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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 21 DE OUTUBRO DE 2011 (SEXTA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM ROCHA
Supervisor de Área CAP BM ARTHUR

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM FÁBIO
2º Turno: CAP BM THIAGO

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM DAVI
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM JORGE MAX
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM CASTRO

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

Aprovo a Nota de Serviço nº. 119/2011, do Cop, referente a �PREVENÇÃO DURANTE 
REALIZAÇÃO X PARADA LGBT�.

2 � Aprovo a Nota de Serviço nº. 120/2011, do Cop, referente a prevenção durante a �IV 
CORRIDA PELA VIDA�.

3 -� Aprovo a Nota de Serviço nº. 121/2011, do Cop, referente a �PREVENÇÃO DURANTE 
REALIZAÇÃO DA CAMINHADA PELA FÉ�.

4 �- Aprovo a Nota de Serviço nº. 122/2011, do Cop, referente a �III CONFERÊNCIA DE 
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL�.

5 �- Aprovo a Nota de Serviço nº.  123/2011,  do Cop,  referente  �VISITA DA E.E.E.F.M 
EUNICE WEAVER AO QCG E 2º GBS/GSE�.

6 -� Aprovo a Nota de Serviço nº. 124/2011, do Cop, referente a �SEMANA MUNICIPAL E 
DIA NACIONALDO IDOSO�.

7 � Aprovo a Nota de Serviço nº. 125/2011, do Cop, referente �PREVENÇÃO NAZARÉ EM 
TODO CANTO�.

8 -� Aprovo a Nota de Serviço nº. 126/2011, do Cop, referente ao �XV CÍRIO ESTUDANTIL 
DO COLÉGIO DO CARMO�.

9 -� Aprovo a Nota de Serviço nº. 127/2011, do Cop, referente a �PREVENÇÃO DO AUTO 
DO CÍRIO�.

10 -� Aprovo a Nota de Serviço nº. 128, do Cop, referente ao �CÍRIO DA SECRETARIA DE 
ESTADO DE SAÚDE � SESPA�.

11 -� Aprovo a Nota de Serviço nº. 129/2011, do Cop, referente a �PREVENÇÃO NAZARÉ 
EM TODO CANTO�.

(Fonte: Nota nº. 35/2011 � COP)
  

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA
PARECER Nº 68/2011 - COJ.
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INTERESSADO: Tcel QOBM Augusto Sérgio Lima de Almeida
ORIGEM: Diretoria de Apoio Logístico.
ASSUNTO: Adesão à ata de registro de preço.
ANEXO: Ofício nº 421/2011/DAL – CBMPA e seus anexos.

ADMINISTRATIVO.  AQUISIÇÃO  DE  02  UNIDADES  DE  TONERS  (CARREGADO) 
PARA 02 IMPRESSORAS (01 HP LASER JET P1005 E 01 HP LASER JET 1020. ADESÃO A ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO. DIVERGÊNCIAS DOUTRINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE.

I – INTRODUÇÃO:
DOS FATOS E DA CONSULTA
O Ilmo. Diretor de Apoio Logístico solicitou ao Comandante Geral do CBMPA autorização 

para que a Comissão Permanente de Licitação possa proceder à adesão a Ata de Registro de Preços nº  
012/2011  relativa  ao  Processo  nº  2011/228127  –  Pregão  Eletrônico  SRP nº  08/2011  –  SEGUP,  para 
aquisição de cartuchos e toners para as impressoras do CBMPA, conforme Processo nº 242.

Constam nos autos a consulta de propostas comerciais às seguintes empresas:
Empresa R.E Comércio e Serviço LTDA  EPP. (fls. 15).
Empresa Comercial Nova Era  LTDA EPP (fls. 17).
O  Diretor  de  Apoio  Logístico  enviou  o  ofício  nº  413/2011/DAL-CBMPA solicitando  à 

diretoria de finanças informações acerca da disponibilidade orçamentária para atender o pleito em análise.
Por  intermédio  do  ofício  nº  273/2011-DF o Diretor  deFinanças informa que  existem 

recursos orçamentários disponíveis da seguinte forma:
06.122.0125.4534 – Operacionalização das Ações Administrativas;
Elemento de despesa: 339030 – Material de Consumo;
Valor disponível: R$ 10.613,00 (dez mil seiscentos e treze reais).

II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:
DO DIREITO
A  Administração  Pública  encontra-se  amparada  por  mandamentos  nucleares  do 

ordenamento jurídico, que são os denominados princípios fundamentais. Dentre os princípios norteadores 
da atividade administrativa, temos aqueles expressos no caput do artigo 37 da Constituição Federal que 
dispõe:

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 da legalidade,  impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Nosso texto constitucional pátrio também é claro ao expor que:
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
(...)
XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as 

administrações  públicas  diretas,  autárquicas  e  fundacionais  da  União,  Estados,  Distrito  Federal  e 
Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia 
mista, nos termos do art. 173, § 1°, III; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

Posteriormente  editou-se  a  Lei  Federal  n.º  8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  que 
regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da CF/88. Ao cuidar das compras, definiu a legislação em comento – 
artigo 15,  inciso II  – que essas deverão ser,  sempre que possível,  processadas através de sistema de 
registro de preços. Tal sistema também foi previsto no artigo 11 da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 
2002,  que  instituiu  a  modalidade  de  licitação  denominada Pregão,  para  aquisição  de  bens e  serviços 
comuns. Vejamos os textos legais na íntegra:

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:
(…)
II- ser processadas através de sistema de registro de preços; 
§ 3º  O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto,  atendidas as 

peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições:
I - seleção feita mediante concorrência;
II - estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados;
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III - validade do registro não superior a um ano.
Lei nº 10.520, de 17 de junho de 2002.
Art. 11.  As compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando efetuadas pelo  sistema de registro de preços 
previsto no art.  15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderão adotar a modalidade de pregão, 
conforme regulamento específico.

Com o escopo de regulamentar o sistema de registro de preços, em atenção ao disposto 
no § 3º do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 acima citado, foi expedido, no âmbito federal, o Decreto n.º  
3.931, de 19 de setembro de 2001, hoje em vigor com as alterações introduzidas pelo Decreto n.º 4.342, de 
23 de agosto de 2002. Tal decreto dispõe preceitos específicos ao tema, onde torna-se relevante destacar:

Art.  1º As  contratações de  serviços  e  a  aquisição  de  bens,  quando  efetuadas  pelo 
Sistema de Registro de Preços, no âmbito da Administração Federal direta, autárquica e fundacional, fundos 
especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou 
indiretamente pela União, obedecerão ao disposto neste Decreto.

