
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 27 DE ABRIL DE 2012.
BOLETIM GERAL Nº 078

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

1ª PARTE - SEVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 28 DE ABRIL DE 2012 (SÁBADO)

Superior de DiaMAJ MAJ BM PINHEIRO
Supervisor de Área CAP BM SOUZA

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM EDILSON
2º Turno: CAP BM CILÉA

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

SERVIÇO PARA O DIA 29 DE ABRIL DE 2012 (DOMINGO)
Superior de Dia MAJ BM BAIA
Supervisor de Área CAP BM MELENDEZ

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

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

SERVIÇO PARA O DIA 30 DE ABRIL DE 2012 (SEGUNDA-FERIA)
Superior de DiaMAJ MAJ BM FRANCÊS
Supervisor de Área CAP BM ADALMILENA

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

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG CAP BM ALDIRLEY
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DAL
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM BENTES

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – OFÍCIO – TRANSCRIÇÃO 

OFÍCIO CIRCULAR Nº 16/2012 – DIREP
Sua senhoria, o Senhor
HELIEL FRANKLIN MONTEIRO – TEN CEL QOBM
Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA
Belém – PA
Assunto: Convite

Em  nome  do  Excelentíssimo  Senhor  Comandante  Geral  do  CBMTO,  antecipamos 
nossos agradecimentos em referência à cooperação técnica entre nossas instituições, no envio de seus 
instrutores, sem os quais não teríamos realizado o importante empreendimento nesta corporação.
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Outrossim,  convidamos  V.  Sª  a  participar  da  Solenidade  de  Formatura  do  Curso  de 
Combate a Incêndio Urbano – CCIU/2012, que realizar-se-á às 8h30 do dia 03/04/2012 (terça-feira), no  
galpão do 1º Batalhão de Bombeiro Militar, situado à 403 sul Av. LO 09.

Respeitosamente,

WESLEY ABREU SILVA – MAJ QOBM
Diretor de Planejamento, Ensino e Pesquisa
(Fonte: Nota nº 29/2011 - DEI)

2 – NOTA DE INSTRUÇÃO – APROVAÇÃO
Aprovo a Nota de Instrução nº 001/2012, referente a Instrução de Combate a Incêndio 

ministrada aos alunos do curso de Formação de Sargentos COV 2012, pertencentes ao 2º Pelotão.
(Fonte: Nota nº 29/2011 - DEI)

3  –  QUADRO DE TRABALHO  SEMANAL E  QUADRO DE INSTRUÇÃO 
SEMANAL – APROVAÇÃO

3.1 – Aprovo o Quadro de Trabalho Semanal do 1º Grupamento Bombeiro Militar – GI, de  
nº 19 referente ao período de 02 s 06 de abril de 2012.

3.2  –  Aprovo  os  Quadros  de  Instruções  Semanais  do  Centro  de  Formação, 
Aperfeiçoamento e Especialização “MAJ BM Hnerique Rubim”, referentes aos períodos de 19 a 25 
de março de 2012 e 26 de março a 01 de abril de 2012, que trata da previsão horária de atividades 
dos Cursos de Formação de sargentos combatentes, Curso de Formação de Sargentos Condutores e 
Operadores de Viaturas e do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, constantes com anexo no ofício 
nº 194/2012 – CFAE.

HELIEL FRANKILN MONTEIRO -TEN CEL QOBM
Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA
(Fonte: Nota nº 29/2011 - DEI)

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

1 – ATO DO PODER EXECUTIVO
DECRETO DE 4 DE ABRIL DE 2012
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ EM EXERCÍCIO, usando das atribuições que 

lhe são conferidas pelo art. 135, incisos III, X e XX, da Constituição Estadual, combinado com os arts. 127, 
129, inciso II, 131 e 133 da Lei Estadual nº. 6.833, de 13 de fevereiro de 2006, e com o Decreto Estadual nº.  
6.781/1990, que desvinculou o CBMPA da PMPA, e

Considerando os elementos constantes do Processo nº. 6913/2012-PG/GG (Ofício nº. 
005/2012-CPO BM, de 29 de fevereiro de 2012), que informam ao Governador do Estado a necessidade de  
revogar ato administrativo que determinou a nulidade de Conselho de Justificação instaurado pelo Decreto 
de  21  de  setembro  de  2011  (Diário  Oficial  do  Estado  nº.  32.005,  de  23  de  setembro  de  2011),  pois 
viabilizada a conclusão daquele Conselho no prazo legal e cumpridas as demais formalidades processuais.

