
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 19 DE OUTUBRO DE 2011.
BOLETIM GERAL Nº 186

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 20 DE OUTUBRO DE 2011 (QUINTA-FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM ALESSANDRE
Supervisor de Área CAP BM VARELA

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM VIVIAN
2º Turno: CAP BM ERIVALDO

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG CAP BM CLERISSON
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM MARCELINO
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM FURTADO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – PORTARIA DE CRIAÇÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE LEVANTAMENTO 

E AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS SERVÍVEIS E NÃO SERVIVEIS DA DIRETORIA DE ENSINO 
E INSTRUÇÃO DO CBMPA – PUBLICAÇÃO:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE ENSINO E INSTRUÇÃO DO CBMPA
PORTARIA Nº 011, DE 06 DE OUTUBRO DE 2011
O Diretor de Ensino e Instrução do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas 

atribuições legais, que lhe são conferidas por ordenamento jurídico vigente, e considerando o disposto dos 
Artigos 4º e 6º da Instrução Normativa de nº 001 de 15 de Janeiro de 2009, aprovada pela Portaria nº 038 
de 15 de janeiro de 2009, publicada no BG nº 035 de 20 de fevereiro de 2009;

CONSIDERANDO a necessidade a necessidade de realização de inventário e confecção 
de termo de conferência, dos bens móveis servíveis e inservíveis do patrimônio do CBMPA, que constam na 
relação da Carga Patrimonial sob a responsabilidade da Diretoria de Ensino e Instrução do CBMPA.

RESOLVE:
Art. 1 –  Criar a Comissão Temporária de Levantamento e Avaliação de Bens Móveis 

Servíveis  e  Inservíveis  desta  Diretoria  de  Ensino  e  Instrução,  que  fazem  parte  da  relação  da  Carga 
Patrimonial do acervo mobiliário do CBMPA.

Art. 2 – Designar os militares abaixo relacionados para comporem a referida Comissão:
PRESIDENTE: CAP QOBM Luiz Roan Rodrigues Monteiro (CHEFE DA SEÇÃO DE EX-

PEDIENTE).
1º MEMBRO: CAP QOBM Leandro Henrique Diniz Coimbra (Chefe da Seção Técnica de 

Ensino).
2º MEMBRO: 2º TEN QOABM Luiz Augusto da Cruz Corrêa (Chefe da Seção de Instru-

ção).
Art. 3º - Esta Comissão temporária funcionará pelo período de 15 (quinze) dias, sendo 
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desfeita ex-officio.
Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor a contar da data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.
Art. 5º - Registre-se, publique-se e Cumpra-se.

HELIEL FRANKLIN MONTEIRO – TCEL QOBM 
Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA
(Fonte: Nota nº 73, de 13OUT2011 - DEI)

2– PORTARIA DE DEFINIÇÃO DE FUNÇÕES DOS OFICIAIS BM LOTADOS NA 
DIRETORIA DE ENSINO E INSTRUÇÃO DO CBMPA – PUBLICAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE ENSINO E INSTRUÇÃO DO CBMPA
PORTARIA Nº10, DE 06 DE OUTUBRO DE 2011
O Diretor de Ensino e Instrução do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas 

atribuições legais, que lhe são conferidas por ordenamento jurídico vigente, e considerando o disposto no 
Artigo 21 da lei 5.731, de 15 de dezembro de 1992, da lei de Organização Básica do CBMPA.

CONSIDERANDO a necessidade da composição sistemática das funções dos Oficiais, 
da  Diretoria  de  Ensino  e  Instrução  do  CBMPA,  em  suas  respectivas  Subseções  dentro  da  Seção 
supracitada.

RESOLVE:
Art. 1 – Definir as Funções dos Oficiais BM lotados na Diretoria de Ensino e Instrução do 

CBMPA, em suas respectivas Subseções.
Art.  2 –  Designar os militares abaixo relacionados a comporem as Chefias de suas 

respectivas Subseções:
DEI – 1: CAP QOBM Luiz Roan Rodrigues Monteiro (CHEFE DA SEÇÃO DE EXPEDI-

ENTE).
DEI – 2: CAP QOBM Aldemar Batista Tavares de Sousa (Chefe da Seção Técnica de En-

sino)
DEI – 3: 2º TEN QOABM Luiz Augusto da Cruz Corrêa(Chefe da Seção de Instrução)
DEI – 4: CAP QOBM Leandro Henrique Diniz Coimbra (Chefe da Seção de Formação)
DEI – 5: 2º TEN QOBM Abedolins Corrêa Xavier (Chefe da Seção de Especialização e 

Aperfeiçoamento)
Art.  3º  -  Esta  divisão  de  Funções  funcionará  enquanto  os  militares  citados  acima 

estiverem classificados na Diretoria de Ensino e Instrução do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, sendo  
desfeita ex-oficio.

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor a contar da data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Art. 5º - Registre-se, publique-se e Cumpra-se.

HELIEL FRANKLIN MONTEIRO – TCEL QOBM 
Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA
(Fonte: Nota nº 73, de 13OUT2011 - DEI)

3  –  CURSO  DE  VISTORIA TÉCNICA/QUADRO  DE  INSTRUÇÃO  SEMANAL  - 
APROVAÇÃO

Aprovo  os Quadros de Instruções Semanais  do Curso de Vistoria  Técnica BM/2011, 
referentes aos períodos de 19/09 a 25/09 de 2011 e 26/09 à 02/10 de 2011.

(Fonte: Nota nº 73, de 13OUT2011 - DEI)

4 – ATA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE PARA A FORÇA NACIONAL – PUBLICAÇÃO
SESSÃO Nº. 055/11 ATA Nº. 055/11
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A Junta de Inspeção de Saúde TEMPORÁRIA do Corpo de Bombeiros Militar do Pará no 
dia  27 de setembro de 2011 inspecionou na presente sessão, os militares abaixo relacionados que nos 
foram apresentados por ordem superior para fins de CURSO: FORÇA NACIONAL e sobre seus Estados de 
Saúde proferiram os pareceres que vão escritos abaixo:

Nº                     NOME           UBM
1 1º TEN BM CLEDSON DE SOUSA OLIVEIRA APTO CONFORME O BG  Nº 169
2 1º TEN BM THIAGO AUGUSTO VIEIRA COSTA APTO AO FIM QUE SE DESTINA
3 2º TEN BM EDEM NERUDA ANTUNES FALTOU A INSPEÇÃO DE SAUDE
4 2º TEN BM LENILSON DA COSTA SILVA APTO AO FIM QUE SE DESTINA
5  2º TEN MARCOS JOSÉ LEÃO DA COSTA FALTOU A INSPEÇÃO DE SAUDE
6 2º TEN BM ALEXANDRE CARLOS MONTEIRO COSTA APTO AO FIM QUE SE DESTINA
7 2º TEN BM LEANDRO TAVARES DE ALMEIDA APTO AO CONFORME O BG Nº 076
8 2º TEN BM MARCOS NAZERENO SOUSA LAMEIRA FALTOU A INSPEÇÃO DE SAUDE
9 2º TEN BM OZIEL DO CARMO MELO APTO AO FIM QUE SE DESTINA
10 SUB TEN BM SILVESTRE ARAÚJO FILHO APTO AO FIM  QUE SE DESTINA
11 SUB TEN BM JEDALIAS BARATA MONTEIRO APTO AO FIM QUE SE DESTINA
12 SUB TEN BM JERRY EMERSON MENEZES ARRAIS APTO AO FIM QUE SE DESTINA
13 SUB TEN BM ANTÔNIO MESSIAS PEREIRA LAURIDO APTO AO FIM QUE SE DESTINA
14 SUB TEN BM LUIZ OTÁVIO BENTES CAMPOS FALTOU A INSPEÇÃO DE SAUDE
15 SUB TEN BM MARCIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA FONSECA APTO AO FIM QUE SE DESTINA
16 2º SGT BM CLÁUDIO DOS SANTOS SILVESTRE FRANKLIN FALTOU A INSPEÇÃO DE SAUDE
17 2º SGT BM JOSÉ RENATO DO AMARAL BRABO APTO AO FIM QUE SE DESTINA
18 3º SGT BM WILLAMI NATIVIDADE DO NASCIMENTO FALTOU A INSPEÇÃO DE SAUDE
19 3º SGT BM MARZO ROBERTO  SOUSA CORRÊA APTO AO FIM QUE SE DESTINA
20 CB BM PEDRO NAZARENO DOS SANTOS MODESTO APTO AO FIM QUE SE DESTINA
21 CB BM WALTER AUGUSTO FRANÇA RODRIGUES FALTOU A INSPEÇÃO DE SAUDE
22 CB BM HELIO RUY DOS SANTOS COSTA APTO AO FIM QUE SE DESTINA
23 CB BM DANIEL DA SILVA VIEIRA FALTOU A INSPEÇÃO DE SAUDE
24 SD BM MATHEUS DA CONCEIÇÃO MORAES FALTOU A INSPEÇÃO DE SAUDE
25 SD BM JÚNIOR GOMES FARIAS APTO AO FIM QUE SE DESTINA
26 SD BM ANTÔNIO ALEX PINHEIRO DOS SANTOS FALTOU A INSPEÇÃO DE SAUDE
27 SD BM NELSON MONTEIRO AMADOR FALTOU A INSPEÇÃO DE SAUDE
28 SD BM ANDERSON ROGÉRIO DE SOUZA LINHARES FALTOU A INSPEÇÃO DE SAUDE
29 SD BM FÁBIO COSTA DE PAULA APTO AO FIM QUE SE DESTINA
30 SD BM GLEYDSON GOMES VINENTE FALTOU A INSPEÇÃO DE SAUDE
31 SD BM ELDER OLIVEIRA GARCIA FALTOU A INSPEÇÃO DE SAUDE
32 SD BM MARCELO FRANCO DE ARAÚJO FALTOU A INSPEÇÃO DE SAUDE
33 SD BM HARLEY LEVY CORRÊA SILVA APTO AO FIM QUE SE DESTINA
34 SD BM GILBER VILLENER COSTA RIBEIRO FALTOU A INSPEÇÃO DE SAUDE
35 SD BM RICARDO MIRANDA DE SOUZA FALTOU A INSPEÇÃO DE SAUDE
36 SD BM JEFFERSON JOSÉ GARCIA FALTOU A INSPEÇÃO DE SAUDE
37 SD BM ROZIMAR LUCENA CORRÊA FALTOU A INSPEÇÃO DE SAUDE
38 SD BM PAULO ROBERTO DA COSTA DAMASCENO APTO AO FIM QUE SE DESTINA