Parágrafo único. Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes definições:
I - Sistema de Registro de Preços - SRP - conjunto de procedimentos para registro 

formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras;
II - Ata de Registro de Preços - documento vinculativo, obrigacional, com característica 

de compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e 
condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas 
apresentadas;”.

(...)
Art. 2º Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hipóteses:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações 

freqüentes;
II  -  quando  for  mais  conveniente  a  aquisição  de  bens  com  previsão  de  entregas 

parceladas  ou  contratação  de  serviços  necessários  à  Administração  para  o  desempenho  de  suas 
atribuições;

III  -  quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para 
atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; e

IV - quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente o quantitativo a  
ser demandado pela Administração”.

Art. 3º  A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de concorrência 
ou de pregão, do tipo menor preço, nos termos das Leis nos 8.666, de 21 de julho de 1993, e 10.520, de 17  
de julho de 2002, e será precedida de ampla pesquisa de mercado.(Redação dada pelo Decreto nº 4.342, 
de 23.8.2002)

Art. 4º O prazo de validade da Ata de Registro de Preço não poderá ser superior a um 
ano, computadas neste as eventuais prorrogações”.

(...)
Art. 8º A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 

qualquer  órgão ou entidade da  Administração que não tenha participado do  certame licitatório, 
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

§  1º  Os  órgãos  e  entidades  que  não  participaram  do  registro  de  preços,  quando 
desejarem fazer  uso  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  deverão  manifestar  seu  interesse  junto  ao  órgão 
gerenciador  da  Ata,  para  que  este  indique  os  possíveis  fornecedores  e  respectivos  preços  a  serem 
praticados, obedecida a ordem de classificação.

§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições  nela  estabelecidas,  optar  pela  aceitação  ou  não  do  fornecimento,  independentemente  dos 
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente  
assumidas.

§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

É indispensável tomar por base o Decreto nº 1.093, de 29 de junho de 2004, que  institui, 
no âmbito da Administração Pública Estadual, o Sistema de Registro de Preços de que trata o art. 15 da Lei  
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e dá outras providências, senão vejamos:

Art.  8º  A Ata  de  Registro  de  Preços,  durante  sua  vigência,  poderá  ser  utilizada  por 
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qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Assim, resta claro que o Decreto nº 3.931/01 (hoje com as alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 4.342/02), previsto no art. 15, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93, em seu art. 8º, trata da criação da  
figura do “carona” e consiste na possibilidade de que qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, 
que não tenha participado do certame licitatório, possa fazer uso da licitação realizada por outro, mediante 
adesão à Ata de Registro de Preços.

Para tanto, pode-se classificar os usuários da Ata de Registro de Preços em dois grupos:
órgãos  participantes: são  aqueles  que,  no  momento  da  convocação  do  órgão 

gerenciador,  comparecem  e  participam  da  implantação  do  SRP,  informando  os  objetos  pretendidos, 
qualidade e quantidade. Sua atuação é prevista no art. 1º, inc. IV, do Decreto nº 3.931/01; e

órgãos não participantes (caronas): são aqueles que, não tendo participado na época 
oportuna, informando suas estimativas de consumo, requererem, posteriormente, ao órgão gerenciador, o 
uso da Ata de Registro de Preços.

Favoravelmente podemos demonstrar a seguinte notícia veiculada na mídia:
PLENO DEFINE REGRAS PARA USO DE “CARONA” POR ÓRGÃOS PÚBLICOS EM 

LICITAÇÃO 
O Tribunal de Contas (TCE-RO) firmou entendimento sobre a possibilidade da utilização 

da ata de registro de preços por órgão diverso do que a licitou, prática conhecida informalmente como 
“carona”,  extra-ata  e  terceiro.  A deliberação  decorreu  de  consulta  formulada  pela  Agência  de  Defesa 
Sanitária Agrosilvapastoril de Rondônia (Idaron), formalizada através do Processo 3393/2010, do qual foi 
relator o conselheiro Edílson de Sousa Silva.

Fonte: http://www.tce.ro.gov.br/noticia.aspx?id=4010
Adiante-se, desde já, que a prática do carona, defendida por alguns autores e utilizada 

por diversos órgãos e entidades da Administração Pública, vem sendo questionada por grande parte da 
doutrina administrativa e não mais usada por alguns órgãos e entidades do Poder Público.

Os vários conceitos elaborados pela doutrina administrativa acerca do tema licitação, 
geralmente, em muito se assemelham. Cita-se, aqui, o de Marçal Justen Filho (2008, p. 11):

Licitação é  o  procedimento  administrativo  destinado  a  selecionar,  segundo  critérios 
objetivos predeterminados, a proposta de contratação mais vantajosa para a Administração, assegurando-
se a ampla participação dos interessados, com observância de todos os requisitos legais exigidos.

Em face deste dispositivo surgiram diversos questionamentos, tornando o tema, ora em 
análise, não unânime. Assim, diante da ausência de entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência,  
entendemos ser necessário à reavaliação das regras atualmente adotas pelo Decreto nº 3.931/01.

É  cediço  que,  por  ser  algo  mais  cômodo,  porquanto  desobriga  a  realização  do 
procedimento licitatório, a prática do “carona” é utilizada, em alguns momentos, pela Administração Pública  
e, inclusive, defendida por alguns autores. 

No entanto, conforme entendimento do renomado Professor Marçal Justen Filho, bem 
como vislumbrado pelo Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº 1.487/07 – Plenário e pelo Tribunal de 
Contas  de  Santa  Catarina,  na  Decisão  nº  2.392/07,  “não  preserva  os  princípios  norteadores  da 
licitação”.

Nesta senda, a figura do “carona” não encontra amparo legal, vez que viola os princípios 
da legalidade e da isonomia, pois pressupõe contrato sem licitação, bem assim o da obrigatoriedade de 
licitar, eis que compete somente à lei a criação de hipóteses de contratação direta.

Fere, ainda, o princípio da isonomia, em razão das alterações que provoca na licitação 
que originou a ata de registro de preços a ser aderida, afrontando, ainda, o princípio da vinculação ao 
instrumento  convocatório,  vez  que  a  prática  do  “carona”  permite  contratação  não  prevista  no  ato 
convocatório, e o da publicidade, porque a contratação excedente não foi tornada pública, contrariando o 
próprio direito fundamental à igualdade e o princípio da livre concorrência.