Considerando os termos do Parecer nº. 0219/2012 da Consultoria Geral do Estado,

RESOLVE:
Art. 1º Fica revogado o Decreto Estadual de 14 de dezembrode 2011 (Diário Ofi cial do 

Estado nº. 32.057, de 16 de dezembro de 2011) que declarava nulo e revogava o Conselho de Justificação  
instaurado pelo Decreto de 21 de setembro de 2011, o qual apurou as faltas funcionais do MAJOR QOBM 
LUIZ

MÁRIO DAS NEVES FIGUEIREDO.
Art.  2º  O  Comandante  Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  deverá  providenciar  o 

arquivamento do Processo nº.6913/2012-PG/GG.
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 4 DE ABRIL DE 2012.
HELENILSON PONTES
Governador do Estado em exercício
(Fonte: Dário Oficial nº 32.132, de 09ABR2012)

B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 – AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM

Autorizo o SD BM GLAYDSON HENRIQUE FERNANDES DA SILVA, do 12º SGBM/I – 
Bragança, a deslocar-se ao Estado de Amapá, no período de 23 a 25MAR2012, para participar do Concurso 
Público CFO BM AP, sem ônus para Estado.

2 – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
LICENCIAMENTO A PEDIDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 371230
Obs: Republicado por ter saído com incorreção no DOE nº 32.134 de 11ABR2012.
PORTARIA Nº 031 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2012.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar e;
Considerando  que  o  SD BM SÉRGIO JOSÉ LACERDA FAÇANHA,  do  11º  SGBM/I, 

solicitou  junto  a  Diretoria  de  Pessoal  seu  Licenciamento  das  Fileiras  da  Corporação  através  de 
requerimento, publicado no BG nº 021, datado de 01 de fevereiro de 2012;

Considerando o que preceitua o Art.  120, Inciso I,  § 1º da Lei Estadual nº 5.251, de 
31/07/1985 (Estatuto dos Policiais Militares da PMPA).

RESOLVE:
Art. 1º – Licenciar a pedido das fi leiras do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, o SD BM 

SÉRGIO JOSÉ LACERDA FAÇANHA, RG: 5686207, Filho de Pedro Rubens Façanha e Severina Lacerda 
Façanha, residente na Alameda Enock Pinho, nº 14, Bairro – São João – Distrito de Outeiro, Município 
Belém, Estado do Pará. O militar é licenciado no comportamento “BOM”.

Art. 2º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogada às disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JUNIOR – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de DefesaCivil
(Fonte: Diário Oficial nº 32.145, de 26ABR2012)

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 371253
PORTARIA Nº 202 DE 19 DE ABRIL DE 2012.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação, peculiar e;
Considerando que o SD BM RAFAEL AUGUSTO SILVA DOS SANTOS, do 6º SGBM/I – 

Mosqueiro  foi  aprovado  no  concurso  público  para  Ofi  cial  da  Policia  Militar  do  Estado  do  Amazonas, 
conforme PORTARIA Nº 13/CFACP-PMAM/2012 de 18JAN2012;

Considerando que o referido militar solicitou seu licenciamento a pedido das fi leiras do 
CBMPA, através de requerimento, publicado no BG nº 064 de 09ABR2012;

Considerando o que preceitua o Art.  98, Inciso “V” e Art.  120,  Inciso “I”  § 1º,  da Lei 
Estadual nº 5.251 de 31JUL85 (Estatuto dos Policiais Militares da PMPA), ora em vigor para o CBMPA.