 
Sala das sessões da JIS/BM, 27 de setembro de 2011.

ROBERTO Antônio Figueira de MAGALHÃES – TEN CEL. QOSBM – Membro.
Osvaldo dos Santos BRAGA Junior – TEN CEL. QOSBM –Secretário

Helton José Dias de NÓVOA – TEN CEL QOSBM
Presidente da JIS/BM
(Fonte: Nota nº 73, de 13OUT2011 - DEI)

5 – ATA DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – PUBLICAÇÃO NA INTEGRA
ATA DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA APLICADO AOS MILITARES CANDIDATOS A 

FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze, às oito horas, 

esteve reunida a comissão do Teste de Aptidão Física, no Instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará, 
para aplicação do teste de aptidão física aos candidatos a freqüentarem o CURSO DA FORÇA NACIONAL 
DE SEGURANÇA PÚBLICA, conferiram e constataram os seguintes resultados em anexo.

Nada mais a registrar, dou por encerrada a presente ATA, que vai assinada pelo MAJ 
QOBM João José da Silva Junior, pelo 2º TEN QOABM Joaquim Dos Santos Freitas Neto, pelo Subten BM 
Sergio Ronaldo da Silva Costa, secretario da comissão de aplicação do TAF/2011, que a lavrei.
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Belém-PA, 29 de setembro de 2011
João José da Silva Junior – MAJ QOBM
Presidente da Comissão do TAF

Joaquim Dos Santos Freitas Neto – 2º TEN QOABM
Membro da Comissão do TAF

Sergio Ronaldo da Silva Costa – Subten BM
Secretário da comissão do TAF

ANEXO I

GRAD NOME IDADE CORRIDA
(12min) NOTA APOIO NOTA ABD.

(1min) NOTA BARRA NOTA

TEN BM CLEDSON DE SOUSA OLIVEIRA 26 3350m 10.0 xx xx 64 10,0 12 10.0
TEN BM LENYLSON DA COSTA SILVA 28 2854m 10.0 xx xx 52 8,5 10 9,5

TEN BM ALEXANDRE CARLOS MONTEIRO 
COSTA FALTOU

TEN BM LEANDRO TAVARES DE ALMEIDA 26 3422m 10.0 xx xx 53 8,75 12 10.0
TEN BM OZIEL DO CARMO MELO 40 3237m 10.0 xx xx 54 10,0 12 10.0
SUB TEN SILVESTRE ARAÚJO FILHO 39 3139m 10.0 xx xx 44 7,5 15 10.0
SUB TEN JEDALIAS BARATA MONTEIRO 40 3257m 10.0 xx xx 54 10,0 12 10.0
SUB TEN JERRY EMERSON MENEZES ARRAIS 38 2660m 10.0 xx xx 52 9,5 12 10.0

SUB TEN MARCIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA 
FONSECA

40 3400m 10.0 xx xx 50 9,0 12 10.0

SGT BM JOSE RENATO DO AMARAL BRABO 38 3100m 10.0 xx xx 50 9,0 12 10.0
SGT BM MARZO ROBERTO SOUSA CORREA 37 2890m 10.0 xx xx 40 6,5 10 10,0

CB BM PEDRO NAZARENO DOS SANTOS 
MODESTO

39 2650m 10.0 26 5,5 25 2,75 xx xx

CB BM HELIO RUY DOS SANTOS COSTA 40 2400m 8,5 xx xx 49 8,75 9 10,0
SD BM JUNIOR GOMES FARIAS 31 3080m 10.0 xx xx 50 8,5 11 10,0
SD BM FABIO COSTA DE PAULA 33 2800m 10.0 xx xx 30 3,5 12 10.0

SD BM PAULO ROBERTO DA COSTA 
DAMASCENO

28 3085m 10.0 xx xx 43 6,25 14 10,0

SD BM HARLEY LEVY CORRES SILVA 29 2715m 10.0 36 7,0 47 7,25 xx xx

Nº
NATAÇ.
(50m)

FLUT.
(10 min)

SCHUTLLE
RUN NOTA MÉDIA

FINAL
01 APTO APTO 10’’35 10.0 10.000
02 APTO APTO 10’’09 10.0 9,625
03 FALTOU
04 APTO APTO 9’’56 10.0 9,687
05 APTO APTO 9’’94 10.0 10.000
06 APTO APTO 10’’28 10.0 9,375
07 APTO APTO 10’’22 10.0 10.000
08 APTO APTO 10’’31 10.0 9,875
09 APTO APTO 10’’62 10,0 9,750
10 APTO APTO 9’’75 10.0 9,750
11 APTO APTO 9’’87 10.0 9,125
12 INAPTO APTO 11’’72 5,5 5,937
13 APTO APTO 10’’72 10.0 9,312
14 APTO APTO 10’’13 10.0 9,625
15 APTO APTO 9’’94 10.0 8,375
16 APTO APTO 11’’91 3,5 7,437
17 APTO APTO 10’’00 10.0 8,562

João José da Silva Junior – MAJ QOBM
Presidente da Comissão do TAF

Joaquim Dos Santos Freitas Neto – 2º TEN QOABM
Membro da Comissão do TAF

Sergio Ronaldo da Silva Costa – SubTen BM
Secretário da comissão do TAF
(Fonte: Nota nº 73, de 13OUT2011 - DEI)

 Boletim Geral nº 186 de 19OUT2011 – E-mail ajg@bombeiros.pa.gov.br Pág 4



6 - CERTIFICADO – APRESENTAÇÃO
O CB BM CLAUDIO NONATO BAIA, do QCG adido ao Gabinete Militar da Assembléia 

Legislativa do Estado, apresentou a este Comando o Cetificado de conclusão do “Curso de Fundamento 
de Tiro Policial”, realizado no período de 30 de setembro 2011 a 01 de outubro de 2011, pelo Cursos e 
Treinamentos-REM, no Município de Abaetetuba, Estado do Pará.

  
3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

I – ASSUNTOS GERAIS
A– ALTERAÇÃO DE PRAÇA

1 - LICENÇA DE SAÚDE - CONCESSÃO
Conforme parecer médico, concedi:
A contar do ai 07OUT2011.
Ao 3º  SGT BM Fem. MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO DA LUZ AVIZ,  do 

QCG, 07 (sete) dias de dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 14OUT2011.

2 - AUTORIZAÇÃO
Autorizo  o  SUBTEN BM ELILSON DE MORAES CASTRO,  do  QG,  a  deslocar-se  a 

Cidade de Manaus/AM, no mês de outubro do corrente ano, em gozo de férias regulamentares.

3 – FÉRIAS - CONCESSÃO
Concedo a  contar  do dia  15OUT2011,  ao  CB BM CARLOS CESAR BARROS DOS 

SANTOS,  da  AJG/QCG,  o  período  de  férias  regulamentar  relativo  ao  ano  de  2010.  Apresentação: 
14NOV2011.