Para elucidar a questão, temos a decisão do Tribunal de Contas do Estado de Santa 
Catarina, em sessão datada de 06 de agosto de 2007:

6.2 Responder à Consulta nos seguintes termos:
6.2.1 O Sistema de Registro de Preços, previsto no art. 15 da Lei (federal) nº 8.666/93, é 

uma ferramenta gerencial que permite ao Administrador Público adquirir de acordo com as necessidades do 
órgão ou da entidade licitante, mas os decretos e as resoluções regulamentadoras não podem dispor além 
da Lei das Licitações ou contrariar os princípios constitucionais;
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6.2.2 Por se considerar que o sistema de “carona”, instituído no art. 8º do Decreto 
(federal) nº 3.931/2001, fere o princípio da legalidade, não devem os jurisdicionados deste Tribunal 
utilizar as atas de registro de preços de órgãos ou entidades da esfera municipal, estadual ou federal 
para contratar com particulares, ou permitir a utilização de suas atas por outros órgãos ou entidades de 
qualquer esfera, excetuada a situação contemplada na Lei (federal) nº 10.191/2001”. (Decisão n.º 2.392/07. 
Relator Wilson Rogério Wan-Dall)

Na mesma linha, os Tribunais de Contas dos Estados do Rio de Janeiro, segundo Luiz 
Cláudio Santana (2007, p. 5):

“Nesse particular, vale a referência à recente regulamentação do SRP a que procedeu o 
Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio do Ato Normativo n.º 92/07, que se  
ateve aos termos da Lei [...]. Outro aspecto a ser ressaltado, nessa regulamentação, é a não previsão do 
carona, nem dar e nem pegar carona foi permitido.

Demais disso, não se pode em momento algum, visando celeridade, perder de vista que 
a figura jurídica da adesão à Ata do Registro de Preços foi criada de forma autônoma, por meio de Decreto  
(regulamentador do sistema de registro de preços), sem previsão em Lei.

Sobre esse ponto, conclui Joel de Menezes Niebuhr (2006, p. 4):
A figura do carona é ilegítima,  porquanto por  meio dela  procede-se à  contratação 

direta,  sem licitação,  fora  das  hipóteses  legais  e  sem qualquer  justificativa,  vulnerando  o  princípio  da 
isonomia, que é o fundamento da exigência constitucional que faz obrigatória a licitação pública.

Para  servir  de  embasamento  quanto  à  polêmica  que  envolve  o  tema,  é  importante 
demonstrar a seguinte notícia veiculada no Jornal Diário do pará:

VIATURAS: MP denuncia contrato de aluguel da Delta
O caso foi denunciado com exclusividade em uma série de reportagens do DIÁRIO, no 

final de julho e agosto. Além de pedir a nulidade do processo de licitação e do contrato, os promotores 
Alexandre Batista Couto Neto, Firmino Matos, Maria das Graças Cunha e Suely Aguiar Cruz querem que a  
Delta seja obrigada a ressarcir aos cofres públicos o dinheiro que já recebeu por conta do contrato.  Eles 
também pretendem que o Estado do Pará e todos os seus órgãos sejam submetidos à obrigação de 
não fazer adesão posterior (carona) a qualquer ata de registro de preços de órgão dos Estados, 
Municípios, União ou Distrito Federal.

(…)
Em resposta a um ofício do Ministério Público, a Auditoria Geral do Estado (AGE) disse 

em nota técnica que, com base na análise das legislações dos estados do Pará e Goiás, verifica-se que um 
órgão ou entidade paraense, mesmo que não tenha participado do processo de licitação, pode aderir a uma 
ata de registro de preços de outro órgão ou entidade de Goiás. O decreto estadual do Pará nº 1.093/2004, 
que institui na administração paraense o sistema de registro de preços de que trata a lei nº 8.666/93, diz a 
AGE, dispõe sobre essa previsão em seu artigo 8º.

O artigo citado pela AGE observa que a ata de registro de preços, durante sua vigência, 
poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame 
licitatório mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Os  promotores  que  assinam  a  ação  contra  o  Estado  e  a  Delta  contestam  a 
alegação da AGE, afirmando que a prática da carona à ata de registro de preços é vista em sua 
quase unanimidade pela doutrina especializada como “inconstitucional e ilegal”. Quanto à suposta 
vantagem da adesão à ata de preços, os promotores dizem não haver nos autos qualquer documento que 
demonstre isso na contratação com a Delta Construções.

(Fonte:  http://diariodopara.diarioonline.com.br/N-119918-
VIATURAS+MP+DENUNCIA+CONTRATO+DE+ALUGUEL+DA+DELTA.html)

III – CONCLUSÃO:
DO PARECER
Ante o exposto, considerando as disposições contidas nos textos legais analisados, esta 

Comissão de Justiça expõe que o tema em análise é bastante polêmico, pois apesar de haver previsão em 
Decreto e estar sendo utilizada por diversos órgãos da Administração Pública, a adesão à ata de registro de 
preço,  sem  ter  participado  da  licitação  originária,  vulgarmente  conhecido  como  “carona”,  é  altamente 
contestada pela doutrina, diversos Tribunais de Contas Estaduais e até mesmo pelo Ministério Público do 
Estado do Pará, motivo pelo qual, por falta de segurança jurídica suficiente à orientar  o Comandante 
Geral do CBMPA nos manifestamos contrários à adesão, salvo melhor juízo.  Sugerimos ser viável a 
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confecção  pelo  Gabinete  do  Comando  de  um expediente  à  área  consultiva  da  Procuradoria  Geral  do 
Estado, para analisar o caso e nos expor qual entendimento prevalece em tal instituição, haja vista que sua 
função  primordial  é  a  defesa  do  Estado,  evitando  que  sejam  tomadas  decisões  que  possam  ser 
questionadas futuramente por apresentar alguma forma de irregularidade.

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

Paulo Sérgio Martins Costa - 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 079/2011 – COJ
INTERESSADO: Presidente da Comissão Permanente de Licitação
ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação do CBMPA
ASSUNTO: Solicitação de análise jurídica do processo nº 261/2011 – pregão eletrônico 

nº 009 que versa sobre a aquisição de insumos e materiais para realização de atendimento pré-hospitalar 
pelas viaturas resgates do CBMPA 

ANEXO: Processo nº 261/2011 - pregão eletrônico nº 009 (043 folhas)

EMENTA:  ADMINISTRATIVO.  LICITAÇÃO.  MODALIDADE  PREGÃO  ELETRÔNICO. 
AQUISIÇÃO  DE MATERIAIS  PARA REALIZAÇÃO  DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALARES  PELAS 
VIATURAS RESGATES DO CBMPA. ANÁLISE DAS MINUTAS DO EDITAL E CONTRATO REFERENTES 
AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 261/2011. 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:
O  Presidente  da  Comissão  Permanente  de  Licitação  do  CBMPA  encaminhou  a 

Comissão de Justiça da Corporação o ofício nº 094 de 04 de outubro de 2011, no qual solicita emissão de 
parecer  jurídico  sobre  o  constante  no processo  nº  261,  pregão eletrônico  nº  009 (minutas de edital  e  
contrato),  que  versa  sobre  a  aquisição  de  insumos  e  materiais  para  realização  de  atendimento  pré-
hospitalar pelas viaturas resgates do CBMPA.

