
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 17 DE AGOSTO DE 2011.
BOLETIM GERAL Nº 146

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 18 DE AGOSTO DE 2011 (QUINTA-FEIRA)

Superior de Dia TCEL BM FRANKLIN

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

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG CAP BM CLERISSON
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM A. LUIS
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM CASTRO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – ORDEM DE SERVIÇO - APROVAÇÃO

a) Aprovo a Ordem de Serviço de nº 02/2011, elaborada pela Assessoria de Comunicação 
Social  do  CBMPA,  concernente  aos  procedimentos  básicos  quanto  ao  serviço  de  Registros  de  Fotos, 
Filmagens e Cobertura Jornalistica realizado por esta corporação, durante o lançamento da candidatura do 
COCB ao concurso Rainha das Rainhas no Carnaval/2011, realizado no dia 25FEV2011, no auditório do QCG.

b) Aprovo a Ordem de Serviço de nº 03/2011, elaborada pela Assessoria de Comunicação 
Social  do  CBMPA,  concernente  aos  procedimentos  básicos  quanto  ao  serviço  de  Registros  de  Fotos  e 
Filmagens  da  atividae  Bombeiro  Militar,  divulgação  em mídia  Nacional,  Internacional  e  alimentação  com 
matérias jornalísticas do site do CBMPA. realizado nos dias 20, 390,  31JAN2011 e  e 02FEV2011, nesta 
Capital.

c) Aprovo a Ordem de Serviço de nº 04/2011, elaborada pela Assessoria de Comunicação 
Social  do  CBMPA,  concernente  aos  procedimentos  básicos  quanto  ao  serviço  de  Registros  de  Fotos, 
Filmagens e Cobertura Jornalistica realizado por esta Corporação, durante a solenidade de Formatura do CAS 
BM/2011, realizado no dia 18FEV2011, no auditório da UEPA.

d) Aprovo a Ordem de Serviço de nº 05/2011, elaborada pela Assessoria de Comunicação 
Social  do  CBMPA,  concernente  aos  procedimentos  básicos  quanto  ao  serviço  de  Registros  de  Fotos, 
Filmagens e Cobertura  Jornalistica  realizado  por  esta  corporação,  durante  a  trasmissão  de  Passagem e 
Assunção de Função do Cargo de Comandante do 1º GBM/Bebém, realizado no dia 25MAIO2011, no Quartel  
do 1º Grupamento Bombeiro Militar, nesta Capital.

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

1 - DESCLASSIFICAÇÃO
DA AJUDÂNCIA GERAL  DO CBMPA
2º TEN BM NOÉ DOS SANTOS FERREIRA FILHO
(Fonte: Memorando nº 0130, de 10AGO2011 – Subcomando Geral do CBMPA)
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2 - CLASSIFICAÇÃO
NA BM/1 DO COMANDO OPERACIONAL DO CBMPA.
2º TEN BM NOÉ DOS SANTOS FERREIRA FILHO
(Fonte: Memorando nº 0130, de 10AGO2011 – Subcomando Geral do CBMPA)

NA ASSESSORIA DO COMANDANTE GERAL DO CBMPA
TEN CEL QOCBM EDMILSON FARIA LIMA;
TEN CEL QOBM SÉRGIO NONATO BRITO DE SOUZA
(Fonte: Memorando nº 0129, de 09AGO2011 – Gabinete do Cmt Geral do CBMPA)

3 – LICENÇA DE SAÚDE - CONCESSÃO
Conforme parecer médico, concedi:
A contar do dia 07AGO2011.
Ao 2º TEN QOABM CARLOS  BENEDITO DE LIMA PEREIRA, do QCG, 24 horas de 

dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 08AGO2011.

B - ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 - TRANSFERÊNCIA

POR NECESSIDADE DO SERVIÇO
Do 11º SGBM/I – Belém  para o QCG – Belém
2º SGT BM CESAR AUGUSTO LOPES RIBEIRO, MF: 5210526-1

POR INTERESSE PRÓPRIO
Do 4º GBM - Santarém para a 1ª SBM/I – Infraero/Belém
SD BM RAIMUNDO CLAYTON RAMOS DA SILVA, MF: 57173406-1
(Fonte: Memorando nº 0135, de 16AGO2011 – Subcomando Geral do CBMPA)

2 - CLASSIFICAÇÃO
NA SECRETARIA DO GABINETE DO COMANDANTE GERAL.
2º SGT BM CESAR AUGUSTO LOPES RIBEIRO   MF: 5210526-1
CB BM MARCOS DE SOUZA SILVA   MF: 5428505-1
(Fonte: Memorando nº 0135, de 16AGO2011 – Subcomando Geral do CBMPA)

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA

PARECER Nº 054/2011 – COJ
INTERESSADO: Presidente da Comissão Permanente de Licitação
ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação
ASSUNTO: Solicitação de emissão de parecer jurídico pela Comissão de Justiça sobre 

o constante no processo nº 169, pregão eletrônico nº 07, que versa sobre a contratação de empresa para  
prestação  de  serviços  de  administração  e  gerenciamento  de  despesas  de  manutenção  náutica  e 
automotiva em geral, com fornecimento de peças, componentes, acessórios e outros materiais, por meio 
de rede de oficinas e centros automotivos credenciados e disponibilizados, com implantação e operação 
de  sistema  informatizado,  para  atender  os  veículos  oficiais  do  CBMPA e  outros  porventura  forem 
adquiridos  durante  o  período  em  que  estiverem  sendo  prestados  os  serviços,  incluindo  os  vários 
municípios de abrangência do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

EMENTA: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. LEI Nº 8.666 DE 
21 DE JUNHO DE 1993. LEI Nº 10.520 DE 17 DE JULHO DE 2002. DECRETO Nº 5.450 DE 31 DE MAIO 
DE 2005. OBSERVÂNCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS.

I – INTRODUÇÃO:
DOS FATOS E DA CONSULTA
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do CBMPA encaminhou a Comissão 

de Justiça do CBMPA o ofício nº 067 de 25 de julho de 2011, no qual solicita emissão de parecer jurídico  
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pela Comissão de Justiça sobre o constante no processo nº 169, pregão eletrônico nº 07, que versa sobre a 
contratação de empresa para prestação de serviços de administração e gerenciamento de despesas de 
manutenção náutica e automotiva em geral, com fornecimento de peças, componentes, acessórios e outros 
materiais,  por  meio  de  rede  de  oficinas  e  centros  automotivos  credenciados  e  disponibilizados,  com 
implantação e operação de sistema informatizado, para atender os veículos oficiais do CBMPA e outros 
porventura forem adquiridos durante o período em que estiverem sendo prestados os serviços, incluindo os 
vários municípios de abrangência do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:
DO DIREITO
A Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 institui normas para licitações e contratos da Ad-

ministração Pública 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.

No art. 38 do referido diploma legal prevê:
“Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo adminis-

trativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação su-
cinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:

[...]
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acor-

dos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da ad-
ministração.”

Primeiramente, o caput do art. 38 estabelece um procedimento a ser seguido quando da 
realização de uma licitação. Há um marco claramente definido que dá início ao processo: sua autuação, a  
descrição sintética de seu objeto e a comprovação de recursos orçamentários, vinculando desta forma os 
atos do administrador. Em consonância com o parágrafo único do referido artigo o órgão jurídico, igualmen-
te, não poderá se abster de examiná-los. 

Não se pode deixar de assinalar que o edital é parte de um processo, tomando-se esta 
expressão tanto em sua acepção material como formal. Assim, sua existência somente se justifica enquanto 
tomado como parte de um procedimento, qual seja, de um certame licitatório. 

O presente parecer está adstrito aos aspectos jurídicos que norteiam a questão, não 
abrangendo os aspectos de natureza financeira, técnica e comercial do presente edital, sendo feita a pre -
sente análise à luz da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 ( institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública), Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 (institui a modalidade de licitação, denomina-
da pregão, para aquisição de bens e serviços comuns) e Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005 (regula -
menta o pregão na forma eletrônica para aquisição de bens e serviços).

A modalidade licitatória ora adotada para aquisição de serviços é o pregão eletrônico, 
conforme prevê o  artigo 4o  do decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005 onde dispõe que “nas licitações 
para aquisição de bens e serviços comuns será obrigatória a modalidade pregão, sendo preferencial  a  
utilização da sua forma eletrônica.”