RESOLVE:
Art. 1º – Licenciar a pedido das fi leiras do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, o SD BM 

RAFAEL AUGUSTO SILVA DOS SANTOS, RG nº 4683409,  residente na Rodovia  Augusto Montenegro 
Conjunto Jardim Sevilha, Alameda Madalena, nº 32, Bairro Parque Verde, Município de Belém, Estado do 
Pará. O militar é licenciado no comportamento “BOM”.
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Art. 2º - Os efeitos desta portaria retroagem ao dia 09ABR2012, revogada as disposições 
em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de DefesaCivil
(Fonte: Diário Oficial nº 32.145, de 26ABR2012)

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - TERMO DE ENTREGA

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano corrente, foi repassado para o Senhor 
SUB TEN BM MARCOS SÉRVULO DOS SANTOS MIRANDA respondendo como Moto-Mecanização na 
unidade  do  CAT  –  Centro  de  Atividades  Técnicas,  localizado  na  Rodovia  BR-316  s/n,  Km  0,  Bairro  
Entroncamento, a viatura FORD FIESTA SEDAN (VISTORIA 03) PLACA NTB 5060 com acessórios abaixo 
relacionados:

• 01 Chave de Ignição: Funcionando;
• 01 Controle de alarme: Funcionando;
• 01 Som Automotivo Sony: Funcionando;
• 04 Tapetes: Sem alteração;
• 01 Cartão Combustível: Sem alteração;
• 01 Manual Ford Fiesta: Sem alteração;
• 01 Pneu Socorro: Sem alteração;
• 01 Macaco:Sem alteração;
• 01 chave de Roda c/ Extenção: Sem alteração;
• 01 Capa de Carpete p/ macaco + chave: Sem alteração;
• 01 Caixa de Isopor p/ triângulo, macaco: Sem alteração;
• 01 Triângulo de sinalização: Sem alteração;
• 01 Carpete Grande: Sem alteração;
• 01 extintor de 6 kg: Sem alteração;
Obs¹.:   A viatura esta pronta para o serviço CBMPA, sem alterações,  tanto na parte 

externa quanto parte interna.

Obs²:  Os danos ocorridos em acidente de trânsito,  colisão na parte traseira  do lado 
esquerdo (lanterna e o para-choque quebrados), já foram consertados.

Quartel em Belém, 27 de março de 2012.

JORGE SOSTENES DOS SANTOS FERREIRA – SD BM
Entregador

MARCOS SÉRVULOS DOS SANTOS MIRANDA – SUB TEN BM
Recebedor

AUGUSTO SÉRGIO LIMA DE ALMEIDA – TCEL QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA
(Fonte: Nota nº 18/2012 - DAL)

2 - COMISSÃO DE JUSTIÇA
PARECER Nº 39/2012-COJ.
INTERESSADO: Major QOBM Edivaldo - Presidente da C.P.L.
ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação.
ASSUNTO: Análise e Parecer do processo nº 010, referente ao Pregão Eletrônico nº 

002 – Processo Licitatório para aquisição de medalhas de bons serviços.
ANEXO: Ofício nº 011/2012 – CPL e seus anexos.
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EMENTA:  ADMINISTRATIVO.  LICITAÇÃO.  MODALIDADE  PREGÃO  ELETRÔNICO. 
AQUISIÇÃO  MEDALHAS.  ANÁLISE  DAS  MINUTAS  DO  EDITAL  E  CONTRATO  REFERENTES  AO 
PROCESSO LICITATÓRIO. 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 – DA CONSULTA
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação solicitou a esta Comissão de Justiça 

a  confecção  de parecer  jurídico  acerca  do  processo  nº  010,  referente  ao  Pregão Eletrônico  nº  002 –  
Processo Licitatório para aquisição de medalhas de bons serviços.

II - DOS FATOS
No dia 25 de novembro de 2011, foi publicado, em Boletim Geral Especial, o Decreto  

Governamental, de 24/11/2011, de concessão da Medalha de Bons Serviços prestados ao CBMPA de 30, 20 
e 10 anos. 