Em 28 de setembro de 2011, conforme ofício nº 419/2011/DAL - CBMPA, o  diretor de 
apoio  logístico,  solicitou  ao  Exmº  Sr.  Comandante  Geral  a  abertura  de  procedimento  licitatório  para 
aquisição de insumos e materiais para realização de atendimento pré-hospitalar pelas viaturas resgates do 
CBMPA, bem como requisitou a Diretoria de Finanças da Corporação (ofício nº 415/2011/DAL – CBMPA de 
27  de  setembro  de  2011)  informações  referentes  à  disponibilidade  orçamentária  para  contratação  de 
empresa especializada para fornecimento dos referidos materiais,  no valor  de R$ 169.000,00 (cento e 
sessenta e nove mil reais).

No ofício nº 271/2011, de 27 de setembro de 2011, O Diretor de Finanças do CBMPA 
informou a existência de recursos orçamentários disponíveis na atividade 2604, no valor de R$ 169.000,00 
(cento e sessenta e nove reais).

II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:
DO DIREITO
A Constituição Federal Brasileira prevê:
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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 institui normas para licitações e contratos da  
Administração  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. 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, as fundações públicas, as empresas públicas, as  
sociedades  de  economia  mista  e  demais  entidades  controladas  direta  ou  indiretamente  pela  União,  
Estados, Distrito Federal e Municípios”.

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

administrativo,  devidamente  autuado,  protocolado  e  numerado,  contendo  a  autorização  respectiva,  a  
indicação  sucinta  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,  

acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da  
Administração.”

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,  
igualmente, 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  
presente 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, 
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns) e Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005 
(regulamenta 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.”

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”.

[...]
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“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 decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005 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  
desnecessárias, 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  
físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante,  
procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara,  
concisa 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 
autoridade 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 propostas, 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 
certame, 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;
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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.

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

É o parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 07 de outubro 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

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente Parecer.
2. Publque-se em BG. Providencie a Ajudância Geral.
3. Ao presidente da Comissão Permanente de Licitação do CBMPA para conhecimento e 

providências.

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

PARECER Nº 84/2011-COJ.
INTERESSADO: Comissão Permanente de Licitação.
ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação.
ASSUNTO:  Processo Licitatório para contratar  empresa especializada em serviço de 

engenharia para reforma do quartel do 11º Subgrupamento Bombeiro Militar.
ANEXO: Autos do Processo 280/2011.
 
EMENTA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL 

PARA A REFORMA DO QUARTEL DO 11º SUBGRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR. MODALIDADE 
LICITATÓRIA CONVITE. POSSIBILIDADE.

 
I – DA CONSULTA
A Comissão Permanente de Licitação  solicitou a esta  Comissão de Justiça  parecer 

jurídico visando efetuar a contratação de empresa especializada em engenharia civil  para a reforma do 
prédio do quartel do 11º Subgrupamento Bombeiro Militar.

II - DOS FATOS
Por meio do ofício nº 412/2011/DAL – CBMPA, a Diretoria de Apoio Logístico  informa ao 

Comandante geral que a situação física do 11º SGBM está com diversos problemas, o que compromete o 
bom andamento dos serviços administrativos e operacionais do mesmo, e pela garantia do bem-estar e da 
saúde de nossos militares.

Foram emitidas solicitações pelo  Diretor de Apoio Logístico para algumas empresas, 
visando fornecimento de orçamentos de valores conforme a planilha confeccionada com base na planilha da 
Secretaria de Obras Públicas do Estado do Pará, na seguinte sequência:

MD Construtora Ltda;
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Centro Sul Engenharia Ltda;
Construtora Karajás Ltda;
O Diretor de Apoio Logístico , através do ofício nº 341/2011-DAL/CBMPA, solicitou ao 

Diretor  de Finanças informação a respeito  de disponibilidade  orçamentária  no valor  de  R$ 147.975,95 
(Cento e quarenta e sete mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) com o objetivo  
de contratar empresa especializada em serviço de engenharia civil para reforma do prédio do quartel do 11º 
Subgrupamento Bombeiro Militar.

Em  resposta,  o  Diretor  de  finanças  informou  que  existem  recursos  orçamentários 
disponíveis na atividade 2604, no valor  de R$ 147.975,95 (Cento e quarenta e sete mil,  novecentos e 
setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), conforme discriminado abaixo:

06.182.1184.2604 – Realização de Ações de Combate a Incêndio, Busca, Salvamento e 
Resgate;

Elemento de despesa: 449051 – Investimentos -Obras e instalações;
Valor disponível:  R$ 147.975,95 (Cento e quarenta e sete mil, novecentos e setenta e 

cinco reais e noventa e cinco centavos).

III – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
A licitação  é  o  procedimento  utilizado  pela  Administração  pública,  que  garante,  nas 

contratações, a igualdade de condições entre os participantes e a obtenção da proposta mais vantajosa nas 
compras, execução de obras e serviços.

Para  este  caso  específico,  analisando  a  minuta  do  convite  anexa  aos  autos, 
concordamos que esta modalidade de licitação pode ser  empregada. Vejamos o disposto na lei 8.666 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:

Art. 22. São modalidades de licitação:
I - concorrência;
II - tomada de preços;
III - convite;
IV - concurso;
V - 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: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
a) convite - até R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais); (Redação dada pela Lei nº 

9.648, de 1998)
O convite é a modalidade de licitação mais simples. A Administração escolhe quem quer 

convidar, entre os possíveis interessados, cadastrados ou não.
Esta modalidade licitatória se destina a interessados que pertençam a ramo de atividade 

pertinente ao objeto a ser licitado, que poderão ou não ser cadastrados no órgão que promover o certame, 
tendo como principal exigência o convite feito pela Administração.

Como pressuposto desta modalidade, temos que para a sua validade será necessário 
haver pelo menos três convidados para o certame. O alerta que se faz com relação a essa escolha é que 
ela  deverá  ser  efetuada  visando  sempre  ao  princípio  da  supremacia  do  interesse  público  e  não  de 
interesses  individuais,  sob  pena  de  se  caracterizar  um desvio  de  finalidade.  Um outro  aspecto  a  ser  
salientado é que três é um número mínimo, o que não impede que a Administração admita uma quantidade 
maior de convidados.

