
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 11 DE NOVEMBRO DE 2011.
BOLETIM GERAL Nº 200

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2011 (SÁBADO)

Superior de Dia TCEL BM SARMANHO
Supervisor de Área CAP BM MARQUES

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM GABRIELA
2º Turno: CAP BM PIQUET

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG CAP BM OSIMÁ
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DAL
Perito de Incêndios e Explosões TCEL BM CANTUÁRIA

SERVIÇO PARA O DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2011 (DOMINGO)
Superior de Dia TCEL BM VINÍCIUS
Supervisor de Área CAP BM ADRIANA

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM FABRÍCIO
2º Turno: CAP BM ARMANDO

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM LIMA
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DAL
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM FURTADO

SERVIÇO PARA O DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2011 (SEGUNDA-FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM MARCOS REIS
Supervisor de Área CAP BM SOUZA

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM JAIRO
2º Turno: CAP BM MOISÉS

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM ARRAES
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DAL
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM CASTRO

SERVIÇO PARA O DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2011 (TERÇA-FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM EDIVALDO
Supervisor de Área CAP BM RABELO

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM HEDEN
2º Turno: CAP BM ROAN

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM A.CARLOS
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DAL
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM FARIAS
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SERVIÇO PARA O DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2011 (QUARTA-FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM LUIS
Supervisor de Área CAP BM ADALMILENA

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

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM C.CORRÊA
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DAL
Perito de Incêndios e Explosões TCEL BM SÉRGIO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

  
3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

I – ASSUNTOS GERAIS
A – ALTERAÇÃO DE OFICIAL

1 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 505 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando que o Comando Geral do CBMPA, está implementando o Planejamento 

Estratégico  da  Corporação,  que,  dentre  outras  medidas,  prevê  a  reformulação  da  Lei  de  Organização 
Básica da Corporação, a qual foi aprovada através da Lei nº 5.731, de 15/12/1992;

Considerando que todas essas ações terão a retaguarda da operacionalização do Plano 
de Comando do Corpo de Bombeiros Militar, partindo-se da melhoria da prestação de serviço da Instituição;

Considerando que muitos dos avanços pretendidos para nossa Instituição precisam de 
suporte normativo e doutrinário, tanto para lhes possibilitar amparo constitucional e legal;

Considerando que, na via inversa, norma e doutrina institucional precisam traduzir  os 
reais anseios da Instituição e da sociedade, sendo assim imprescindível que sua discussão e construção 
estejam em consonância com o referido plano, favorecendo a realização dos objetivos pretendidos de forma 
integrada, harmônica e principalmente estratégica.

RESOLVE:
Art.  1º -  Substituir  o  CEL  QOBM  MANOEL  SILVA DE  FREITAS,  da  condição  de 

presidente da Comissão encarregada de realizar estudo e elaborar proposta de um Projeto de Lei que altere  
a Lei nº 5.731, de 15 de dezembro de 1992 (dispõe sobre a Lei de Organização Básica da Corporação), e 
nomear para a presidência da Comissão supra citada o CEL QOBM MARCO ANTÔNIO GOMES.

Art.  2º-  Esta  portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogadas  as 
disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Quartel em Belém-PA, 08 de novembro de 2011.

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

PORTARIA Nº 506 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará e Coordenador 

Estadual de Defesa Civil, no uso de suas atribuições e de acordo com o art. 19 da Lei nº 5.249 de 29 de  
julho de 1985 (Lei  de Promoção de Oficiais) e art.  78 do Decreto nº 4.244 de 28 de Janeiro de 1986 
(Regulamento de Promoção de Oficiais);

Considerando que foi publicado no Boletim Geral nº 149, de 22AGO2011, a Comissão de 
Promoção de Oficiais, para avaliar os trabalhos atinentes às promoções previstas para o dia 25/SET2011;

Considerando que os Cel`s QOBM Roberto da Silva Freitas e Mário Avelino Wanzeler de 
Matos já passaram à inatividade e o Cel QOBM Luiz Cláudio Sarmanho da Costa encontram-se aguardando 
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a publicação em diário oficial do Estado de sua reserva remunerada.
Considerando que alguns Oficiais interporam recurso, os quais necessitam análise da 

Comissão de Promoção de Oficiais.