(Fonte: Ofício nº 1012/2011- DP)

4 - DESCLASSIFICAÇÃO
DA DIRETORIA DE ENSINO E INSTRUÇÃO DO CBMPA
CB BM RONALDO GONÇALVES MIRANDA, MF: 5162548-015, do QCG.
(Fonte: Memorando nº. 222 � Gabinete do Comando Geral)

5 - CLASSIFICAÇÃO
NA SECRETARIA DO GABINETE DO COMANDANTE GERAL DO CBMPA
CB BM RONALDO GONÇALVES MIRANDA, MF: 5162548-015, do QCG.
(Fonte: Memorando nº. 222 � Gabinete do Comando Geral)

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA

PARECER nº 75 /2011
OBJETO:CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  TECNOLOGIA  DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-TIC., CELEBRADO ENTRE O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO 
PARÁ-CBM/PA E A EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
ANEXO: MINUTA DE CONTRATO N° 115/2011

EMENTA:  ADMINISTRATIVO.  DISPENSA  DE  LICITAÇÃO.  CONTRATAÇÃO  DE 
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  TECNOLOGIA  DA  INFORMAÇÃO  E  COMUNICAÇÃO-TIC, 
CELEBRADO  ENTRE O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ-CBM/PA E  A EMPRESA DE 
PROCESSAMENTO  DE  DADOS  DO  ESTADO  DO  PARÀ.DISPENSA  DE  LICITAÇÃO  COM 
FUNDAMENTO NO ART.24, INCISO XVI DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

I - DA CONSULTA:     
 O  Diretor  de  Apoio  Logístico  do  CBMPA,  TEN.  CEL.  BM AUGUSTO S.  LIMA DE 
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ALMEIDA, solicitou análise do contrato em foco, através de parecer jurídico ao TEN. CEL CAVALCANTI, 
Presidente da Comissão de Justiça. Contrato este à ser realiazado entre o Corpo de Bombeiros Militar Do 
Pará e a PRODEPA, a respeito da prestação de serviços de tecnologia da informação e comunicação-TIC. 
Contrato nº 115/2011.

II– 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:”
XVI– Para a impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da 

administração, e de edições técnicas oficiais, bem como para prestação de serviços de informática a  
pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos ou  entidades que integrem a Administração 
Pública, criados para esse fim específico.

A administração sente a necessidade de firmar acordos com entidades privadas com 
vista ao desmpenho das suas necessidades relacionadas à realização de obras, à aquisição de bens ou à 
prestação de serviços. O objetivo desses acordos de vontade era e continua a ser em grande medida o de  
atender  às  demandas  internas  da  Administração  Pública,  que  sempre  necessitou  da  colaboração  dos 
particulares para o fornecimento de bens e de serviços.

Celso Antônio Bandeira de Mello, define-o como “ Um tipo de avença travada entre a 
Administração  e  terceiros  na  qual,  por  força  de  lei,  de  cláusulas  pactuadas  ou  do  tipo  de  objeto,  a 
permanência do vínculo e as condições preestabelecidas sujeitam-se à cabíveis imposições de interesse 
público, ressalvados os interesses patrimoniais do contratante privado”.

Os contratos administrativos têm como sua maior particularidade a busca constante pela 
realização  do  interesse  público.Isto  faz  com  que  as  partes  do  contrato  administrativo  (  Administração 
contratante  e  terceiro  contratado)  não  sejam colocados  em situação  de  igualdade.O contrato  somente 
vincula as partes se elas concordarem com a sua celebração. Se não  houver a concordância do particular, 
o contrato administrativo não o obriga. Porém, uma vez firmado o acordo, em nome da supremacia do 
interesse  público,  são  conferidas  à  Administração  Pública  prerrogativas  que  lhe  colocam  em  patamar 
diferenciado, de superioridade em face do particular que com ela contrata.

Essa  supremacia  irá  manifestar-se  por  meio  de  determinadas  cláusulas  contratuais 
denominadas “cláusulas exorbitantes”.Essa terminologia decorre do simples fato de que elas extrapolam as 
regras  do  Direito  Privado  e  conferem  poderes  exorbitantes  à  Administração  contratante  em  face  do 
particular contratado.

O art.58  da  Lei  nº  8.666/93,  que  trata  dessas  cláusulas,  dispõe  nos  seguintes 
termos:
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ART.58 -O regime jurídico dos contratos administrativos instituídos por esta lei 
confere à Administração, em relação à  eles, a prerrogativa de :

I- Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse 
público, respeitados os direitos do contrato;

II-Rescindi-los,  unilateralmente,  nos  casos  especificados  no  inciso  I  do  art.79 
desta lei;

III-Fiscalizar-lhes a execução;
IV-Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
V-  Nos  casos  de  serviços  essenciais,  ocupar  provisoriamente  bens  móveis, 

imóveis,  pessoal  e  serviços  vinculados  ao  objeto  do  contrato,  na  hipótese  da  necessidade  de 
acutelar  apuração  administrativa  de  faltas  contratuais  pelo  contrato,  bem como na  hipótese  de 
rescisão.

Depois de celebrados, os contratos devem ser publicados, embora resumidamente, no 
órgão oficial de imprensa da entidade pública contratante.Cuida-se, na verdade, de condição de eficácia, 
razão por que tal solenidade é essencial para que os contratos produzam regularmente seus efeitos.Devem, 
também, ser devidamente registrados e arquivados nas repartições administrativas pertinentes, para fins de 
consulta e controle.

Por outro lado, devem constar nos contratos o preâmbulo, os nomes das partes e seus 
representantes, o objeto do ajuste, o ato autorizativo do contrato, o número do processo de licitação, ou, se  
for  o  caso,  da  dispensa  ou  da  inexigibilidade,  e  a  menção de que  seu  regime jurídico  é  o  da  Lei  nº 
8.666/93.É de se reconhecer que  tal  exigência  espelha a  preocupação do legislador  de caracterizar  o 
regime do contrato administrativo, mas tal menção não seria exigível dado o fato de que os elementos de 
caracterização dimanam da própria lei.

Constituem cláusulas essenciais dos contratos administrativos aquelas indispensáveis à 
validade do negócio jurídico.As cláusulas que não tem esse condão, e que variam em conformidade com a 
natureza do contrato, são consideradas acidentais.

Deve o contrato conter necessariamente algumas cláusulas, e estas estão relacionadas 
no art.55 do Estatuto.Encontram-se na relação, dentre outras, a que defina o objeto e suas características; 
que indique o regime de execução, bem como o preço e as condições de pagamento; que demarque os 
prazos; que aponte os recursos; que fixe a responsabilidade das partes etc.

É importante salientar também, que em decorrência da supremacia do interesse público, 
não pode a Administração assumir posição passiva e aguardar que o contratado cumpra  todas as suas 
obrigações contratuais.Não pode a Administração aguardar o fim do termo do contrato para verificar se o 
seu  objetivo  foi  efetivamente  alcançado.Durante  a  execução  do  contrato  deverá  ser  verificado  se  o 
contratado cumpre todas as etapas e fases do contrato.Essa forma de agir preventiva apenas benefícios  
traz para a administração.

Nos  termos  do  art.55,  da  Lei  nº  8.666/93,  são  cláusulas  necessárias  em  todo 
contrato ( instrumento contratual) as que estabeleçam:

I-O objeto e seus elemetos característicos;
II-O regime de excução ou a forma  de fornecimento;
III-O  preço  e  as  condições  de  pagamento,  os  critérios,  a  data-base  e  a 

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

IV-Os  prazos  de  início  de  etapas  de  excução,  de  conclusão,  de  entrega,  de 
observação e de recebimento definitvo, 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, 
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ao convite e à proposta do licitante vencedor;
XII-A  legislação  aplicável  à  excução  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.

IV – DO PARECER.
Ante todo exposto, e com base nos autos do contrato nº 115/2011, somos de parecer 

favorável  à  realização  desta  contratação  de  prestação  de  serviços  de  tecnologia  da  informação  e 
comunicação-TIC., a ser celebrado entre o Corpo de Bombeiros Militar do Pará-CBMPA  e a Empresa de 
Processamento de Dados Do Estado Do Pará. Ressaltamos porém que deve ser observado o procedimento 
de justificativa antes de ser realizado o contrato de dispensa.Cita-se o art.26 da Lei nº 8.666/93.Cita-se o 
art.26, Parágrafo Único :

Parágrafo Único: O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, 
previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

I-.............
II- Razão da escolha do fornecedor ou executante;
III-justificativa do preço.
Cita-se a jurisprudência do TCU:
Contratação direta-elementos essenciais
TCU recomendou: “Instrua todos od processos de dispensa  e inexigibilidade de 

licitação com os elementos exigidos pelo art.26 da Lei n° 8.666/93, especialmente quanto à razão da 
escolha do fornecedor e detalhada justificativa do preço.