No  referido  Decreto,  10  (dez)  militares  foram  agraciados  com  a  medalha  de  bons 
serviços de 30 anos, 235 (duzentos e trinta e cinco) militares com a medalha de 20 anos e 1059 (mil e  
cinquenta e nove) com a medalha de 10 anos.

Ocorre  que  de  acordo  com  o  ofício  nº  19  –  Ascom,  o  Chefe  da  Assessoria  de 
Comunicação, Tcel QOBM Reais, informou ao Comandante Geral de que atualmente, no CBMPA só existem 
25 (vinte e cinco) medalhas de 30 anos, 21 (vinte e uma) medalhas de 20 anos e (vinte e cinco) medalhas 
de 10 anos, em estoque.

Encontra-se nos autos a correspondência interna nº 041/2012, de 27 de janeiro de 2012,  
a solicitação do Coordenador adjunto da CEDEC  para aquisição de 150 (cento e cinquenta) medalhas que  
deverão ser utilizadas nos próximos três anos, haja vista que estão esgotadas no estoque.

Foram enviados os seguintes ofícios com solicitação de cotação de preços para posterior 
aquisição:

Ofício nº 01/2012/DAL/CBMPA – Indústria de Distintivos Randal LTDA. EPP
Ofício nº 02/2012/DAL/CBMPA – Arte Máxima Indústria e Comércio Ltda.
Ofício nº03/2012/DAL/CBMPA- Miguel Hernandes Indústria e Comércio Ltda.
De acordo com o ofício nº 131/2012 – DAL, o Diretor de Apoio Logístico, Tcel QOBM 

LIMA, solicita à Diretoria de Finanças  a disponibilidade orçamentária no valor de R$ 121.116,67 (Cento e 
vinte e um mil cento e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) para aquisição de medalhas de 10 (dez),  
20 (vinte) e 30 (trinta) anos de bons serviços prestados ao corpo de bombeiros, além de 150 medalhas de 
Mérito da Defesa Civil.

Em  ato  contínuo,  no  impedimento  do  diretor,  o  Tcel  QOBM  Vinícius,  subdiretor  de 
finanças, responde por meio do ofício nº 080/2012 – DF informando que há disponibilidade orçamentária na 
atividade 2604, no valor de R$ 121.116,67 (Cento e vinte e um mil cento e dezesseis reais e sessenta e sete  
centavos) para atender despesas com aquisição de 1.900 medalhas de Bons serviços prestados e do mérito 
da Defesa Civil para agraciar os militares do CBMPA, conforme discriminado abaixo:

Fontes de Recurso:
I- 0101 – Tesouro do Estado.
Disponibilidade Orçamentária
A) 06.182.1184.2604  –  Realização  de  ações  de  combate  a  incêndio,  busca, 

salvamento e resgate;
B) Elemento de despesa: 339032.07 – Material para cerimonial;
C) Valor disponível: R$ 121.116,67 (Cento e vinte e um mil cento e dezesseis reais e 

sessenta e sete centavos)

III – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
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 
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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.

Primeiramente,  o  caput  do art.  38 da referida lei  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. Vejamos:

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:

I - edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso;
II - comprovante das publicações do edital resumido, na forma do art. 21 desta Lei, ou da 

entrega do convite;
III - ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro administrativo ou oficial, ou 

do responsável pelo  convite;
IV - original das propostas e dos documentos que as instruírem;
V - atas, relatórios e deliberações da Comissão Julgadora;
VI  - pareceres  técnicos  ou  jurídicos  emitidos  sobre  a  licitação,  dispensa  ou 

inexigibilidade;
VII - atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação;
VIII - recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações 

e decisões;
IX  - despacho  de  anulação  ou  de  revogação  da  licitação,  quando  for  o  caso, 

fundamentado circunstanciadamente;
X - termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso;
XI - outros comprovantes de publicações;
XII - demais documentos relativos à licitação.
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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 § 1o do art. 2o da Lei no 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 desempenho e 
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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.