RESOLVE:
Art. 1º – Substituir da Comissão de Promoção de Oficiais, que foi efetivada através da 

Portaria  nº  372,  de 18AGO2011,  publicada no Boletim Geral  nº  149,  de 22AGO2011,  os  Cel`s  QOBM 
Roberto da Silva Freitas, Mário Avelino Wanzeler de Matos e Luiz Cláudio Sarmanho da Costa, em virtude 
dos dois primeiros Oficiais passarem à inatividade e o terceiro está aguardando a publicação em diário 
oficial do Estado de sua reserva remunerada.

Art. 2º – Nomear os Oficiais abaixo para compor a Comissão de Promoção de Oficiais, 
na condição de membros efetivos:

CEL QOBM MÁRIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO;
CEL QOBM MARCO ANTÔNIO GOMES;
CEL QOBM ANTÔNIO ULISSES LOPES DE OLIVEIRA.
Art.  3º –  Esta  portaria  entrará  em vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogam-se  as 

disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Adjunto de Defesa Civil

2 – LICENÇA SAÚDE - CONCESSÃO
Conforme parecer médico, concedi:
A contar do dia 08NOV2011.
Ao MAJ  QOBM ANDRÉ LUIS  NOVAES DE ALMEIDA,  do  QCG,  30  (trinta)  dias  de 

dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 08DEZ2011.

B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 – LICENÇA SAÚDE - CONCESSÃO

Conforme parecer médico, concedi:
A contar do dia 08NOV2011.
Ao SD BM MAX MAICO ANDRADE REIS, do QCG, 15 (quinze) dias de dispensa de 

esforço físico.

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA

PARECER Nº92/2011
INTERESSADO: DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
ASSUNTO: PROCESSO LICITATÓRIO - NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO-

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DO CBMPA
ANEXO: PROCESSO Nº 249/2011. Total de 51 folhas.

EMENTA:  ADMINISTRATIVO.  LICITAÇÃO.  MODALIDADE  PREGÃO  ELETRÔNICO. 
PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES E 
SEÇÕES DO CBMPA.

I - DA CONSULTA: 
No  ofício  nº  047/2011,  datado  de  05  de  setembro  de  2011,  o  TEN.  CEL. QOBM 

HAYMAN APOLO  GOMES  DE  SOUZA,  solicitou  ao  Diretor  de  Apoio  Logístico,  TEN.  CEL  QOBM 
AUGUSTO  SÉRGIO  LIMA DE  ALMEIDA,  a  aquisição  de  MATERIAIS  DE   EXPEDIENTE para  a 
manutençaõ dos Grupamentos, Subgrupamentos e Seções do CBMPA.

A Comissão de Justiça se manifesta através de parecer jurídico acerca da minuta de 
Edital e Contrato, anexa na modalidade Pregão na forma eletrônica, nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 
17 de julho de 2002.
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II - DOS FATOS:
Foi solicitado parecer jurídico quanto ao Edital do Pregão Eletrônico de nº /2011 e a 

minuta do contrato, estabelecido entre as partes contratantes e contratadas.
O  ofício  nº423/2011/DAL-CBMPA, datado de 05 de outubro de 2011, elaborado pelo 

Diretor  de  Apoio  Logístico  do  CBMPA em exercício,  TEN CEL QOBM  IDBAS FILHO  DOS  SANTOS 
RIBEIRO, solicitou informações referentes à disponibilidade orçamentária no valor de R$ 21.635,00 ( vinte e 
um mil, seiscentos e trinta e cinco reais) para fornecimento de MATERIAIS DE EXPEDIENTE para atender 
as Unidades de Seções do CBMPA.

O ofício nº284/2011 – DF, datado de O5 de outubro de 2011, O Diretor de Finanças do 
CBMPA, TEN CEL. QOBM ÍDBAS FILHO DOS SANTOS RIBEIRO informou ao Diretor de Apoio Logístico 
do CBMPA que existe valor  disponível  na  atividade 4534,  no valor de R$  21.635,00 (vinte e um mil, 
seiscentos e trinta e cinco reais) para atender as despesas com a contratação de empresa especializada no 
fornecimento de materiais de expediente para as unidades e seções do CBMPA.

III – DO DIREITO:
Acerca do tema licitação, dispõe o artigo 37, XXI da Constituição de Federal de 1988:
Art. 37 – “A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:”

XXI  –  “ressalvados  os  casos  especificados  na  legislação,  as  obras,  serviços,  
compras  e  alienações  serão  contratados  mediante  processo  de  licitação  pública  que  assegure  
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de  
pagamento,  mantidas  as  condições  efetivas  da  proposta,  nos  termos  da  lei,  o  qual  somente  
permitirá  as  exigências  de  qualificação  técnica  e  econômica  indispensáveis  à  garantia  do  
cumprimento das obrigações.”