Conclui-se  então  que  seja  feito  o  procedimento  de  justificativa  de  dispensa  desta 
licitação, antes da realização deste contrato administraivo

Por  fim,  cumpre  salientar,  que  este  parecer  refere-se  apenas  à  questão  jurídica, 
ressalvando-se as questões econômicas e contábeis.

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 05 de outubro de 2011.

ROBERTA     VIEIRA DE SOUZA CALIARI –1º TEN QOCBM
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

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente Parecer.
2. Publque-se em BG. Providencie a Ajudância Geral.

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

Parecer nº 77/20011
Objeto: ANÁLISE DE EDITAL E MINUTA DE CONTRATO Nº000/211
Interessado: DAL-DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO 
Assunto:  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA  REALIZAR  O  PROCESSO 

LICITATÓRIO  NA  MODADIDADE  CARTA-CONVITE  PARA  CONSTRUÇÃO  DO  QUARTEL  DE 
CAPANEMA  DO  5º  SGBM.(  PINTURA,  REVISÃO  DE  INSTALAÇÃO  ELÉTRICA,  HIDRÁULICA  E 
SANITÁRIA)

Anexo: PROCESSO Nº268/2011-Contendo um total de 62 folhas.

EMENTA: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. MODALIDADE CONVITE. CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL 

 Boletim Geral nº 186 de 19OUT2011 – E-mail ajg@bombeiros.pa.gov.br Pág 8



DO 5º  SGBM-.  ANÁLISE DAS MINUTAS DO EDITAL E CONTRATO REFERENTES AO PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 268/2011. REGULARIDADE. FUNDAMENTO NO ART. 22 INCISO III e § 3º;  ART. 23, 
INCISO I “a” da Lei nº 8.666/93, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Exm. Sr. Comandante Geral do Corpo de Bombeiro Militar do Pará
I - DA CONSULTA: 
Conforme os autos do processo nº 268, foi solicitado à assessoria jurídica da Diretoria de 

Apoio Logístico-do CBMPA, parecer jurídico acerca das minutas de Edital e Contrato no que respeita ao 
procedimento  licitatório-carta  convite  referente  à  contratação  de  empresa  especializada  no  serviço  de 
Engenharia para reforma do Quartel do 5º SGBM. Tal reforma se refere à pintura, revisão de instalação  
elétrica, hidráulica e sanitária

II - DOS FATOS:
 Em 26 de setembro de 2011, conforme ofício nº 411/2011, proveniente da DAL-CBMPA, 

em que o TEN. CEL. QOBM AUGUSTO SÉRGIO LIMA DE ALMEIDA, solicita a abertura de procedimento 
licitatório para reforma da Unidade Bombeiro Militar do Interior, 5º SGBM-CAPANEMA, alegando que este  
quartel encontra-se com sua estrutura física deteriorada devido à ação do tempo, necessitando de uma 
reforma  com  pintura,  revisão  das  instalações  elétricas,  hidráulicas  e  sanitárias,  principalmente  dos 
banheiros e alojamentos dos militares que cumprem escala de serviço diariamente, portanto necessitando 
de autorização para realizar licitação com o objetivo de contratar empresa especializada em serviço de 
engenharia civil.Segue junto ao processo, relatório situacional do 5º SGBM/I

No ofício nº 408/2011, a Diretoria de Apoio Logístico solicitou informações referentes à 
disponibilidade orçamentária para serviços de reforma e adaptaçãodas instalações físicas do Quartel de 
CAPANEMA- 5ºSGBM, no valor de R$ 148.920,17(cento e quarenta e oito mil, novecentos e vinte reais e  
dezesseis centavos ), com o objetivo de contratar empresa especializada em serviço de engenharia civi, 
para realizar a reforma do Quartel do 5º Subgrupamento de Bombeiros Militar do Município de Capanema.

No Ofício nº 264/2011, de 23 de setembro de 2011, O Diretor de Finanças do CBMPA, 
TEN. CEL QOBM Ídibas F. Dos S. Ribeiro, informou a existência de recursos orçamentários disponíveis na 
atividade 2604, no valor de R$ 148.920, 17 ( CENTO E QUARENTA E OITENTA MIL, NOVECENTOS E 
VINTE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS),  para atender as despesas com a contratação de empresa 
especializada para executar a reforma do Quartel do 5º Subgrupamento.

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.”

LEI FERDERAL:
Lei nº 8.666/93 de 21JUN93:
Art. 22. São modalidades de licitação:
Concorrência;
Tomada de preços;
Convite;
Concurso;
Leilão.
§ 3º - “Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente 

ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela 
unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o 
estenderá  aos  demais  cadastrados  na  correspondente  especialidade  que  manifestarem  seu 
interesse  com antecedência  de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.” 
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Art. 23. “As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo  
anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da  
contratação:”

I – para obras e serviços de engenharia:
convite: até R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais).
É importante ressaltar que a Carta-Convite é enviada diretamente aos interessados e 

não precisa ser publicada, devendo, entretanto, ser fixada cópia em local apropriado. Aplicam-se à carta-
convite,  no que for cabível,  as disposições relativas ao Edital,  especialmente quanto à identificação do 
objeto da licitação, critério de julgamento e demais condições cujo conhecimento seja indispensável.

Antes, apenas os convidados tinham direito de participar do convite.A lei vigente ampliou 
o  grupo  de  destinatários,  admitindo  a  participação  de  interessados  não  convidados  diretamente,  mas 
cadastrados  junto  aos  órgãos  administrativos.Para  possibilitar  sua  participação,  o  Estatuto  impôs  a 
obrgação de afixar-se, em local adequado, cópia do instrumento convocatório ( art.22, §3º)

CONVITE-DISPONIBILIZAÇÃO-RESTRIÇÕES
TCU-DETERMINOU:  “Em  licitações  na  modalidade  convite,  este  deve  ser 

disponibilizado apenas para empresas instaladas e com ramo de negócio compatível  com o do 
objeto da licitação, nos termos do § 3º, art.22 da Lei nº 8.666/93

CONVITE Nº DE LICITANTES HABILITADOS
O  TCU  entende  que  para  regularidade  da  licitação  na  modalidade  convite  é 

imprescindível que se apresentem, no mínimo 3 (três) licitantes qualificados.
Não se obtendo o número legal de propostas, impõem-se a repetição do ato, com a 

convocação de outros interessados. 
A habilitação tem por finalidade garantir que o licitante, na hipótese de ser o vencedor do 

certame, tenha condições técnicas, financeiras e idoneidade para adequadamente cumprir o contrato objeto 
da licitação.  A fim de garantir  a  maior  competitividade possível  à  disputa,  a  Lei  nº  8.666/1993,  proíbe 
qualquer exigência desnecessária.Por isso a Lei não admite que nada além do nela previsto seja exigido.  
Somente poderá ser exigido dos interessados, para habilitação nas licitações, documentação relativa à:

I- Habilitação jurídica;
II- Qualificação Técnica;
III- Qualificação Econômico-Financeira;
IV- Regularidade Fiscal;
V- Cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art.7º da CF/1988.
O Julgamento das propostas obedecerá tal procedimento, conforme a Lei nº 8.666/1993:
Art.43-A  licitação  será  processada  e  julgada  com  observância  dos  seguintes 

procedimentos:
I-Abertura  dos  envelopes  contendo  a  documentação  relativa  à  habilitação  dos 

concorrentes, e sua apreciação;
II-  Devolução  dos  envelopes  fechados  aos  concorrentes  inabilitados,  contendo  as 

respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação;
III- Abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde 

que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o 
julgamento dos recursos interpostos;

IV-  Verificação  da  conformidade  de  cada  proposta  com  os  requisitos  do  edital  e, 
conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda 
com os constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata 
de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis;

V- Julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação 
constantes do edital;

VI-  Deliberação  da  autoridade  competente  quanto  à  homologação  e  adjudicação  do 
objeto da licitação.

IV – DO PARECER.
Ante todo exposto, e com base nos autos do processo nº 268 oriundo da DAL-Diretoria 

de Apoio Logístic do CBMPA, onde foi constatada a regularidade nas Minutas de Edital e de Contrato que 
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servirão como fundamento para seleção e posteriormente contratação - da empresa que será responsável 
pela execução dos serviços de reforma do quartel  do 5º SGBM (CAPANEMA),  -  após ser tomadas as  
devidas cautelas quanto aos procedimentos legais  previstos para a  licitação na modalidade Convite  e,  
ainda, pela devida inserção das exigências de caráter  interno previstas em Lei, quais sejam:

- Demonstração da necessidade da contratação;
- 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;
Entendemos que a Comissão Permanente de Licitação cumpriu todas as formalidades 

legais exigidas para o devido processamento da licitação modalidade Convite, quanto aos atos preliminares 
internos e quanto às minutas de Edital e de Contrato.