Na referida Lei encontramos uma vedação, porém não aparenta ter relação com o caso 
em tela, tratando especificamente a seguinte situação:

Art. 23.(...)
§ 5º É vedada a utilização da modalidade "convite" ou "tomada de preços", conforme o 
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caso, para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e  
no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, sempre que o somatório de 
seus valores caracterizar o caso de "tomada de preços" ou "concorrência", respectivamente, nos termos 
deste artigo, exceto para as parcelas de natureza específica que possam ser executadas por pessoas ou 
empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou serviço.   (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994).

V – CONCLUSÃO
Ante todo exposto, com fulcro na lei 8.666 de 1993, alterada pela lei 8.883 de 1994,  esta 

comissão de justiça se manifesta no sentido de que diante das informações prestadas  o procedimento 
licitatório em análise apresenta-se em conformidade com os ditames legais. É o Parecer, salvo melhor juízo.

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

Paulo Sérgio Martins Costa - 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 085/2011 – COJ
INTERESSADO: Presidente da Comissão Permanente de Licitação
ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação do CBMPA
ASSUNTO: Solicitação de análise jurídica do processo nº 274/2011 – Carta Convite nº 

006 que versa sobre a contratação de empresa de engenharia para reforma elétrica, hidráulica e sanitária, 
bem como pintura do quartel do 6º Grupamento Bombeiro Militar / Barcarena.

ANEXO: Processo nº 274/2011 – carta convite nº 006 (058 folhas)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. MODALIDADE CONVITE. CONTRATAÇÃO 
DE  EMPRESA DE  ENGENHARIA PARA REFORMA ELÉTRICA,  HIDRÁULICA E  SANITÁRIA,  BEM 
COMO PINTURA DO QUARTEL DO 6º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR / BARCARENA. ANÁLISE 
DAS MINUTAS DO EDITAL E CONTRATO REFERENTES AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 274/2011. 
OBSERVÂNCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS.

I – INTRODUÇÃO:
Foi  solicitada  a  Comissão  de  Justiça  do  CBMPA  pela  Comissão  Permanente  de 

Licitação, através do ofício nº 099 – CPL de 13 de outubro de 2011, a emissão de parecer jurídico sobre o 
constante no processo nº 274 – Carta Convite nº 006 (minutas de edital e contrato), que versa sobre a 
contratação de empresa de engenharia para reforma elétrica, hidráulica e sanitária, bem como pintura do 
quartel do 6º Grupamento Bombeiro Militar / Barcarena.

Em 05  de  agosto  de  2011,  conforme  ofício  nº  282/11  –  GAB.  CMDº  do  6º  GBM -  
Barcarena,  o  comandante  da unidade informou a  Diretoria  de  Apoio  Logístico  da Corporação  sobre  a  
situação das instalações físicas do 6º GBM, alegando que o 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. Diante desta situação, foi elaborado pelo CAP QOBM Arlenson Lemos 
Carvalho da Silva – Assistente de Obras e Projetos da Diretoria de Apoio Logístico do CBMPA o projeto 
básico de engenharia para a reforma do quartel do 6º GBM/Barcarena.

 Boletim Geral nº 187 de 20OUT2011 – E-mail ajg@bombeiros.pa.gov.br Pág 11



No dia 23 de setembro de 2011 o Diretor de Apoio Logístico solicitou, através do ofício nº  
416/2011 – DAL/CBMPA, ao diretor de finanças da Corporação informações a respeito da disponibilidade 
orçamentária no valor de R$ 145.745,86 (cento e quarenta e cinco mil setecentos e quarenta e cinco reais e  
oitenta e seis centavos) com o objetivo de contratar empresa especializada em serviço de engenharia civil  
visando a reforma do quartel do 6º GBM/Barcarena.

Através do ofício nº 283/2011 - DF, de 23 de setembro de 2011, O Diretor de Finanças do 
CBMPA informou a existência de recursos orçamentários disponíveis na atividade 2604, no valor de R$ 
145.745,86 (cento e quarenta e cinco mil setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos),  
para atender as despesas com a contratação de empresa especializada para executar a reforma do Quartel 
do 6º Grupamento Bombeiros Militar do Município de Barcarena-PA.

II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:
DO DIREITO
Inicialmente, cumpre informar que a análise dos aspectos técnicos da presente licitação 

não se mostra tarefa afeta a este órgão de assessoramento jurídico. 
Presume-se,  então,  que  as  especificações  técnicas  contidas  no  presente  processo, 

inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas  características, quantidades, requisitos, 
especificações, etc.,  bem   como  quanto  a  pesquisa de preços,  tenham sido regularmente apuradas e 
conferidas pela autoridade responsável.

A Constituição Federal Brasileira prevê:
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 institui normas para licitações e contratos da  
Administração  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, onde elenca 
em seu art. 22 as modalidades de licitação, e preleciona em seu § 3º que o número mínimo de licitantes  
para a realização de licitação na modalidade convite é de 03 (três) participantes.

“Art. 22. São modalidades de licitação:
I- Concorrência;
II- Tomada de preços;
III- Convite;
IV- Concurso;
V- 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.” 

O convite é a modalidade de licitação utilizada para contratações de menor vulto, ou 
seja, para a aquisição de materiais e serviços até o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e para a 
execução de obras e serviços de engenharia até o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais). 
Esses valores estão sujeitos à revisão anual com base no art. 120 da Lei Federal nº 8.666/93.

Lei nº 8.666/93
“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:
a) 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-
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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 
obrigação de afixar-se, em local adequado, cópia do instrumento convocatório ( art.22, §3º).

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. 
Conforme art. 27 da referida lei exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:

1) Habilitação jurídica;
2) Qualificação Técnica;
3) Qualificação Econômico-Financeira;
4) Regularidade Fiscal;
5) Cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art.7º da CF/1988.
No convite, de acordo com o § 1º do art. 32 da Lei das Licitações, a documentação 

exigida  dos  licitantes  para  a  habilitação,  de  que  tratam  os  arts.  28  a  31  da  citada  Lei,  poderá  ser 
dispensada, no todo ou em parte. No entanto, existem documentos que não podem ser dispensados por  
força de disposição constitucional e de leis específicas tais como à comprovação de regularidade junto ao 
FGTS (por meio da Certidão de Regularidade de Situação - CRS, expedida pela Caixa Econômica Federal),  
por  força da Lei  n°.  9.012/95,  e  a prova de regularidade para com a Seguridade Social  (por  meio da  
Certidão Negativa de Débitos - CND, expedida pela Previdência Social), em face das disposições contidas 
no art. 195, § 3º da Constituição Federal.