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

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

“Parágrafo  único  -  Subordinam-se  ao  regime  desta  Lei,  além  dos  órgãos  da  
administração  direta,  os  fundos  especiais,  as  autarquias,  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”.

Para aquisição DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES E SEÇÕES DO 
CBMPA, é necessário a licitação na modalidade Pregão Eletrônico, prevista na Lei nº 10.520, de 17 de julho  
de 2002,mais especificamente no art 2º- §1º, que foi o diploma legal que estendeu a modalidade de licitação 
Pregão a todas as esferas da Federação, passando a ser aplicável no âmbito da União, Estados, DF e 
Municípios, consoante ementa da Lei.

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

“Art. 1º - Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na 
modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.

Parágrafo único - Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos  
deste  artigo,  aqueles  cujos  padrões  de  desempenho  e  qualidade  possam  ser  objetivamente  
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado”.

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

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

tecnologia da informação, nos termos de regulamentação específica”.
Nesse sentido temos ainda a Lei Estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 2002, a qual 
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Institui,  no  âmbito  do  Estado  do  Pará,  nos  termos  do  art.  37,  inciso  XXI,  da  Constituição  Federal,  
modalidade  de  licitação  denominada pregão,  para  aquisição  de bens e serviços  comuns,  e  dá outras 
providências.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“§ 1º - O  pregão  deve  ser  utilizado  na  forma  eletrônica,  salvo  nos  casos  de  
comprovada inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente”.

Nesse mesmo sentido dispõe o Decreto Estadual nº 2.069, de 20 de fevereiro de 2006,  
que dispõem:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – DA CONCLUSÃO:
Ante todo exposto, e com base nos autos do processo nº 249/2011 oriundo da Comissão 

Permanente de Licitação, onde foi constatada a regularidade nas Minutas que servirão como fundamento 
para  seleção  e  posteriormente  contratação  da  empresa  para  fornecimento  de     DE  MATERIAIS  DE 
EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES E SEÇÕES DO CBMPA,,solicitação esta feita através do ofício nº 
47/2011 da SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DO CBMPA, após serem tomadas as devidas cautelas quanto 
aos procedimentos legais previstos para a licitação na modalidade pregão eletrônico e ainda pela devida 
inserção das exigências de caráter interno previstas em Lei, quais sejam:

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

ART.30-O processo licitatório será instruído com os seguintes documentos:
a) JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO;
b) TERMO DE REFERÊNCIA;
c) PLANILHAS DE CUSTO, QUANDO FOR O CASO;
d) Previsão  de  recursos  orçamentários,  com  a  indicação  das  respectivas  

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

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

exigidas  para  o  devido  processamento  da  licitação  modalidade  pregão  eletrônico,  quanto  aos  atos 
preliminares internos e quanto as minutas. Tal modalidade licitatória, pregão, é obrigatória para aquisição de 
bens  e  serviços  comuns,  conforme  art.4º  do  Decreto  Federal  nº  5.450,  de  31  de  maio  de  2005.
(  Regulamenta o pregão, na forma eletrônica,  para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras 
providências).Cumpre ressaltar por fim, que este parecer limita-se às questões jurídicas, ressalvadas as 
questões técnicas e econômicas. 

Este é o Parecer que, tendo em vista o que consta dos autos, respeitosamente, submeto 
à superior apreciação de V.Exa.

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 31 de OUTUBRO de 2011.

ROBERTA VIEIRA DE SOUZA CALIARI-1º TEN.QOCBM
Membo 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
Homologo o presente Parecer.
Publique-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 95/20011
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 
SANTARÉM 4º GBM.( PINTURA, REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA E SANITÁRIA)

Anexo: PROCESSO Nº284/2011-Contendo um total de 45 folhas.

EMENTA: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. MODALIDADE CONVITE. CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL 
DO  4º  GBM  (MARABÁ)-.  ANÁLISE  DAS  MINUTAS  DO  EDITAL  E  CONTRATO  REFERENTES  AO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 284/2011. 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 284, 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 
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Engenharia para reforma do Quartel do 4º GBM ( SANTARÉM). Tal reforma se refere à pintura, revisão de 
instalação elétrica, hidráulica e sanitária

II - DOS FATOS:
Em 29 de agosto de 2011, conforme ofício nº 439/2011, proveniente da DAL-CBMPA, em 

que  o  TEN.  CEL.  QOBM  CLAÚDIO  FERNANDO  TAVERNARD TRINDADE  ,  solicita  a  abertura  de 
procedimento  licitatório  para  reforma  da  Unidade  Bombeiro  Militar  do  Interior,  4ºGBM -SANTARÉM, 
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 4º 
GBM-SANTARÉM.