VI – CONCLUSÃO
Diante do exposto, tomando por base que este parecer limita-se às questões jurídicas de 

análise quanto à necessidade de licitação, bem como seu correto enquadramento na modalidade legal  
cabível, com posterior preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei, esta comissão conclui que na 
elaboração  do  presente  processo  verifica-se  que  o  edital  e  a  minuta  do  contrato  encontram-se  em 
conformidade com as legislações em vigor que norteiam o  certame. 

É o Parecer.
Quartel em Belém-PA, 19 de abril de 2012.

CLAUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – TEN. CEL. QOBM
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente Parecer.
2. Publique-se em BG. Providencie a Ajudancia Geral do CBMPA.

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

3  –  SECRETARIA DE  ESTADO  DE SEGURANÇA PÚBLICA E  DEFESA 
SOCIAL

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 371122
PORTARIA: 460/2012SAGA
Objetivo:  PARA  FAZER  A  CONDUÇÃO  VEICULAR  DE  TÉCNICOS  NA  COLÔNIA 

AGRÍCOLA HELENO FRAGOSO.
Fundamento Legal: DECRETO 2.819/1994 E PORTARIA Nº 0419/2007-SEAD
Origem: BELÉM/PA – BRASIL
Destino(s):
SANTA ISABEL/PA - Brasil<br
Servidor(es):
5399491/CHARLES  DE  JESUS  SOUSA  (CB/BM)  /  1.0  diárias  (Alimentação)  /  de 

17/04/2012 a 17/04/2012<br
Ordenador: Cláudio Jorge da Costa Lima

PORTARIA NOMEAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 371031
PORTARIA N.º 464 /2012-SAGA/SEGUP
BELÉM-PA, 24 DE ABRIL DE 2012
O  Dr.  CLÁUDIO  JORGE  DA  COSTA  LIMA,  Secretário  Adjunto  de  Gestão  e 

Administração, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei n.º 7.541, de 20/07/2012, publicada no 
DOE n.º 31.961 de 21/07/11.

CONSIDERANDO a  celebração  do  Convênio  n.º  001/2011AP,  que  tem por  objeto  a 
aquisição de material de informática, para atender curso de formação de ofi ciais do Estado do Amapá.;

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento, fi scalização e recebimento do 
material  adquirido,  resultante  deste  Convênio  (Processo  Licitatório,  Modalidade  Pregão  Eletrônico  Nº 
005/2012-SEGUP/PA);

RESOLVE:
I – Designar o servidor: CAP QOBM KLETER DA COSTA LOBO, Matrícula n.º 5314526-
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2; para acompanhamento, Fiscalização e recebimento dos materiais de informática, referente ao Contrato nº 
031/2012/SEGUP, celebrado com a Empresa EDERSON F. DE SOUZA – ME;

– À Diretoria de Administração e Finanças da Secretaria de Segurança Pública e Defesa 
Social do Estado do Pará, para providências cabíveis.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

CLÁUDIO JORGE DA COSTA LIMA
Secretário Adjunto de Gestão e Administração
(Fonte: Diário Oficial nº 32.145, de 26ABR2012)

4 – OFÍCIO RECEBIDO - TRANSCRIÇÃO
OFÍCIO Nº 459/2012 – GAB SEC. SEGUP
Excelentíssimo Senhor
Coronel QOBM HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará

Senhor Comandante Geral,
Honrado em cumprimentar Vossa Excelência  sirvo-me do presente para convidá-lo  a 

participar do Seminário de Gestão por Resultados que será realizado no Auditório do hangar – Centro de  
Convenções  da  Amazônia,  no  dia  02/05/2012,  quarta-feira,  no  horário  de  8:30  às  18h,  conforme 
programação  anexa,  tendo  como  pauta  a  Entrega  de  Equipamentos  e  Veículos  por  parte  do  Estado, 
Apresentação  dos  Dados  Estatísticos  de  Criminalidade  do  trimestre  e  a  apresentação  da  empresa  de 
consultoria Brainstorming, que está desenvolvendo o Planejamento Estrátegico do Sistema de Segurança 
Pública do Estado do Pará.