Ressalta-se em relação ao convite que, embora ele seja uma modalidade de licitação 
mais simples, o seu processamento não dispensa a necessidade de se seguir todas as exigências dispostas 
na Lei n°. 8.666/93, em especial quanto aos princípios que devem nortear os procedimentos licitatórios. No 
art. 38 do referido diploma legal prevê:

“Art.  38.  O  procedimento  da  licitação  será  iniciado  com  a  abertura  de  processo  
administrativo,  devidamente  autuado,  protocolado  e  numerado,  contendo  a  autorização  respectiva,  a  
indicação  sucinta  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,  

acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da  
Administração.”

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,  
igualmente, não poderá se abster de examiná-los. 

O  procedimento  licitatório  previsto  na  Lei  Federal  nº  8.666/93  caracteriza  ato 
administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera da Administração Pública (art. 4º, § único).

O curso do procedimento licitatório  deverá ser  integralmente documentado;  todos os 
atos deverão ser reduzidos a escrito. A redução a escrito faz-se através de atas, relatórios, pareceres e 
outros documentos que indiquem as ocorrências verificadas, para que tudo fique documentado e passível 
de verificação a todo momento.

Quanto ao aspecto formal do processo, cumpre relacionar o art. 43 da Lei nº 8.666/93 
que estabelece o procedimento no momento do julgamento das propostas:

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  
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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.

Constata-se, ainda, que deverão estar 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.”

É  importante  frisar  que  a  cada  novo  convite  realizado  para  objeto  idêntico  ou 
assemelhado,  deve  ser  convidado  no  mínimo  mais  um licitante,  que  não  tenha  participado  do  último 
certame, desde que o universo permita (art. 22, § 6º, da Lei Federal nº 8.666/93).

A ausência  do número mínimo de  licitantes,  por  limitação  de  mercado ou manifesto 
desinteresse, deve ser justificada, sob pena de repetição do convite (art. 22, § 7º, da Lei Federal nº 8.666-
93). Para evitar a repetição do convite, é aconselhável que ele seja encaminhado a um número de possíveis 
interessados (interessados estabelecidos na

praça e no ramo pertinente ao objeto licitado) superior ao mínimo exigido.

III – CONCLUSÃO:
DO PARECER
Em face do exposto, nos estritos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos  

técnicos e o juízo de oportunidade e conveniência do ajuste, verifica-se que devem ser tomadas as devidas 
cautelas  quanto  aos  procedimentos  legais  previstos  para  a  licitação,  destacando  a  observância  na 
confecção da minuta do contrato as cláusulas necessárias estabelecidas pelo art. 55 da lei nº 8.666/93,  
para efetivação do processo licitatório.

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.
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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

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente Parecer.
2. Publque-se em BG. Providencie a Ajudância Geral.
3. Ao Presidente da Comissão Permanente de licitação do CBMPA para conhecimento e 

providências.

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

2 – RESULTADO DE INSPEÇÃO
Realizada pela JIS deste CBMPA, em sessão permanente de nº 46, datada 

do dia 05OUT2011, proferiu os seguintes pareceres:
SOLICITAÇÃO DE REFORMA
SUBTEN  BM  RIVALDO  FREITAS  DAS  CHAVES,  do  QCG/DP.  PARECER:  Incapaz 

definitivamente ao trabalho bombeiro militar. Solicitamos reforma a JPMSS, de acordo com o art 106, inciso 
II, artigo 108, inciso V. Não possui atestado de origem.

SD BM LIDIANNE PEREIRA GOMES LUCAS BARRETO, do 11º SGBM/CAT. PARECER: 
Incapaz definitivamente ao trabalho bombeiro militar. Solicitamos reforma a JPMSS, de acordo com o art  
106, inciso II, artigo 108, inciso VI. Não possui atestado de origem.

SD  BM  THIAGO  ADOLPHO  RAMOS  CORREA,  do  CEMAN.  PARECER:  Incapaz 
definitivamente ao trabalho bombeiro militar. Solicitamos reforma a JPMSS, de acordo com o art 106, inciso 
II, artigo 108, inciso V. Não possui atestado de origem.

PRORROGAÇÃO DE LICENÇA
CAP BM FRANCISCO DA SILVA JUNIOR, do 4º GBM/Santarém. PARECER: Incapaz 

temporariamente ao trabalho bombeiro militar. Necessita de 44 (quarenta e quatro) dias de LICENÇA PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE, a partir de 04OUT2011 até 16NOV2011.

SD BM ANTONIO  WELLINGTON LIRA LINS,  do  5º  SBM/I  � Capanema.  PARECER: 
Incapaz temporariamente ao trabalho bombeiro militar. Necessita de 51 (cinquenta e um) dias de LICENÇA 
PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, a partir de 06OUT2011 até 24NOV2011.

CONCLUSÃO DE LICENÇA
SD BM ANTONIO WELLINGTON LIRA LINS, do 5º SBM/I � Capanema. PARECER: Apto 

ao trabalho bombeiro sem retrições. Deverá se apresentar no seu QUARTEL de origem no dia 25NOV2011, 
pronto  para  desenvolver  suas  atividades  LABORATIVAS  BOMBEIRO  MILITAR  (OPERACIONAIS  E 
ADMINISTRATIVAS).

FALTOU A JISBM
1º SGT BM JACKSON ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA, do CFAE. PARECER: Faltou 

a inspeção de saúde no dia 05OUT2011. Remarcado para o dia 06FEV2011. Solicitamos apresentação do 
mesmo na data supracitada.

CB BM ENOQUE RODRIGUES DA SILVA, do 6º SGBM/I-Mosqueiro. PARECER: Faltou 
a inspeção de saúde no dia 14NOV2011. Remarcado para o dia 06FEV2011. Solicitamos a apresentação do 
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mesmo na data supracitada.

CB BM CARLOD EDILSON DE SOUZA, do QCG. PARECER: Faltou a inspeção de 
saúde no dia 05OUT2011. Remarcado para o dia 14NOV2011. Solicitamos a apresentação do mesmo na 
data supracitada.

CB BM WALDECIR CARDOSO DOS SANTOS, do QCG. PARECER: Faltou a inspeção 
de saúde no dia 05OUT2011. Remarcado para o dia 16NOV2011. Solicitamos a apresentação do mesmo na 
data supracitada.

(Fonte: Ofício nº 319/2011 – Diretoria de Saúde do CBMPA)

3 - DIRETORIA DE SAÚDE DO CBMPA
ESTATISTICA DE ATENDIMENTOS MÉDICO / ODONTOLÓGICOS

Tipo de atendimento Traumatologia Clínica Médica Odontologia

Militares e civis atendidos 51 62 00

Atestados homologados 35 43 00

Militares encaminhados pela JIS 08 05 00

Militares encaminhados para especialistas 00 00 00

TOTAL 94 00 00

OBS -1: Não houve procedimentos odontológicos por falta de materiais essenciais para 
realização de atendimentos.