No ofício  nº  103 /2011-  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 SANTARÉM- 4ºGBM, no valor de R$ 147.051,16(Cento e Quarenta e Sete 
Mil, Cinquenta e Um Reais e Dezesseis centavos ), com o objetivo de contratar empresa especializada em 
serviço de engenharia civil, para realizar a reforma do Quartel do 4º Grupamento de Bombeiros Militar do  
Município de SANTARÉM.

No Ofício nº 289/2011, 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$ 147.051, 16 ( CENTO E QUARENTA E  SETE MIL, CINQUENTA E UM 
REAIS  E  DEZESSEIS  CENTAVOS),  para  atender  as  despesas  com  a  contratação  de  empresa 
especializada  para  executar  a  reforma  do  Quartel  do  4º  GRUPAMENTO  BOMBEIRO  MILITAR  DO 
MUNICÍPIO DE SANTARÉM.

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.” 

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).
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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).

ART.22-§ 6º  Na hipótese do § 3º  deste artigo,  existindo na praça mais de três 
possíveis  interessados,  a  cada novo convite,  realizado  para  objeto  idêntico  ou assemelhado,  é 
obrigatório  o  convite  a  no  mínimo,  mais  um  interessado,  enquanto  existirem  cadastrados  não 
convidados nas últimas licitações.

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. 
ACÓRDÃO Nº 901/2004-PLENÁRIO : ( CONVITE NECESSIDADE DE ROTATIVIDADE)
A ausência de rotatividade para encaminhamento das cartas-convite (…) constitui 

irregularidade passível de sanção, uma vez que,em assim agindo, a Administração fere o princípio 
da impessoalidade e restringe a competitividade dos certames. Ademais, ao restringir o universo de 
participantes, dá azo a possíveis fraudes, praticadas pelos licitantes

A rotatividade entre os licitantes deve ser promovida na forma do § 6º do art.22 da 
Lei nº 8.666/93

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 obrigatoriamente 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 
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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. 
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 284 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 4º GBM (SANTARÉM), - 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, 01 de novembro de 2011.

ROBERTA VIEIRA DE SOUZA CALIARI-1º TEN.QOCBM
Membo da Comissão de Justiça

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Concordo com o Parecer.
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CLAUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – TEN CEL QOBM
Presidente da Comissão de Justiça

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL
Homologo o presente Parecer.
Publique-se em BG. Providencie a Ajudância Geral.

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

2 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Diária
Número de Publicação: 303460
Portaria: 958/2011-DG
Objetivo: Participar de reunião na Câmara Municipal referente a Segurança Pública.
Fundamento Legal: Decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 419/2007-SEAD.
Origem: BELÉM/PA – BRASIL
Destino(s): 
Inhangapi/PA – Brasil
Servidor(es): 
50643841/Hailton Santos de Lima (CB/BM) / 1.0 diárias (Alimentação) / de 07/10/2011 a 

07/10/2011
Ordenador: Cláudio Jorge da Costa Lima
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32033 de 09/11/2011)

Diária
Número de Publicação: 303468
Portaria: 959/2011-DG
Objetivo: Fazer a condução de técnicos da equipe da DRS no município.
Fundamento Legal: Decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 419/2007-SEAD.
Origem: BELÉM/PA – BRASIL
Destino(s): 
Inhangapi/PA – Brasil
Servidor(es): 
52112631/Lucivaldo  da  Silva  Gomes  júnior  (CB/BM-Motorista)  /  1.0  diárias 

(Alimentação) / de 07/10/2011 a 07/10/2011
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32033 de 09/11/2011)

3 - HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Número de Publicação: 303282
CARTA CONVITE Nº 001/2011
Considerando o resultado referente a licitação, na modalidade Carta Convite;  resolvo 

homologar  a Carta  Convite  nº  001/2011 e adjudicar  o  objeto  da  presente  licitação  para  a  empresa P. 
PIMENTA ENGENHARIA LTDA para executar os serviços de engenharia de reforma com pintura, instalação 
elétrica, hidráulica e sanitária do quartel do 12º SGBM - Bragança, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, 
no valor de R$ 140.635,31.