Este parecer limita-se às questões jurídicas, ressalvando-se as questões econômicas e 
contábeis

É o Parecer, Salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 05 de outubro de 2011.

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Concordo com o Parecer.

CLAUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – TEN CEL QOBM
Presidente da Comissão de Justiça

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente Parecer.
2. Publque-se em BG. Providencie a Ajudância Geral.

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

PARECER nº 81/2011
INTERESSADO: COMANDANTE GERAL DO CBMP
ASSUNTO:  ANÁLISE  DE  CONVÊNIO  Nº  /2011-  Celebrado  entre  o  CORPO  DE 

BOMBEIROS 
MILITAR DO PARÁ E A DISTIBUIDORA BIG  BEM LTDA
ANEXO: Processo referente ao Convênio nº /2011,  BIG BEN LTDA E CBMPA
I-INTRODUÇÃO( DOS FATOS E DA CONSULTA)
Trata-se   da análise do Convênio  nº  /2011,  celebrado  entre  BIG BEN LTDA E   e  o 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ, tendo por objeto a realização estabelecer uma sistemática 
de  cooperação  técnica  entre  os  participes  deste  instrumento,  sendo vedada qualquer  transferência  ou 
descentralização de recursos financeiros entre o CBMPA  ea BIG bem, se constituindo da disponibilização, 
conforme  as  necessidades  do  CBMPA  e  em  contrapartida,  a  disponibilização  pelo   CBMPA de  seu 
estacionamento para uso da BIG bem. As necessidades do CBMPA estão registardas da seguinte forma: 
Aquisição  e  manutenção  preventiva  e  corretiva  dos  equipamentos  e  viaturas  operacionais  e 
administrativas, ;Aquisição das mobílias para o Centro de Atividades Técnicas e outras necessidades do 
CBMPA. 

II-DO DIREITO:
Em primeiro lugar cita-se o conceito de convênio administrativo, como sendo o ajuste 

firmado por pessoas administrativas entre si,  ou entre estas e entidades particulares,  com vistas a ser 
alcançado determinado objetivo de interesse público.

No convênio  os interesses são paralelos e  comuns.Neste tipo de negócio jurídico,  o 
elemeto fundamental é a cooperação, e  não o lucro.
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Há  três  razões  para  a  legitimação  do  convênio:  1)  Os  direitos  e  obrigações  estão 
direcionados a um objetivo de interesse comum dos pactuantes; 2)O convênio apenas formaliza a execução 
de metas  internas da Administração;  3)  O pactuante,  como visto,  tem o  direito  de  retirar-se do ajuste  
( denúncia do convênio), sem suportar qualquer efeito de maior relevânia.Impera, portanto, nesse aspecto, o 
princípio do informalismo, não sendo exigível  o pressuposto da personalidade jurídica,  como, ao revés,  
sucede nos contratos.

A celebração de convênios, por sua natureza, independe de licitação prévia como regra.é 
verdade  que  a  Lei  nº  8.666/93  estabelece,  no  art.116,  que  é  ela  aplicável  a  convênios  e  outros 
congêneres.Faz, entretanto, a ressalva de que a aplicação ocorre  no que couber.Como é lógico, raramente 
será possível a competitividade que marca o processo licitatório, porque os pactuantes já estão previamente 
ajustados para o fim comum a que se prpõem.Por outro lado, no verdadeiro convênio inexiste perseguição  
de  lucro,   e  os  recursos  financeiros  empregados  servem  para  cobertura  dos  custos  necessários  à 
operacionalização do acordo.Sendo assim, inviável e incoerente realizar licitação.

LEI Nº 8.666  de 21 de junho de1993
ART.116.Aplicam-se  as  disposições  desta  lei,  no  que  couber,  aos  convênios, 

acordos,  ajustes  e  outros  instrumentos  congêneres  celebrados  por  órgãos  e  entidades  da 
Administração

A efetivação  de  um convênio  depende  de  prévia  aprovação  de  minucioso  plano  de 
trabalho proposto pela organização interessada em celebrar o convênio. 

Para que o plano de trabalho seja considerado completo, é necessário que contenha, no 
mínimo, as seguintes informações: 

1)  identificação do objeto a ser executado;
2)  metas a serem atingidas;
3) etapas ou fases de execução;
4)  plano de aplicação dos recursos financeiros;
5)  cronograma de desembolso;
6)  previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da 
conclusão das etapas ou fases programadas;
As parcelas de convênio devem ser liberadas em estrita conformidade com o plano de 

aplicação dos recursos financeiros e o cronograma de desembolso aprovados. Caso contrário devem ficar 
retidas  ou  não  até  que  sejam totalmente  saneadas  quaisquer  das  impropriedades  a  seguir,  ocorridas 
simultaneamente ou não: na comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida;

1) desvio de finalidade na aplicação dos recursos;
2) atrasos não justificados  no cumprimento das etapas ou fases programadas;
3)práticas atentatórias aos princípios fundamentais de administração pública nas 

contratações e demais atos praticados na execução do convênio.
4)  inadimplemento do executor com relação a cláusulas conveniais básicas;
5)   não-adoção,  por  parte  do  executor  do  convênio,  de  medidas  saneadoras 

apontadas pelo  partícipe repassador dos recursos,  ou por integrantes do respectivo sistema de 
controle interno. 

6)A boa  e  regular  aplicação  de  parcelas  do  convênio,  na  forma  da  legislação 
aplicável,  inclusive mediante procedimentos de fiscalização local,  realizados periodicamente pela 
entidade ou órgão descentralizador dos recursos ou pelo órgão competente do sistema de controle 
interno da Administração Pública.

7)As  receitas  financeiras  recebidas  com  a  aplicação  dos  recursos  devem 
obrigatoriamente ser computadas a crédito do convênio e aplicadas exclusivamente no objeto de 
sua finalidade.

8)  Essas receitas  devem constar  de  demonstrativo  específico que integrará  as 
prestações  de  contas  do  ajuste.  Quando  da  finalização  de  convênio,  os  saldos  financeiros 
remanescentes,  inclusive  os  provenientes  das  receitas  obtidas  das  aplicações  financeiras 
realizadas, devem ser: devolvidos ao partícipe repassador dos recursos, no prazo improrrogável de 
30 (trinta) dias.Sujeita-se à instauração imediata de tomada de contas especial, a ser providenciada 
pela  autoridade  competente  do  órgão  ou  entidade  titular  dos  recursos,  o  responsável  que  não 
devolver os saldos financeiros remanescentes do convênio, inclusive no prazo de 30 dias. 

A formalização de convênio deve observar as disposições da Instrução Normativa STN 
1/1997, e contenham, em especial:
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1)  objeto específico, com seus elementos característicos e descrição detalhada, 
objetiva,  clara  e  precisa  do  que  se  pretende  realizar  ou  obter,  que,  comprovadamente,  seja  de 
interesse recíproco (comum) das partes convenentes;

2) plano de trabalho que, além da especificação completa do bem a ser produzido 
ou adquirido,  deverá previamente explicitar  o valor  a ser  despendido na sua obtenção e conter 
cronograma de desembolso, este último condizente com as fases ou etapas de execução do objeto 
do convênio.

3) compromisso do convenente de movimentar os recursos do convênio em conta 
bancária específica;

4) a obrigatoriedade de que a movimentação de recursos somente ocorra por meio 
de cheque nominativo ao efetivo credor, comprovando-se o pagamento com documentação idônea;

5)  a  vigência  do  instrumento,  que  deverá  ser  fixada  de  acordo  com  o  prazo 
previsto para a consecução do objeto e em função das metas estabelecidas;

6) a  obrigatoriedade de o  convenente apresentar  relatórios de execução físico-
financeira;

7)  a  obrigatoriedade  de  um  convenente  apresentar  prestação  de  contas  dos 
recursos recebidos no prazo previsto na referida IN 1/97;

8) a previsão de que, quando a liberação de recursos ocorrer em três ou mais 
parcelas,  a  terceira  delas  ficará  condicionada  à  apresentação  de  prestação  de  contas  parcial 
referente à primeira parcela liberada e assim sucessivamente, sem prejuízo de que, após a aplicação 
da última parcela, seja apresentada a prestação de contas do total dos recursos recebidos.