Outrossim, informo que a presença do titular é essencial no início do evento, conforme 
horário acima, e oportunamente solicito a Vossa Excelência que o presente convite seja estendido a todos 
os Comandos, Diretores, Chefias e Coordenações da Capital e do interior dessa digna Corporação para que 
participem deste evento.

Para maiores esclarecimentos solicito contatar a Srª Ana Laura Brito, Chefa de Gabinete 
da Secretaria Adjunta de Gestão Administrativa da SEGUP, fones nºs 3184-2557 e 8883-5008.

08h 30 – Recepção dos convites
09h00 – Entrega de veículos e equipamentos pelo Governador do Estado do Pará
10h00 – Apresentação dos dados estatísticos trimestrais da criminalidade no Estado 

Dr. Roberto Sena
Diretor do DIEESE/PA

Dr. Antônio Claúdio Fernandes Farias
Secretário-Adjunto de Inteligência e Análise Criminal 

Dr. Luiz Fernandes Rocha
Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social 

11h 00 – Apresentação do Método Grunbach

Cenário prospectivos: com construiu um futuro melhor
Prof. Raul José dos Santos Grunbach
Fundador da Braintorming – Assessoria de Planejamento e Informática
11h 15 – Palavras do Governador do Estado do Pará, Dr. Simão Jatene
14h 00 – Diagnóstico estratégio – Parte I
Joe Weider
Gerente de projetos da Braunstorming – Assessoria de Planejamento e Informática 
16h 00 – Diagnóstico estratégico – Parte II
18h00 – Encerramento com o Hino do Estado do Pará

LUIZ FERNANDO ROCHA
Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará
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DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
Determino o comparecimento de todos os comandantes de UBMs, Diretores, Chefias e 

Coordenações da Capital e Interior do Estado, a fim de participarem do Seminário  Gestão por Resultados,  
que será realizado no Auditório do hangar – Centro de Convenções da Amazônia, no dia 02/05/2012, quarta-
feira, no horário de 8:30 às 18h

4ª PARTE: JUSTIÇA E DISCIPLINA
1-  ATO  DO  COMANDO  DO  CENTRO  DE  FORMAÇÃO, 

APERFEIÇOAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO – CFAE.
PORTARIA Nº 002, DE 12 DE ABRIL DE 2012.
ANEXOS:
Memorando n° 008/2012 – Divisão Administrativa do CFAE;
Parte s/nº de 30 de março de 2012, do SD BM EVANDRO DOS SANTOS DIAS.

O Comandante do Centro de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização, no uso de 
suas atribuições legais, após conhecimento dos documentos em anexos, em desfavor do militar SD BM 
EVANDRO DOS SANTOS DIAS, que no dia 30 de março de 2012, não entrou em forma na formatura  
matinal e não se apresentou a quem de direito.

RESOLVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado 

(PADS),  para  apurar  a  todas  as  circunstâncias  dos  fatos  e  as  possíveis  transgressões  disciplinares 
disponibilizadas no art. 37, incisos XXIV e XXXVI, da lei n° 6.833 de 13 de fevereiro de 2006, Código de 
Ética e Disciplina da Policia Militar do Pará, ora em vigor no Corpo de Bombeiros Militar do Pará, podendo o 
militar ser sancionado de acordo com o art. 106, parágrafo único da referida lei.

Art. 2º - Nomear O SUBTEN BM SANDRO  ROGÉRIO MARTINS DOS SANTOS RG: 
1120977, como presidente do PADS, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º - O Presidente deverá observar as orientações formalizadas através do ofício n° 
1000/2008 da JME,  transcrito no Boletim Geral  nº  128 de 14 de julho de 2008,  bem como oferecer  o 
contraditório e a ampla defesa ao acusado, de acordo com o art. 5° LV CF/88;

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

Art.  5º - Encaminhar  ao  Subcomandante  Geral  do  CBMPA,  para  conhecimento  e 
posterior publicação em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

HAYMAN APOLO GOMES DE SOUZA – TEN CEL QOBM
Comandante do CFAE

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

Confere com o Original:

JOSÉ ORLANDO DE SOUZA SILVA - TEN CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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