ESTATISTICA DE ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Tipo de atendimento Enfermagem

Verificação de pressão arterial 50

Administração de medicamentos 00

Vacinas (aplicação de injetáveis) 1.626

Orientação em enfermagem 542

AS VACINAS SÃO CONTABILIZADAS PELO NÚMERO DE VACINAS, QUE SÃO: 
TRIPLICE VIRAL (SARAMPO, CAXUMBA E RUBÉOLA) 03 VACINAS; DUPLA 
TETÂNICA (DIFTERIA E TÉTANO) 02 VACINAS E HEPATITE B (01) VACINA. TOTAL 
DE IMUNIZAÇÕES 06 (SEIS).
06 VACINAS X 543 APLICAÇÕES DE VACINAS = 3252 VACINAS e SENDO TRÊS 
APLICAÇÕES DE INJETÁVEIS: 03 INJETÁVEIS X 542 APLICAÇÕES DE VACINAS.

Curitivos sépticos/ assépticos 00

TOTAL GERAL DE PROCEDIMENTOS 2.218

ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL
Tipo de Procedimentos Psicologia

Triagem (escuta/acolhimento) 07

Atendimento continuado 12

Atendimento de emergência (sobreaviso) 01
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Visita hospitalar 00

Visita domiciliar 00

Reunião externa 07

TOTAL 27
(Fonte: Ofício nº 321/2011 – Diretoria de Saúde do CBMPA)

4 - AGRADECIMENTOS
Prezado Senhor

Gostariamos de agradecer o apoio de Vossa Excelência na 4ª Etapa CAAT – Can-Am 
AdventureTours-Norte/Nordeste,  realizado  nos  dias  24  e  25  do  mês  de  setembro.  Evento  nacional  de 
quadriciclo,  na  categoria  de  esportes  de  aventura  off  road,  promovido  pela  BRP e  Direct  Jet,  com a 
participação de pilotos do nosso estado e de outras regiões do país.

Informamos que o evento transcorreu na normalidade e dentro das nossas expectativas.
Aproveitamos o ensejo para parabenizar os 02 bombeiros paramédicos envolvidos no 

evento.
Desde  já,  agradecemos  o  apoio  desta  instituição  honrada  que  apóia  e  incentiva  as 

atividades esportivas e turísticas do nosso estado.

Leonel Pinho
Diretor

5 - CONTRATO
Número de Públicação: 293553
Contrato: 29-11
Exercício: 2011
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Este contrato celebrado entre o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a empresa 

Brasileira  de  Tecnologia  e  Administração  de  Convênios  OHM LTDA,  tem como objeto  a  prestação  de 
serviços de gerenciamento e gestão na área de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do 
CBMPA. 

Valor Total: 600.000,00
Data Assinatura: 06/10/2011
Vigência: 06/10/2011 a 06/10/2012
Pregão Eletrônico: 7/2011
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso    Origem do Recurso
06181118425890000          339039                      0106000000                Estadual
Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE TEC. E ADM. DE CONVÊNIOS OHM LTDA
Endereço: R Primeiro de Março, 474
CEP. 93010-210 - São Leopoldo/RSTelefone: 5135907900 
Ordenador: HEGESIPO DONATO TEIXEIRA JUNIOR
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32018 de 14/10/2011)

6 - DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 293657
PORTARIA: 458/2011
Objetivo:  Participar  do  Encontro  Nacional  de  Assessores  Parlamentares  das  Policias 

Militares e Corpo de Bombeiros Militares. Processo: 396372
Fundamento  Legal:  Lei  nº  5.119  de  16/05/1984.  Decreto  Estadual  nº  2.539,  de 

20/05/1994 e Portaria nº 501 de 08/05/2003 – SEAD.
Origem: BELÉM/PA – BRASIL
Destino(s): 
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São Paulo/SP – Brasil
Servidor(es): 
5267595/Luiz Fernando Cajango Pereira (TCEL) / 4.0 diárias (Completa) / de 14/09/2011 

a 18/09/2011
Ordenador: HEGESIPO DONATO TEIXEIRA JUNIOR

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 293639
PORTARIA: 412/2011
Objetivo: Participarem do VIII Fórum Nacional de Defesa Civil. 
Processo: 383835.
Fundamento Legal: Lei nº 5.119 de 16/05/1984. Decreto Estadual 
nº 2.539, de 20/05/1994 e Portaria nº 419 de 11/07/2007 - 
SEAD.
Origem: BELÉM/PA – BRASIL
Destino(s): 
Maceió/AL – Brasil
Servidor(es): 
5267722/José  Augusto  Farias  de  Almeida  (TCEL BM)  /  2.0  diárias  (Completa)  /  de 

21/09/2011 a 23/09/2011
5267552/Marcus Victor Lima Norat (TCEL BM) / 2.0 diárias (Completa) / de 21/09/2011 a 

23/09/2011
Ordenador: HEGESIPO DONATO TEIXEIRA JUNIOR

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 293696
PORTARIA: 460/2011
Objetivo: Realizarem Vistoria Tecnica. Processo: 397609
Fundamento Legal: Lei nº 5.119 de 16/05/1984. Decreto Estadual 
nº 2.539, de 20/05/1994 e Portaria nº 419 de 11/07/2007 - 
SEAD.
Origem: BELÉM/PA – BRASIL
Destino(s): 
São Geraldo do Araguaia/PA – Brasil
Servidor(es): 
5452660/Marcelo do Espirito Santo Teixeira Santos (SGT BM) / diárias (Completa) / de 

28/09/2011 a 01/10/2011
33828777/Nelson da Silva Costa (SUBTEN BM) / 3.0 diárias (Completa) / de 28/09/2011 a 

01/10/2011
5617880/Rogerio Fernandes de Almeida (SGT BM) / 1.0 diárias (Completa) / de 29/09/2011 

a 30/09/2011
5452716/Rozenildo da Costa Pantoja (SGT BM) / 3.0 diárias (Completa) / de 28/09/2011 a 