 Vale ressaltar, portanto, que o convênio é um termo de cooperação, sendo que o seu 
conteúdo é caracterizado pelo intuito dos pactuantes de realizarem recíproca cooperação, em ordem a ser 
alcançado determinado fim de seu interesse comum. Deve-se observar também que o objetivo sempre 
servirá, próxima ou mais remotamente, ao interesse coletivo. O convênio ou termo de cooperação, jamais 
deverá se afastar de seus objetivos. 

III-PARECER 
Como visto anteriormente o conceito de convênio, onde este é realizado      com  o 

intutito de alcançar um interesse comum, sem ter a obtenção de lucro, observamos portanto, que no caso 
em foco, o correto é a realização deste ato através de um contrato, pois  observamos       através da  
cláusula  VIII, a  estipulação  do  valor  global  do  objeto,  auferindo  assim  algum   tipo  de  lucro, 
discordando com o objetivo do convênio, e ainda a presença de interesses opostos e não comuns, 
como deve ser observado no convênio.Dessa forma, pela definição apresentada, esta comissão de 
justiça entende que a modalidade convênio não seria o instrumento adequado para a celebração do 
presente termo, conforme o disposto no art.1º da Instrução Normativa nº 01-STN, de 15 de janeiro de 
1997.Mantemos nossa decisão, já anteriormente analisada sobre esta mesma situação.

Este parecer refere-se apenas à questão jurídica, ressalvando-se as questões técnicas e 
econômicas

Quartel em Belém-PA, 06 de outubro de 2011.
É o Parecer, Salvo Melhor Juízo.

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Concordo com o Parecer.

CLAUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – TEN CEL QOBM
Presidente da Comissão de Justiça

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente Parecer.
2. Publque-se em BG. Providencie a Ajudância Geral.

HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil
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Parecer nº 83/2011
Objeto: ANÁLISE DE EDITAL E MINUTA DE CONTRATO Nº000/211
Interessado: DAL-DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO 
Assunto:  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA  REALIZAR  O  PROCESSO 

LICITATÓRIO NA MODADIDADE CARTA-CONVITE PARA CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DE   DO 12º 
SGBM-BRAGANÇA( PINTURA, REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA E SANITÁRIA)

Anexo: PROCESSO Nº269/2011-Contendo um total de 66 folhas.

EMENTA: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. MODALIDADE CONVITE. CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL 
DO 12º SGBM- (BRAGANÇA). ANÁLISE DAS MINUTAS DO EDITAL E CONTRATO REFERENTES AO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 269/2011. REGULARIDADE. FUNDAMENTO NO ART. 22 INCISO III e § 3º; 
ART. 23, INCISO I “a” da Lei nº 8.666/93, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Exm. Sr. Comandante Geral do Corpo de Bombeiro Militar do Pará
I - DA CONSULTA: 
Conforme os autos do processo nº 269, foi solicitado à assessoria jurídica da Diretoria de 

Apoio Logístico-do CBMPA, parecer jurídico acerca das minutas de Edital e Contrato no que respeita ao 
procedimento  licitatório-carta  convite  referente  à  contratação  de  empresa  especializada  no  serviço  de 
Engenharia para reforma do Quartel do 12º SGBM. Tal reforma se refere à pintura, revisão de instalação 
elétrica, hidráulica e sanitária.

II - DOS FATOS:
 Em 26 de setembro de 2011, conforme ofício nº 410/2011, proveniente da DAL-CBMPA, 

em que o TEN. CEL. QOBM AUGUSTO SÉRGIO LIMA DE ALMEIDA, solicita a abertura de procedimento 
licitatório  para reforma da Unidade Bombeiro  Militar  do Interior,  12º  SGBM (  Subgrupamento Bombeiro 
Militar), alegando que este quartel encontra-se com sua estrutura física deteriorada devido à ação do tempo,  
necessitando  de  uma  reforma  com  pintura,  revisão  das  instalações  elétricas,  hidráulicas  e  sanitárias, 
principalmente dos banheiros e alojamentos dos militares que cumprem escala de serviço diariamente, 
portanto  necessitando  de  autorização  para  realizar  licitação  com  o  objetivo  de  contratar  empresa 
especializada em serviço de engenharia civil.Segue junto ao processo, relatório situacional do 12º SGBM/I

No ofício nº 409/2011, a Diretoria de Apoio Logístico solicitou informações referentes à 
disponibilidade orçamentária para serviços de reforma e adaptaçãodas instalações físicas do Quartel de 
BRAGANÇA- 12ºSGBM, no valor de R$ 143.388,92(cento e quarenta e três mil, trezentos e oitenta e oito 
reais  e  noventa  e  dois  centavos  ),  com o  objetivo  de contratar  empresa  especializada  em serviço  de 
engenharia civil, no intuito de realizar a reforma do Quartel do 12º SGBM-BRAGANÇA.

No Ofício nº 265/2011, de 23 de setembro de 2011, O Diretor de Finanças do CBMPA,  
TEN. CEL QOBM ÍDBAS F. Dos S. Ribeiro, informou a existência de recursos orçamentários disponíveis na 
atividade 2604, no valor de R$ 143.388, 92 ( CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E OITENTA 
E  OITO  REAIS  E  NOVENTA E  DOIS  CENTAVOS),  para  atender  as  despesas  com a  contratação  de 
empresa especializada para executar a reforma do Quartel do 12º Subgrupamento Bombeiros Militar do 
Município de Bragança-PA

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.”

LEI FERDERAL:
Lei nº 8.666/93 de 21JUN93:
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Art. 22. São modalidades de licitação:
Concorrência;
Tomada de preços;
Convite;
Concurso;
Leilão.
§ 3º - “Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente 

ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela  
unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o 
estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse 
com antecedência  de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.” 

Art. 23. “As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo 
anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da 
contratação:”

I – para obras e serviços de engenharia:
convite: até R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais).
É importante ressaltar que a Carta-Convite é enviada diretamente aos interessados e 

não precisa ser publicada, devendo, entretanto, ser fixada cópia em local apropriado. Aplicam-se à carta-
convite,  no que for cabível,  as disposições relativas ao Edital,  especialmente quanto à identificação do 
objeto da licitação, critério de julgamento e demais condições cujo conhecimento seja indispensável.

Antes, apenas os convidados tinham direito de participar do convite.A lei vigente ampliou 
o  grupo  de  destinatários,  admitindo  a  participação  de  interessados  não  convidados  diretamente,  mas 
cadastrados  junto  aos  órgãos  administrativos.Para  possibilitar  sua  participação,  o  Estatuto  impôs  a 
obrgação de afixar-se, em local adequado, cópia do instrumento convocatório ( art.22, §3º)

CONVITE-DISPONIBILIZAÇÃO-RESTRIÇÕES
TCU-DETERMINOU:  “Em  licitações  na  modalidade  convite,  este  deve  ser 

disponibilizado apenas para empresas instaladas e  com ramo de negócio compatível  com o do 
objeto da licitação, nos termos do § 3º, art.22 da Lei nº 8.666/93

CONVITE Nº DE LICITANTES HABILITADOS
O  TCU  entende  que  para  regularidade  da  licitação  na  modalidade  convite  é 

imprescindível que se apresentem, no mínimo 3 (três) licitantes qualificados.
Não se obtendo o número legal de propostas, impõem-se a repetição do ato, com a 

convocação de outros interessados. 
A habilitação tem por finalidade garantir que o licitante, na hipótese de ser o vencedor do  

certame, tenha condições técnicas, financeiras e idoneidade para adequadamente cumprir o contrato objeto  
da  licitação.  Afim de  garantir  a  maior  competitividade  possível  à  disputa,  a  Lei  nº  8.666/1993,  proíbe 
qualquer exigência desnecessária.Por isso a Lei não admite que nada além do nela previsto seja exigido. 
Somente poderá ser exigido dos interessados, para habilitação nas licitações, documentação relativa à:

VI- Habilitação jurídica;
VII- Qualificação Técnica;
VIII-Qualificação Econômico-Financeira;
IX- Regularidade Fiscal;
X- Cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art.7º da CF/1988.
O Julgamento das propostas obedecerá tal procedimento, conforme a Lei nº 8.666/1993:
Art.43-  A  licitação  será  processada  e  julgada  com  observância  dos  seguintes 

procedimentos:
I-  Abertura  dos  envelopes  contendo  a  documentação  relativa  à  habilitação  dos 

concorrentes, e sua apreciação;
II-  Devolução  dos  envelopes  fechados  aos  concorrentes  inabilitados,  contendo  as 

respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação;
III- Abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde 

que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o 
julgamento dos recursos interpostos;

IV-  Verificação  da  conformidade  de  cada  proposta  com  os  requisitos  do  edital  e, 
conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda 
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com os constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata  
de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis;

V- Julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação 
constantes do edital;

VI-Deliberação  da  autoridade  competente  quanto  à  homologação  e  adjudicação  do 
objeto da licitação.

