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Para conhecimento das UBM's subordinadas e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SEVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 03 DE ABRIL DE 2012 (TERÇA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM SARQUIS
Supervisor de Área CAP BM NETO

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

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

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 - ATA DE APLICAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA

Aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, nesta cidade de Redenção, 
Estado do Pará,  no quartel  do 10º GBM, onde esteve reunida a comissão de aplicação do exame de 
suficiência física, presidida pelo Sr. MAJ QOBM Frederico Augusto Corrêa Pamplona, nos dias 23 e 24 do 
mês de março do corrente ano, foi verificada a nova tabela do TAF do CBMPA, e examinou-se o abaixo 
relacionado para fins de PROMOÇÃO PREVISTA PARA O DIA 21 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. Sobre  
seu estado de suficiência física proferiu o seguinte parecer:

GRAD/NOME CONCEITO MENÇÃO

2º SGT BM JOEL DE JESUS SILVA MB APTO

Nada mais havendo a registrar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, 
que vai assinada por mim, MAJ QOBM Frederico Augusto Corrêa Pamplona – Presidente da Comissão, e 
pelos membros: 3º SGT BM Antonio Adalberto Paiva Bessa e o 3º SGT BM Edvaldo Barroso da Conceição.

Redenção – Pa, 02 de março de 2012.

Frederico Augusto Corrêa Pamplona – MAJ QOBM
Presidente da comissão

Antonio Adalberto Paiva Bessa – 3º SGT BM
Membro da comissão

Edvaldo Barroso da Conceição – 3º SGT BM
Secretário
(Fonte: Ofício nº 27/2012 – 10º GBM- Redenção)

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS GERAIS
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A – ALTERAÇÃO DE OFICIAL
1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA

PARECER Nº: 26/2012 - COJ.
INTERESSADOS: HELIEL FRANKLIN MONTEIRO – TCEL QOBM;
ORIGEM: COMANDANTE GERAL DO CBMPA;
ASSUNTO: INGRESSO NO QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO AO POSTO 

DE CORONEL;
ANEXO: REQUERIMENTOS E ANEXOS.

EMENTA: PROMOÇÃO PARA CORONEL. QUADRO DE ACESSO POR MERCIMENTO 
(QAM). INTERSTÍCIO COMPLETO NA DATA DA PROMOÇÃO. POSSIBILIDADE DE INGRESSO NO QAM. 
LEI Nº 5249/1985. DECRETO Nº 4.244/1986. INDEFERIDO.

I – DA CONSULTA
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará encaminhou a solicitação 

do TCEL QOBM HELIEL FRANKLIN MONTEIRO para análise e parecer desta Comissão de Justiça, cujo  
pleito é o seu ingresso no quadro de acesso para à promoção de 21 de abril de 2012. 

II – DOS FATOS
O  Requerente  não  preencheu  o  requisito  interstício  na  data  que  se  encerrou  as 

alterações para confecção de quadro de acesso, referente à promoção de 21 de abril,  por isso não foi  
relacionado para realizar os testes necessários para avaliação da Comissão de Promoção de Oficiais.

Por outro lado o Requerente irá completar este requisito na data da promoção e solicita 
seu ingresso no quadro de acesso.

III. DO DIREITO
Ressalta-se que as promoções ao posto de coronel são efetuadas somente pelo critério 

de merecimento. 
Vejamos o que diz a lei 5.249/1985(Lei de Promoção de Oficiais - LPO):
Art. 5º - As promoções são efetuadas:
c) Para as vagas de Coronel PM/BM, somente pelo critério de Merecimento.
(grifo nosso)
A promoção pelo critério de antiguidade ou merecimento deverá ingressar em Quadro de 