CARTA CONVITE Nº 002/2011
Considerando o resultado referente a licitação, na modalidade Carta Convite;  resolvo 

homologar  a Carta  Convite  nº  002/2011 e adjudicar  o  objeto  da  presente  licitação  para  a  empresa P. 
PIMENTA ENGENHARIA LTDA para executar os serviços de engenharia de reforma com pintura, instalação 
elétrica, hidráulica e sanitária do quartel do 12º GBM - Santa Izabel, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, 
no valor de R$ 142.933,04.
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CARTA CONVITE Nº 003/2011
Considerando o resultado referente a licitação, na modalidade Carta Convite;  resolvo 

homologar a Carta Convite nº 003/2011e adjudicar o objeto da presente licitação para a empresa VISATEC 
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA para executar os serviços de engenharia de reforma com pintura, instalação 
elétrica, hidráulica e sanitária do quartel do 5º SGBM - Capanema, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, 
no valor de R$ 146.474,93.

CARTA CONVITE Nº 004/2011
Considerando o resultado referente a licitação, na modalidade Carta Convite;  resolvo 

homologar a Carta Convite nº 004/2011 e adjudicar o objeto da presente licitação para a empresa MD 
CONSTRUTORA LTDA para executar os serviços de engenharia para reforma do quartel do  11º SGBM - 
Belém, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no valor de R$ 145.679,15.

CARTA CONVITE Nº 005/2011
Considerando o resultado referente a licitação, na modalidade Carta Convite;  resolvo 

homologar  a Carta  Convite  nº  005/2011 e  adjudicar  o  objeto  da  presente  licitação  para  a 
empresa MOREIRA & MOREIRA LTDA para executar os serviços de engenharia para adaptação e reforma 
do quartel do 5º GBM - Marabá, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no valor de R$ 142.980,46.

CARTA CONVITE Nº 006/2011
Considerando o resultado referente a licitação, na modalidade Carta Convite;  resolvo 

homologar a Carta Convite nº 006/2011 e adjudicar o objeto da presente licitação para a empresa ACVS 
CONSTRUTORA LTDA para executar  os  serviços de engenharia  para  reforma do quartel  do 6º  GBM - 
Barcarena, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no valor de R$ 145.320,85.

(Fonte: Diário Oficial Nº. 32033 de 09/11/2011)

4 - TERMO DE ENTREGA DA CENTRAL DE AR
Aos onze dias do mês outubro de dois mil e onze, a Diretoria de Apoio Logístico do 

CBMPA, representado pelo Sr. TCEL BM Augusto Sérgio Lima de Almeida, faz a entrega da Central de Ar  
LG marca YORK, conforme nº de serie e especiaficação abaixo relacionados:

ITEM Material Serie

01 Evaporodora 7.000 BTUS S/RP YJEA07FS-ADA

02 Condensadora 12.000,00 BTUS RP 17231 YJDA12FS-ADA
Quartel em Belém, 17 de outubro de 2011

Augusto Sergio Lima de Almeida -TCEL QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA
Entregador

Antonio Ulisses Lopes de Oliveira – CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
Recebedor
(Fonte: Nota nº 34/2011 - DAL)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

COMARCA DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA
ALVARÁ DE SOLTURA
O Exmo. Sr. Dr. Antonio Francisco Gil Barbosa, Juiz de Direito do Município e Comarca 

de Augusto Corrêa, Estado do Pará, na forma da lei, etc...
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Pelo  presente  ALVARÁ DE SOLTURA,  que  vai  devidamente  assinado,  que  em seu 
cumprimento manda ao Sr. Dr. Diretor do Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves (CRECAN), 
ou à ordem de quem estiver preso, que ponha em liberdade se por motivo não se encontrar preso OSTER 
LUÍS LEITE DE SOUSA, brasileiro, paraense, solteiro, filho de Esterlita Leite de Souza e Francisco das  
Chagas Santos de Souza,  residente na Rua Bento Costa,  nº.  315,  bairro  Cidade Nova ,  Município  de 
Augusto Corrêa/PA, em virtude de DELIBERAÇÃO EM SENTENÇA que rejeitou a Denúncia nos Autos da 
AÇÃO PENAL PÚBLICA – Art. 147 c/c Art.7º, incisos I e II da Lei nº. 11.340/2006 e Art. 29, § 9º do CPB, 
Processo nº. 068.2011.2.000341-7. CUMPRA-SE. Dado e passado no Fórum deste Município e Comarca de 
Augusto Corrêa, Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês agosto do ano de dois mil e onze. Eu, Naila  
Sousa do Carmo, Diretora de Secretaria, o digitei e subscrevi.

Dr. Antonio Franciso Gil Barbosa
Juiz de Direito

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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