O referido diploma legal elenca, ainda, que deverá ser observado na fase preparatória do 
pregão na forma eletrônica:

Art. 9o [...]
I - elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante, com indicação do objeto  

de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desneces-
sárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização;

II - aprovação do termo de referência pela autoridade competente;
III - apresentação de justificativa da necessidade da contratação;
IV - elaboração do edital, estabelecendo critérios de aceitação das propostas;
V - definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, inclusive no que se  

refere aos prazos e às condições que, pelas suas particularidades, sejam consideradas relevantes para a  
celebração e execução do contrato e o atendimento das necessidades da administração; e

VI - designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio.
Considera-se termo de referência o “documento que deverá conter elementos capazes  

de propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos,  
estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físi -
co-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, proce-
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dimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, conci-
sa e objetiva. ” (art. 9º §2º do Dec. 5450/2005)

Observa-se que a Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 estabelece no art. 3º que a auto-
ridade competente deverá justificar a necessidade de contratação definindo o objeto do certame de forma 
precisa, suficiente e clara, deverá especificar as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das pro-
postas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para  
fornecimento. Deve constar nos autos do procedimento os elementos técnicos indispensáveis para o certa-
me, bem como o orçamento elaborado pelo órgão competente.

O material,  objeto  da presente licitação,  encontra-se  devidamente  enquadrado como 
bens e serviços comuns, já que os padrões de desempenho e qualidade são objetivamente definidos pelo  
edital, por meio de especificações usuais no mercado.

Constata-se, ainda, que estão presentes na Minuta do Contrato as cláusulas essenciais 
previstas no art. 55 da Lei nº 8.666/93:

“Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
I - o objeto e seus elementos característicos;
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do  

reajustamento  de  preços,  os  critérios de  atualização  monetária  entre  a  data  do  adimplemento  das  
obrigações e a do efetivo pagamento; 

IV - os  prazos  de  início  de  etapas  de  execução,  de  conclusão,  de  entrega,  de  
observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional  
programática e da categoria econômica; 

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores  

das multas;
VIII - os casos de rescisão;
IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa  

prevista no art. 77 desta Lei;
X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o  

caso;
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao  

convite e à proposta do licitante vencedor;
XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em  

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação  
exigidas na licitação.”

III – CONCLUSÃO:
DO PARECER
Diante  do  exposto,  esta  comissão  conclui  que  na  elaboração  do  presente  processo 

verifica-se que o edital e a minuta do contrato encontram-se em conformidade com as legislações em vigor  
que norteiam o  certame.

É o parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 09 de agosto de 2011.

Flávia Siqueira Corrêa – CAP QOBM
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Concordo com o Parecer.

CLAUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – TEN CEL QOBM
Presidente da Comissão de Justiça
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DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente Parecer.
2. Publique-se em BG. Providencie a Ajudâncisa Geral do CBMPA.
3.  Ao  presidente  da  Comissaão  Permanente  de  Licitação  para  conhecimento  e 

providências.

HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - SUBCOMANDO GERAL DO CBMPA

PORTARIA Nº 161, DE 05 DE AGOSTO DE 2011.
ANEXOS:
Despacho do Protocolo do Subcomando Geral nº 1232, de 27JUL2011;
Ofício nº 001/2011 – SIND, de 27JUL2011, do 2º TEN QOABM DA SILVA

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas em legislação peculiar, tendo tomado conhecimento do fato narrado no Ofício nº 001/2011 – 
SIND, referente à solicitação de sobrestamento da Sindicância instaurada por meio da Portaria nº 107/2011 
– Subcmdº Geral de 10 de junho de 2011, tendo como encarregado o 2º TEN QOABM MARCIO ALBERTO 
CARVALHO DA SILVA.

RESOLVE:
Art.  1º -  Sobrestar,  no período de 21JUL2011 a 01AGO2011,  com base no art.  265 

inciso V do CPC, a SINDICÂNCIA instaurada pela Portaria nº 107/2011 – Subcmdº Geral de 10 de Junho de 
2011, para reabertura imediata no dia 02AGO2011.