IV – DO PARECER.
Ante todo exposto, e com base nos autos do processo nº 269 oriundo da DAL-Diretoria 

de Apoio Logístic do CBMPA, onde foi constatada a regularidade nas Minutas de Edital e de Contrato que  
servirão como fundamento para seleção e posteriormente contratação - da empresa que será responsável 
pela execução dos serviços de reforma do quartel do 12º SGBM (BRAGANÇA), - após ser tomadas as 
devidas cautelas quanto aos procedimentos legais  previstos para a  licitação na modalidade Convite  e, 
ainda, pela devida inserção das exigências de caráter  interno previstas em Lei, quais sejam:

- Demonstração da necessidade da contratação;
- 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;
Entendemos que a Comissão Permanente de Licitação cumpriu todas as formalidades 

legais exigidas para o devido processamento da licitação modalidade Convite, quanto aos atos preliminares 
internos e quanto às minutas de Edital e de Contrato.

Este parecer limita-se às questões jurídicas, ressalvando-se as questões econômicas e 
contábeis

É o Parecer, Salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 11 de outubro de 2011.

Roberta Vieira de Souza Caliari-1ºTEN QOCBM 
Membro da Comissão de justiça

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Concordo com o Parecer.

CLAUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – TEN CEL QOBM
Presidente da Comissão de Justiça

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente Parecer.
2. Publque-se em BG. Providencie a Ajudância Geral.

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

Parecer nº 86/20011
Objeto: ANÁLISE DE EDITAL E MINUTA DE CONTRATO Nº000/2011
Interessado: DAL-DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO 
Assunto:  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA  REALIZAR  O  PROCESSO 

LICITATÓRIO  NA  MODADIDADE  CARTA-CONVITE  PARA  CONSTRUÇÃO  DO  QUARTEL  DE 
MARABÁ 5º GBM.( PINTURA, REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA E SANITÁRIA)

Anexo: PROCESSO Nº240/2011-Contendo um total de 53 folhas.

EMENTA: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. MODALIDADE CONVITE. CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL 
DO  5º  GBM  (MARABÁ)-.  ANÁLISE  DAS  MINUTAS  DO  EDITAL  E  CONTRATO  REFERENTES  AO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 240/2011. REGULARIDADE. FUNDAMENTO NO ART. 22 INCISO III e § 3º; 
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ART. 23, INCISO I “a” da Lei nº 8.666/93, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Exm. Sr. Comandante Geral do Corpo de Bombeiro Militar do Pará
I - DA CONSULTA: 
Conforme os autos do processo nº 240, foi solicitado à assessoria jurídica da Diretoria de 

Apoio Logístico-do CBMPA, parecer jurídico acerca das minutas de Edital e Contrato no que respeita ao 
procedimento  licitatório-carta  convite  referente  à  contratação  de  empresa  especializada  no  serviço  de 
Engenharia para reforma do Quartel do 5º GBM (MARABÁ). Tal reforma se refere à pintura, revisão de 
instalação elétrica, hidráulica e sanitária

II - DOS FATOS:
 Em 20 de agosto de 2011, conforme ofício nº 277/2011, proveniente da DAL-CBMPA, 

em que o TEN. CEL. QOBM MARCUS VICTOR LIMA NORAT, solicita a abertura de procedimento licitatório 
para  reforma  da  Unidade  Bombeiro  Militar  do  Interior,  5º  GBM-MARABÁ, alegando  que  este  quartel 
encontra-se com sua estrutura física deteriorada devido à ação do tempo, necessitando de uma reforma 
urgente com pintura, revisão das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, principalmente dos banheiros 
e  alojamentos  dos  militares  que  cumprem  escala  de  serviço  diariamente,  portanto  necessitando  de 
autorização  para  realizar  licitação  com  o  objetivo  de  contratar  empresa  especializada  em  serviço  de 
engenharia civil.Segue junto ao processo, relatório situacional do 5º GBM-MARABÁ.

No ofício nº /201- de 23 de setembro de 2011, a Diretoria de Apoio Logístico solicitou  
informações referentes à disponibilidade orçamentária para serviços de reforma e adaptaçãodas instalações 
físicas  do  Quartel  de  MARABÁ-  5ºGBM,  no  valor  de  R$  144..982,17(cento  e  quarenta  e  quatro  mil, 
novecentos  e  oitenta  e  dois  reais  e  dezessete  centavos  ),  com  o  objetivo  de  contratar  empresa 
especializada em serviço de engenharia  civi,  para realizar  a  reforma do Quartel  do 5º Grupamento de  
Bombeiros Militar do Município de MARABÁ.

No Ofício nº 266/2011, de 23 de setembro de 2011, O Diretor de Finanças do CBMPA, 
TEN. CEL QOBM ÍDBAS F. DOS S. FILHO, informou a existência de recursos orçamentários disponíveis na 
atividade 2604, no valor de R$ 144.982, 17 ( CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E 
OITENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), para atender as despesas com a contratação de 
empresa especializada para executar a reforma do Quartel do 5º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR DO 
MUNICÍPIO DE MARABÁ

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.”

LEI FERDERAL:
Lei nº 8.666/93 de 21JUN93:
Art. 22. São modalidades de licitação:
Concorrência;
Tomada de preços;
Convite;
Concurso;
Leilão.
§ 3º - “Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente 

ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela 
unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o 
estenderá  aos  demais  cadastrados  na  correspondente  especialidade  que  manifestarem  seu 
interesse  com antecedência  de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.” 
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Art. 23. “As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo 
anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da  
contratação:”

I – para obras e serviços de engenharia:
convite: até R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais).
É importante ressaltar que a Carta-Convite é enviada diretamente aos interessados e 

não precisa ser publicada, devendo, entretanto, ser fixada cópia em local apropriado. Aplicam-se à carta-
convite,  no que for cabível,  as disposições relativas ao Edital,  especialmente quanto à identificação do 
objeto da licitação, critério de julgamento e demais condições cujo conhecimento seja indispensável.

Antes, apenas os convidados tinham direito de participar do convite.A lei vigente ampliou 
o  grupo  de  destinatários,  admitindo  a  participação  de  interessados  não  convidados  diretamente,  mas 
cadastrados  junto  aos  órgãos  administrativos.Para  possibilitar  sua  participação,  o  Estatuto  impôs  a 
obrgação de afixar-se, em local adequado, cópia do instrumento convocatório ( art.22, §3º)

CONVITE-DISPONIBILIZAÇÃO-RESTRIÇÕES
TCU-DETERMINOU:  “Em  licitações  na  modalidade  convite,  este  deve  ser 

disponibilizado apenas para empresas instaladas e com ramo de negócio compatível  com o do 
objeto da licitação, nos termos do § 3º, art.22 da Lei nº 8.666/93

CONVITE Nº DE LICITANTES HABILITADOS
O  TCU  entende  que  para  regularidade  da  licitação  na  modalidade  convite  é 

imprescindível que se apresentem, no mínimo 3 (três) licitantes qualificados.
Não se obtendo o número legal de propostas, impõem-se a repetição do ato, com a 

convocação de outros interessados. 
SEÇÃO III-DAS OBRAS E SERVIÇOS
ART.7º da Lei nº 8.666 de 21.06.1993 -As licitações para a execução de obras e para  

a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência:
I-PROJETO BÁSICO;
II-PROJETO EXECUTIVO;
III-EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS.
§ 1º A execução de cada etapa será obrigatoriuamente precedida da conclusão e 

aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores, à exceção do 
projeto executivo, o qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e 
serviços, desde que também autorizado pela Administração.

§ 2º As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:
I- Houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para 

exame dos interessados em participar do processo licitatório;
II-Existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos 

os seus custos unitários;
III-Houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das 

obrigações decorrentes de obras ou serviços a ser executados no exercício financeiro em curso, de 
acordo com o respectivo cronograma;

IV-O produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano 
Plurianual de que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso.

§  4º  É  vedada,  ainda,  a  inclusão,  no  objeto  da  licitação,  de  fornecimento  de 
materiais  e  serviços  sem  previsão  de  quantidades  ou  cujos  quantitativos  não  correspodam  às 
previsões reais do projeto básico ou excutivo.

