARÁ”, a ser realizada no COMANDO GERAL DA PMPA, no horário de 
08h00min do dia 17JUN2011 (sexta–feira).

O uniforme utilizado será:
– “uniforme de passeio – 3º D completo”;
(Fonte: Nota nº 17/2011 – Gabinete do Comando)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - PEDIDO RECONSIDERAÇÃO DE ATO

REQUERENTE: DJALMA DE ANDRADE OAB/PA 10.329
ASSUNTO: Requer  reconsideração  do  ato  administrativo  referente  a  Portaria  nº 

095/2011, publicada em Boletim Geral em 25/05/2011, que culminou com a punição do SD BM HARLEY 
LEVY CORRÊA SILVA, com 04 (quatro) dias de detenção.

I - FATOS
O Processo Administrativo teve o intuito de apurar a conduta do SD BM HARLEY LEVY 

CORRÊA SILVA, RG 4410380, que estava na função de cozinheiro de dia do Quartel do 7º SGBM/I, no dia  
08 de junho de 2010 e por volta de 18h30min, teria adentrado o refeitório e dirigiu-se ao SUBTEN BM 
JERRY – Comandante de socorro, informando ao mesmo que o CAP QOBM AUGUSTO – Comandante do 

 Boletim Geral nº 109 de 14JUN2011 – E-mail ajg@bombeiros.pa.gov.br Pág 10



7º SGBM/I, o teria liberado do serviço a partir de 19h00, tendo o SUBTEN BM JERRY elencado 03 (três) 
motivos pelos quais o SD BM LEVY, não seria liberado, porém o SD LEVY respondeu ao SUBTEN BM 
JERRY as seguintes textuais; “ EU VOU EMBORA ASSIM MESMO, QUERO VER QUEM ME SEGURA? 
PODE LANÇAR NO LIVRO”, Em seguida o SD BM LEVY, retirou-se da unidade sem a devida autorização 
do  Comandante  de  Socorro  do  7º  SGBM/I.  Sendo  punido  com 04  (Quatro)  dias  de  detenção  sendo 
publicada no BG nº 095, de 25/05/2011, em virtude da transgressão do incisos LII, LV e LXI do art. 37 da Lei 
nº6.833, de 13 de fevereiro de 2006, ora em vigor no CBMPA, sendo que o recorrente alega a existência  
que a testemunha 1º SGT BM JOHERBERT COSTA MARQUEZ foi intimada pelo encarregado do PADS a 
prestar esclarecimentos no dia 03 de setembro de 2010, ocasião que compareceu no Quartel do 7º SGBM/I, 
localizado  na  Rua:  João  Diogo  nº236,  Bairro:  Campina  na  sala  do  Subcomando  daquela  unidade, 
respondendo às perguntas do presidente do PADS, porém não se tem notícia  nos autos da intimação 
pessoal do acusado. Desta forma, o defeito ou vício da produção da prova dentro da fase de instrução,  
cerceou  o  direito  de  defesa  do  acusado,  não  permitindo  manifestar-se  sobre  os  fatos  narrados  pela 
testemunha, devendo como consequência processual, ser declarada a nulidade do presente processo, ante 
o prejuízo irreparável à defesa, por cerceamento de defesa.

II - DIREITO
Se reconhece a tempestividade do presente recurso.
O ilustríssimo advogado no seu arrazoado (fls. 2, Petição) afirma que nos autos “não se 

tendo notícia nos autos da intimação pessoal do acusado” grifo nosso. 
Todavia consta nos autos que o acusado foi devidamente cientificado da inquirição das 

testemunhas, onde assinou o ofício nº 004/2010-PADS, de 27/08/2010, oficio de expediente devidamente 
datado  assinado  juntado  aos  autos  numerado  e  rubricado,  onde  versava  sobre  as  convocações  da 
inquirição  das  testemunhas,  SUBTEN-BM LUIS  CARLOS  LOPES  MAIA às  08:00  e  em seguida  seria 
inquirida o 1º SGT-BM JOHERBET COSTA MARQUEZ às 09:00 ambos no dia 03/09/2010.

Não obstante o acusado não estava presente foi nomeado o defensor “Ad Hoc” o 1º TEN 
QOBM BM HÉLIO DA SILVA ALMEIDA, conforme consta nos autos, preenchendo assim os requisitos do 
Parágrafo  único  art.  104,  da  Lei  nº  6.833/06.  requisito  este  que  versa  sobre  quando o  acusado ou o 
defensor devidamente habilitado aos autos não comparecem depois de devidamente citados.

E com base no art. 175 da Lei nº 6.833/06 C/C com a primeira parte do art. 501 do 
Decreto Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969, o qual versa que “Nenhuma das partes poderá arguir a  
nulidade a que tenha dado causa ou para que tenha concorrido”, estando desta feita o procedimento em 
consonância  a  todos os requisitos legais  vigentes não cerceando o direito  de defesa,  uma vez que o  
acusado foi citado, não o fez por comodidade própria.

III – CONCLUSÃO
Indeferir o pedido de reconsideração de ato pelos fatos ora mencionados, e manter a 

devida punição do referido Militar;
Publique-se em Boletim geral a referida decisão;
Notifique-se o defensor para conhecimento da decisão.
Belém-Pa, 09 de junho de 2011.

MÁRIO AVELINO WANZELER DE MATOS – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

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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