Art. 2º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

FERNANDO AUGUSTO CORRÊA DE MIRANDA – CEL QOCBM
CHEFE DO EMG E SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA

PORTARIA Nº 165, DE 05 DE AGOSTO DE 2011.
ANEXOS:
Despacho do protocolo do Subcomando Geral nº 1229, de 27JUL2011;
 Petição, de 20 de julho de 2011, do Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos 

da População em situação de rua e catadores de materiais recicláveis.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições legais 
e tendo tomado conhecimento dos documentos anexos, cuja petição versa sobre um morador de Rua de 
Belém chamado Roberto, onde este com a saúde debilitada teria buscado atendimento junto ao Centro de 
Saúde  Satélite,  no  Município  de  Belém,  no  dia  13  de  julho  de  2011,  e  não  foi  atendido;  sendo  
posteriormente acionado o Corpo de Bombeiros que também não prestou atendimento, sob a alegação de 
não haver viatura disponível. 

RESOLVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância para apurar todas as circunstâncias 

dos fatos.
Art. 2º - Nomear o 2º TEN QOBM WAULISON FERREIRA PINTO, como encarregado da 

Sindicância, delegando-lhe as atribuições que me competem;
Art. 3º - O encarregado deverá observar as orientações formalizadas por meio do ofício 

n° 1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234, de 23 de dezembro de 2008;
Art. 4º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos,  

em conformidade com a legislação vigente;
Art. 5º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

FERNANDO AUGUSTO CORREA DE MIRANDA – CEL QOCBM
CHEFE DO EMG E SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA
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2 - SOLUÇÃO DE IPM
Analisando  os  autos  do  IPM  procedido  por  determinação  deste  Comandante 

Operacional, por meio da Portaria nº 002/2011 – COP, de 12 de abril de 2011, cujo encarregado foi o CAP 
QOBM KLEBSON LOAIR LÁZARO MANSOS BENTES, que teve como escopo apurar os fatos constantes 
do termo de Declaração prestada pela ASP OF PM JAQUELINE DA TRINDADE SANTIAGO e Boletim de 
Ocorrência  Policial  registrada  pela  Sra.  ANA MARIA DIAS  FERREIRA,  em desfavor  do  SUBTEN BM 
ANTONIO BISPO DOS SANTOS, pertencente ao 1º GBS.  

RESOLVO:
1) Concordar com a conclusão a que chegou o oficial encarregado do IPM de que o fato 

apurado configura crime militar e grave transgressão da disciplina bombeiro militar por parte do SUBTEN 
BM ANTONIO BISPO DOS SANTOS, em consequência de haver robustas provas do mesmo ter agredido 
fisicamente com um “terçado” a sua companheira e também desrespeitado com palavras de baixo calão e 
ameaçado com “terçado” os integrantes da PMPA, chegando a cuspir em um dos integrantes da guarnição  
da PMPA;

2)  Encaminhar  ao  Subcomandante  Geral  a  presente  solução  de  IPM  para  fins  de 
publicação em Boletim Geral. A BM/1 para providências;

3)  Instaurar  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado  (PADS)  em desfavor  do 
SUBTEN BM ANTONIO BISPO DOS SANTOS, por ter cometido em tese grave Transgressão da Disciplina 
Bombeiro Militar, conforme provas existentes nos autos. A BM/1 para providências;

4 )Encaminhar a 1ª via dos autos do IPM à Justiça Militar do Estado, conforme preconiza 
o art. 23 do CPPM. Providencie a BM/1;

5 )Arquivar a 2º via dos autos do IPM na 2ª Seção do EMG. Providencie a BM/1.
 Belém-Pa, 14 de Julho de 2011. 

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO – CEL QOBM
COMANDANTE OPERACIONAL DO CBMPA

3 – SINDICÂNCIA – PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Concedo ao  MAJ QOBM LUÍS  CLAÚDIO RÊGO DOS SANTOS,  07 (sete) dias  de 

prorrogação  de  prazo  para  conclusão  da  Sindicância  instaurada  por  meio  da  Portaria  nº  108/2011  – 
Subcmdo Geral  de 27 de maio de 2011, de acordo com o Art.98,  da Lei  Estadual nº  6.833, de 13 de  
fevereiro de 2006. Referência: Ofício nº 006/2011-SIND.

(Fonte: Nota nº 62/2011 -Subcomando Geral do CBMPA)

HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil

Confere com o Original:

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