A habilitação tem por finalidade garantir que o licitante, na hipótese de ser o vencedor do 
certame, tenha condições técnicas, financeiras e idoneidade para adequadamente cumprir o contrato objeto 
da licitação.  A fim de garantir  a  maior  competitividade possível  à  disputa,  a  Lei  nº  8.666/1993,  proíbe 
qualquer exigência desnecessária.Por isso a Lei não admite que nada além do nela previsto seja exigido.  
Somente poderá ser exigido dos interessados, para habilitação nas licitações, documentação relativa à:

XI- Habilitação jurídica;
XII- Qualificação Técnica;
XIII-Qualificação Econômico-Financeira;
XIV-Regularidade Fiscal;
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XV- Cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art.7º da CF/1988.
O Julgamento das propostas obedecerá tal procedimento, conforme a Lei nº 8.666/1993:
Art.43-A  licitação  será  processada  e  julgada  com  observância  dos  seguintes 

procedimentos:
I-Abertura  dos  envelopes  contendo  a  documentação  relativa  à  habilitação  dos 

concorrentes, e sua apreciação;
II-  Devolução  dos  envelopes  fechados  aos  concorrentes  inabilitados,  contendo  as 

respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação;
III- Abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde 

que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o 
julgamento dos recursos interpostos;

IV-  Verificação  da  conformidade  de  cada  proposta  com  os  requisitos  do  edital  e, 
conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda 
com os constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata 
de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis;

V-Julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação 
constantes do edital;

VI-Deliberação  da  autoridade  competente  quanto  à  homologação  e  adjudicação  do 
objeto da licitação.

IV – DO PARECER.
Ante todo exposto, e com base nos autos do processo nº 240 oriundo da DAL-Diretoria 

de Apoio Logístic do CBMPA, onde foi constatada a regularidade nas Minutas de Edital e de Contrato que 
servirão como fundamento para seleção e posteriormente contratação - da empresa que será responsável 
pela execução dos serviços de reforma do quartel do 5º GBM (MARABÁ), - após ser tomadas as devidas  
cautelas quanto aos procedimentos legais previstos para a licitação na modalidade Convite e, ainda, pela 
devida inserção das exigências de caráter  interno previstas em Lei, quais sejam:

- Demonstração da necessidade da contratação;
- 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;
Entendemos que a Comissão Permanente de Licitação cumpriu todas as formalidades 

legais exigidas para o devido processamento da licitação modalidade Convite, quanto aos atos preliminares 
internos e quanto às minutas de Edital e de Contrato.

Este parecer limita-se às questões jurídicas, ressalvando-se as questões econômicas e 
contábeis

É o Parecer, Salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 14 de outubro de 2011.

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Concordo com o Parecer.

CLAUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – TEN CEL QOBM
Presidente da Comissão de Justiça

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente Parecer.
2. Publque-se em BG. Providencie a Ajudância Geral.

HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil
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2 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Diária
Número de Publicação: 294367
Portaria: 928/2011-DG
Objetivo: Fazer a condução veicular de técnicos da DRS/SEGUPDS.
Fundamento Legal: Decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 419/2007-SEAD.
Origem: BELÉM/PA – BRASIL
Destino(s): 
Abaetetuba/PA – Brasil
Servidor(es): 
5399491/Charles  de  Jesus  Sousa  (CB/BM-Motorista)  /  3.0  diárias  (Alimentação) /  de 

14/10/2011 a 16/10/2011
5399491/Charles  de  Jesus  Sousa  (CB/BM-Motorista)  /  2.0  diárias  (Pousada)  /  de 

14/10/2011 a 16/10/2011
Ordenador: Cláudio Jorge da Costa Lima

Número de Publicação: 294330
Portaria: 922/2011-DG
Objetivo: Participar do evento PRO-PAZ CIDADANIA.
Fundamento Legal: Decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 419/2007-SEAD.
Origem: BELÉM/PA – BRASIL
Destino(s): 
Abaetetuba/PA – Brasil
Servidor(es): 
5124034/Antonio de Castro Catete Fonseca (Sub.Ten./BM) / 3.0 diárias (Alimentação) / 

de 14/10/2011 a 16/10/2011
5124034/Antonio de Castro Catete Fonseca (Sub.Ten/BM) / 2.0 diárias (Pousada) / de 

14/10/2011 a 16/10/2011
Ordenador: Cláudio Jorge da Costa Lima

(Fonte: Diário Oficial Nº. 32019 de 17/10/2011)

3 – DETERMINAÇÃO
A partir  desta  data  os  Oficiais  BM:  1º  TEN QOCBM ROBERTA VIERA DE SOUZA 

CALIARI e 1º TEN QOCBM PAULO SÉRGIO MARTINS COSTA, ambos do QCG, não concorrerão a escala 
de serviço de Oficial de dia ao Quartel do Comando Geral do CBMPA, até ulterior deliberação.

Que tome cohecimEnto o CAP QOBM jânio chefe da Seção Administrativa da Ajudância 
Geral e providencie a respeito.

4 – TELEGRAMA RECEBIDO
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
Recebi  e  agradeço  honroso  convite  para  participar  do  9º  Círio  dos  Bombeiros. 

Parabenizo  e  desejo  que  o  evento  tenha  sido  realizado  com  sucesso  lamento  a  impossibilidade  ter  
participado devido a compromisso agendados anteriormente.

Deputado Manoel Pioneiro
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará

5 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 471, DE 14 DE OUTUBRO DE 2011;
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar e Coordenador Estadual de Defesa 

Civil, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar; e

CONSIDERANDO a necessidade de facilitar o acesso às informações das atividades fim 
e meio desenvolvidas pelas OBM´s do Corpo de Bombeiros Militar do Pará da Região Metropolitana de  
Belém e interior do Estado;

CONSIDERANDO a  necessidade  de  divulgação  das  atividades  das  OBM´s  para  o 
público interno e externo, bem como para os veículos de comunicação de uma forma geral;
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CONSIDERANDO a necessidade da atualização e controle, constantes, das atividades 
desenvolvidas pelas OBM´s, por parte da Assessoria de Comunicação Social (BM/5);

CONSIDERANDO a necessidade de se criar uma cultura de conhecimento das ações de 
relações públicas e comunicação social, nas OBM�s;

CONSIDERANDO a  necessidade  de  valorizar  e  fortalecer  as  convicções  do  público 
interno sobre a importância da instituição Bombeiro Militar;

CONSIDERANDO a necessidade de manter a credibilidade, confiabilidade e prestígio da 
instituição Bombeiro Militar, junto à sociedade civil, da Região Metropolitana de Belém e interior do Estado.

RESOLVE:
Art. 1º - Criar no âmbito das OBM´s da Região Metropolitana de Belém e interior do 

Estado, a função do Agente de Relações Públicas (ARP) do CBMPA.
Art. 2º - O ARP da OBM será o responsável pela elaboração e emissão das informações 

(notícias/matérias) das atividades desenvolvidas pela sua OBM, à BM/5, conforme orientações da chefia 
imediata.

Art.3º - O Agente de Relações Públicas deverá ser indicado pela chefia imediata, bem 
como o nome do  mesmo ser  remetido  para  a  BM/5,  setor  responsável  pelo  controle  das  informações 
repassadas pelos ARP�s.

Art. 4º - Para efeito da criação do ARP das OBM�s, e desenvolvimento da referida função,  
também serão consideradas como OBM�s, a  saber: chefia do gabinete do Comandante Geral, chefia do 
gabinete  do  Subcomando  Geral,  Assessoria  do  Comando,  Coordenadoria  Estadual  de  Defesa  Civil, 
Comando Operacional,  Diretorias, Seções do Estado Maior Geral,  Comissões, Almoxarifado Geral,  CAT, 
CSMVMOp, ABM, CFAE e Capelania.

Art. 5º - As informações das atividades fim e meio desenvolvidas pelas OBM´s,  bem 
como a remessa de fotos, deverão ser repassadas por meio de boletins informativos, via CD, ou e-mail  
(ascomcbmpa@gmail.com),  conforme  modelo  de  documento  anexo  a  esta  Portaria,  à  BM/5,  que 
providenciará a difusão das informações junto aos veículos de comunicação competentes,  que se fizer 
necessário.

Art. 6º - As informações gerais remetidas à BM/5, pelos ARP�s, são aquelas relacionadas 
à: solenidades cívico militares, capacitação de pessoal (cursos de formação e especialização); instrução; 
realização de palestras; visita de autoridades; desenvolvimento de ações sociais; atividades desportivas; 
assinatura  de  convênios;  inaugurações;  realização  de  concursos;  atividades  sociais;  procedimentos 
administrativos;  prevenções  diversas;  comemoração  de  datas  significativas;  aquisição  de  materiais  e 
equipamentos; aniversariantes do mês e outros assuntos envolvendo a OBM.

Art. 7º - O nome do militar que ficará na função de ARP, deverá ser remetido para a 
chefia da BM/5, até o prazo de 10 (dez) dias após a publicação desta portaria.

Art. 8º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação;
Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
SEM ALTERAÇÃO

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 – CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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