01/10/2011
Ordenador: HEGESIPO DONATO TEIXEIRA JUNIOR

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 293680
PORTARIA: 459/2011
Objetivo: Realizarem serviço de prevenção por ocasião da VII 
Exposição Agropecuária. Processo: 396388
Fundamento Legal: Lei nº 5.119 de 16/05/1984. Decreto Estadual 
nº 2.539, de 20/05/1994 e Portaria nº 419 de 11/07/2007 - 
SEAD.
Origem: TUCURUÍ/PA – BRASIL
Destino(s): 
Pacajá/PA – Brasil
Servidor(es): 
5399432/Edivaldo Luís Barata de Lima (SGT BM) / 6.0 diárias 
(Alimentação) / de 21/09/2011 a 26/09/2011
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57189336/Elcid Teixeira Pinheiro (SD BM) /  6.0 diárias (Alimentação) /  de 21/09/2011 a 
26/09/2011

5037247/José Ribamar de Oliveira Felipe (SUBTEN BM) / 6.0 diárias (Alimentação) / de 
21/09/2011 a 26/09/2011

57189351/Renato Pinheiro Rodrigues (SD BM) / 6.0 diárias (Alimentação) / de 21/09/2011 a 
26/09/2011

57173930/Rewerton Silva de Nazaré (SD BM) / 6.0 diárias (Alimentação) / de 21/09/2011 a 
26/09/2011

Ordenador: HEGESIPO DONATO TEIXEIRA JUNIOR 
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32018 de 14/10/2011)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – ATO DESTE COMANDO

PORTARIA Nº 466, DE 07 DE OUTUBRO DE 2011.
ANEXOS: 06
Protocolo 1279 –subcmd de 20 de setembro de 2010.
Protocolo 1327/1375 – SubCmdº Geral de 16 de agosto de 2011;
Termo de Apresentação Espontânia de Desertor, de 10AGO11;
Oficio nº 288/2011, Cmd 1ª SBM/I – INFRAERO, de 19AGO11;
Ficha Disciplinar do CB BM EDUARDO LUIZ MESQUITA GAMA, com 10 folhas;
Processo de Deserção com 14 folhas e 3 folhas anexas;

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 113 da Lei 6.833 de 13 de fevereiro de 2006, que institui o Código de Ética e  
Disciplina da Polícia Militar do Pará, ora em vigor ao CBMPA e tendo tomado conhecimento dos seguintes  
fatos:

Fato 01: Considerando que, o CB BM EDUARDO LUIZ MESQUITA GAMA, RG 1411156, 
CPF:  306.863.502-00,  MAT:  5534089-1,  pertencente  à  época  a  1ª  SBM/I  –  Infraero,  teria  faltando  o 
expediente no dia 20 de julho de 2011 naquela unidade, e sendo considerado ausente daquela unidade, 
desde às 00:00h, do dia 21 de julho de 2011, após o término de licença especial conforme Portaria nº 20 
de 20 de janeiro de 2011, publicada em Boletim Geral nº 020 de 28 de janeiro de 2011, para o qual estava 
devidamente cientificado;

Fato  02: Ter  se  apresentado espontaneamente o  desertor  somente  no  dia  10  de 
agosto de 2011, onde comunicou que a referida ausencia seria por problemas familiares ocorridos com o 
mesmo, bem como não apresentou justificativas plausivel e condizente com o lapso de tempo em que vicou  
ausente da unidade militar, bem como não comunicou a quem de direito a impossibilidade de se apresentar;

Fato 03: Que foi Homologado o Termo de Deserção formalizado em desfavor do referido 
militar, lotado na 1ª SBM/I, lavrado pela Capitã QOBM ADALMILENA CAFÉ DUARTE DA COSTA, em razão 
de ter transcorrido os dias de ausência para configuração do crime de Deserção, de que trata o art. 187 do 
CPM;

RESOLVE:
Art.1º- Determinar a instauração do Conselho de Disciplina para apurar a conduta do 

CB BM EDUARDO LUIZ MESQUITA GAMA, RG 1411156, CPF: 306.863.502-00, MAT: 5534089-1, pois há 
indícios de indignidade ou incompatibilidade para com o cargo afetando substancialmente os preceitos da 
ética, da honra pessoal, do pundonor e o decoro da classe militar, infringido o art. 17 incisos, X, XVII, art. 18,  
incisos VII, XVII, XVIII, (art. 37, incisos XXIV, XXVIII, XXX, LX, § 1º C/C com o art. 187 do Decreto Lei nº 
1.001 de 21 outubro de 1969), e art. 114, incisos III e IV da Lei nº 6.833 de 13 de fevereiro de 2006, Código 
de Ética e  Disciplina da Polícia  Militar  do Pará,  ora  em vigor  no Corpo de Bombeiros Militar  do Pará, 
podendo o militar ser sancionado de acordo com o art. 126, inciso II e III, da referida lei, estando elencado 
neste dispositivo a reforma ou exclusão a bem da disciplina;

Art.2º- Constituir a Comissão de Conselho de Disciplina composta pelos oficiais: 
CAP QOBM GIRLENE DA SILVA MELO, como presidente; 
CAP QOBM KAREN PAES DINIZ GEMAQUE, como interrogante e relator; 
1º TEN QOBM NATANAEL BASTOS FERREIRA, como escrivão.
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Art.3º- O Presidente deverá observar as orientações formalizadas através do ofício nº 
1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234 de 23 de Dezembro de 2008.

Art.4º- O  Presidente  deverá  instruir  o  conselho  em  consonância  com  os  preceitos 
constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa previstos no art. 5º, incisos LIV e LV 
da Constituição Federal/88, bem como os ritos processuais da Lei, nº 6.833 de 13 de fevereiro de 2006;

Art.5º  – Estabelecer  o  prazo  de  30  dias  para  a  conclusão  dos  trabalhos  em 
conformidade com a legislação vigente;

Art.6º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação;
Art.7º – Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.
 
HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JUNIOR – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

2 - OFÍCIO RECEBIDO – TRANSCRIÇÃO
OFÍCIO  Nº  477,  DE  06OUT2011  –  DO  CENTRO  DE  RECUPERAÇÃO  ESPECIAL 

CORONEL ANASTÁCIO DAS NEVES - CRECAN

Senhor Comandante,
Honrando em cumprimentá-lo, solicitamos a especial atenção no sentido de viabilizar o 

PRONTUÁRIO do Nacional OSTER LUIS LEITE DE SOUSA, o qual foi transferido para esse Comando no 
dia 17 de Agosto do ano em curso.

Outrossim,  informamos  que  o  supracitado  encontra-se  custodiado  nesta  Casa  Penal 
desde o dia 04 de Outubro do presente ano.

Certos de contarmos com sua prestimosa colaboração, agradecemos antecipadamente.

MANOEL MOACIR SOUZA DE FREITAS
Diretor do CRECAN

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL: 
Que tome conhecimento o CEL QOBM Diretor de Pessoal do CBMPA e providencie a 

respeito.

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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