Acesso.
Vejamos a LPO:
Art.  8º -  Para  ser  promovida  pelos  critérios  de  Antigüidade  ou  Merecimento é 

indispensável que o oficial PM/BM esteja incluído no Quadro de Acesso respectivo.
(grifo nosso)
A LPO estabelece critérios para ingresso no quadro de acesso. Vejamos:
Art. 9º - Para ingressar no Quadro de Acesso é necessário que o oficial PM/BM satisfaça 

os seguintes requisitos essenciais estabelecidos para cada posto:
a) Condições de Acesso;
I - Interstício;
II - Aptidão Física; e
III - As peculiaridades a cada posto dos diferentes Quadros;
b) Conceito Profissional;
c) Conceito Moral.
PARÁGRAFO ÚNICO -  A regulamentação  da  presente  Lei  definirá  e  disciplinará  as 

condições de acesso e os procedimentos para avaliação dos conceitos profissionais e morais.
(grifo nosso)
A regulamentação da LPO (Decreto 4.244/1986) estabelece data para organizações dos 

quadros de acessos: 
Art.  68 -  As  contagens  de  pontos  e  os  requisitos  de  curso,  interstício e  serviço 

arregimentado estabelecidos neste Regulamento referir-se-ão:
I -  A 31 de dezembro do ano anterior para organização dos Quadros de Acesso por 
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Merecimento e Antigüidade relativos à promoção de 21 de abril.
II -  A 31  de  maio  para  organização  dos  Quadros  de  Acesso  por  Merecimento  e  

Antigüidade relativos à promoção de 25 de setembro.
(grifo nosso).
Por outro lado há uma flexibilidade para as promoções pelo critério antiguidade. 
Vejamos o que diz o Decreto nº 4.244/86:
Art. 59 - O Oficial que na época de encerramento das alterações, não satisfazer aos 

requisitos de curso,  interstício ou serviço arregimentado para ingresso em Quadro de Acesso, mas que 
possa a vir satisfazê-los até a data da promoção poderá ser, a critério do Comandante Geral,  incluído 
condicionalmente em Quadro de Acesso por Antigüidade por este critério desde que, na data de promoção, 
venha satisfazer aos referidos requisitos e lhe toque a vez.

 (destaques  nossos).

CONCLUSÃO
Pelo exposto, vale salientar o princípio da legalidade, ele determina que, em qualquer 

atividade, a Administração Pública está estritamente vinculada à lei. Assim, senão houver previsão legal, 
nada pode ser feito.

 Portanto, entendemos que o pleito do requerente só é possível para as promoções pelo 
critério  de antiguidade,  como a promoção almejada  é o  posto  de coronel,  e  neste  caso o critério  é  o 
merecimento, opinamos pelo indeferimento do pedido.

É o nosso parecer.
15 de março de 2012

CLAUDIO ANTÔNIO DA SILVA CALVALCANTI – TCEL QOBM
PRESIDENTE DA COJ

DESPACHO DOI COMANDANTE GERAL:
Homologo o preente Parecer.
Publique-se em BG. Providencie a Ajudância Geral do CBMPA.

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

II – ASSUNTOS ADMNISTRATIVOS
COMISSÃO DE JUSTIÇA

PARECER Nº 030/2012 - COJ.
INTERESSADO: Tcel QOBM Augusto Sérgio Lima de Almeida
ORIGEM: Diretoria de Apoio Logístico.
ASSUNTO: Adesão à ata de registro de preço.
ANEXO: Ofício nº 096/2012/DAL – CBMPA e seus anexos.

AQUISIÇÃO DE DEZ DETECTORES PORTÁTEIS DE GASES PARA USO DO CBMPA. 
ADESÃO  A  ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇO.  EXISTÊNCIA  DE  DOUTRINAS  FAVORÁVEIS. 
POSSIBILIDADE.

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  
138/2011 -CP, relativa ao Processo nº 080/11-CP – Pregão Eletrônico nº 051/11 – CP, realizado pelo Corpo 
de  Bombeiros  Militar  do  Estado  de  Pernambuco,  para  aquisição  de  DETECTORES  PORTÁTEIS  DE 
GASES a  fim  de  que  o  CBMPA possa  adquirir  10  (DEZ)  detectores  deste  tipo,  através  do  Processo 
Licitatório nº 022/2012.

Constam nos autos a consulta de propostas comerciais às seguintes empresas:
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I- Empresa RIJOMTEC Indústria e Comércio Ltda.
II- Empresa ARTCA .
O  Diretor  de  Apoio  Logístico  enviou  o  ofício  nº  077/2012/DAL-CBMPA solicitando  à 

diretoria de finanças informações acerca da disponibilidade orçamentária para atender o pleito em análise.
Por intermédio do  ofício nº 057/2012-DF o Diretor de Finanças informa que existem 

recursos orçamentários disponíveis da seguinte forma:
A) 06.182.1184.2604  –  Realização  de  Ações  de  Combate  a  Incêndio,  Busca, 

Salvamento e Resgate;
B) Elemento de despesa: 449052 – Equipamentos e Material Permanente;
C) Valor disponível: R$ 38.000,00 (trinta e oito mil 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;
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:
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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 
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,  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:
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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
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. 

Uma das vigas mestras da possibilidade de ser carona em outro processo licitatório é o 
dever do órgão interessado em demonstrar a vantagem da adesão sobre o sistema convencional. Logo, 
aderir como carona implica necessariamente em uma vantagem ainda superior a um novo processo.

Os fundamentos de lógica que sustentam a validade do Sistema de Registro de Preços e 
do  sistema  de  “carona”  consistem na  desnecessidade  de  repetição  de  um processo  oneroso,  lento  e 
desgastante quando já alcançada a proposta mais vantajosa. Além disso, quando o carona adere a uma Ata  
de Registro de Preços, em vigor, normalmente já tem do órgão gerenciador – órgão que realizou a licitação  
para o Sistema de Registro de Preços – informações adequadas sobre o desempenho do contratado na 
execução do ajuste.

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

Comissão de Justiça manifesta seu entendimento favorável à possibilidade de adesão a Ata de Registro de 
Preços nº 138/2011 -CP, relativa ao Processo nº 080/11-CP – Pregão Eletrônico nº 051/11 – CP, realizado  
pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Pernambuco, para aquisição de DETECTORES PORTÁTEIS 
DE GASES a fim de que o CBMPA possa adquirir 10 (DEZ) detectores deste tipo, através do Processo 
Licitatório nº 022/2012., e opina que é ato discricionário do Comandante Geral do CBMPA, gestor máximo 
da instituição castrense, aderir  à ata de registro de preço, visando sempre a oferta mais vantajosa para a  
Administração Pública.

É o Parecer.
Quartel em Belém-PA, 26 de março de 2012.

CLAUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – TCEL. QOBM
Presidente da Comissão de Justiça

DESPACHO DOI COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o preente Parecer.
2. Publique-se em BG. Providencie a Ajudância Geral do CBMPA.
3. Autorizo a Adesão. Providencie a DAL.

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

4ª PARTE: JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – ATO DO SUBCOMANDO GERAL DO CBMPA
Portaria nº 056, de 30 de março de 2012.
ANEXO: 
Despacho do Subcmd° Geral – protocolo n° 560 – 14 de março de 2012;
Ofício n° 024 – Gab. Subcmd° - 13 de março de 2012;
Despacho do Cmd° Geral – protocolo n° 197/03 – 09 de março de 2012;
Ofício n° 074 – Subcmd° Geral – 09 de março de 2012;
Despacho do Subcmd° Geral – protocolo n° 530 – 09 de março de 2012;
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Ofício n° 068/2012 – DST – 07 de março de 2012;
Parecer técnico n° 005/2012 com 03 folhas;
Fotos anexas – 09 folhas;
Termo de interdição n° 002/2012

O Chefe  do  EMG e  Subcomandante  Geral  do  CBMPA,  no uso  de  suas  atribuições 
legais, tendo tomado conhecimento dos documentos em anexo, que versam sobre o parecer técnico n°  
005/2012/DST/CAT, pois o ítem 3.2 do referido parecer, coloca em dúvida o processo de regularização que  
resultou na expedição do atestado de habite-se ao estabelecimento Spazzio Verde, na data de 09 de junho 
de 2007.

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a instauração de sindicância para apurar todas as circunstâncias 
dos fatos.

Art.  2º –  Nomear  o  1°  TEN QOBM DIEGO  WAGNER PINTO  RODRIGUES,  como 
encarregado da sindicância, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º - O Encarregado deverá observar as orientações formalizadas através do ofício 
N° 1000/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral n° 128, de 14 de julho de 2008;

Art. 4º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos, 
em conformidade com a legislação vigente;

Art. 5º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.
FERNANDO AUGUSTO CORRÊA DE MIRANDA – CEL QOCBM
CHEFE DO EMG E SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA

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

Confere com o Original:

HELENO AUGUSTO RIBEIRO DE ANDRADE - TEN CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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