
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMANDO GERAL
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM – PARÁ, 27 DE SETEMBRO DE 2016.
BOLETIM GERAL Nº 170

Para conhecimento das Unidades subordinadas e devida execução, publico o seguinte:

MENSAGEM

Os problemas podem ser benéficos, se o motivarem a fazer algo diferente, 
experimentar, melhorar, ser mais criativo e alcançar o que nunca imaginamos.

“Contigo posso pelo meio de um esquadrão; com o meu Deus salto meralhas.”(2 
Samuel 22:30)

1ª PARTE – SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 28 DE SETEMBRO DE 2016 (QUARTA-FEIRA)

Superior de Dia TEN CEL QOBM AFONSO

Coordenador de Operações ao CIOP
CAP QOBM CARVALHO
CAP QOBM ELILDO

Oficial de Área ao 1º GBM A CARGO DO 1º GBM
Oficial de Área ao 3º GBM CAP QOBM ESAU
Oficial de Dia ao QCG TEN QOABM RUI
Perito de Incêndios e Explosões CAP QOBM ARTEAGA

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – DIÁRIO OFICIAL

FUNDO DE INVESTIMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 001/2016-FISP / SEGUP 
A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, por meio

do Fundo de Investimento de Segurança Pública – FISP, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita
no CNPJ/MF sob o n.º 05.054.952/0001-01, com sede na Rua Arcipreste Manoel Teodoro n.º 305,
Bairro Batista Campos, CEP. 66.023-700, neste ato representada pela Diretora e Ordenadora de
Despesas  Sra.  BELARMIRA FÁTIMA SOUZA PANTOJA,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,
RESOLVE reconhecer a DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a prestação de serviços especializados –
que utilize tecnologia da informação – na manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças,
equipamentos e acessórios náuticos, a fim de possibilitar uma navegação segura, por meio de rede
credenciada, de acordo com as especificações técnicas constantes no Edital do Pregão Eletrônico n.
019/2016-FISP/ SEGUP/PA e seus anexos, a fim de atender as necessidades dos veículos náuticos
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, com valor global de R$ 500.000,00 (quinhentos
mil  reais),  para  contratação  direta  com  a  empresa  BRASILCARD  ADMINISTRADORA  DE
CARTÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.817.702/0001-
50,  com sede na Rua Rusolino Ferreira  Guimarães,  nº  839, Bairro  Centro,  CEP 75.901-260, na
cidade  de  Rio  Verde,  Estado  de  Goiás,  fones:  (64)  2101-5505  e  2101-5512,  e-mail:
licitações@brasilcard.com e site: www.brasilcard.com, tendo como fundamentação legal o  art. 24,
inciso V da Lei Federal nº 8.666/93  e suas alterações posteriores, consubstanciado no Parecer
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Jurídico nº 503/2016-CONJUR de 20/09/2016, referente ao Processo Administrativo nº 2016/179502-
FISP/SEGUP. 

Belém-Pa, 26 de setembro de 2016. 
BELARMIRA FÁTIMA SOUZA PANTOJA 
Diretora e Ordenadora de Despesas do FISP
Protocolo: 113174 
(Fonte: DIÁRIO OFICIAL Nº 33220, de 27/09/2016)

TERMO DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS 
Nº 2016/104 Data 08/09/2016 
ORIGEM: FISP DESTINO: CBM/PA 
Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICA, CAPACIDADE P/20 XÍCARAS. 
RP: 25098 a 25127 
SANDUICHEIRA ELÉTRICA, DOMÉSTICA. 
RP: 25128 a 25157 
BELARMIRA PANTOJA-DIRETORA DO FISP 
ZANELLI ANTONIO MELO NASCIMENTO-CMT/CBMPA 
Protocolo: 113186 
(Fonte: DIÁRIO OFICIAL Nº 33220, de 27/09/2016)

2 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 755 DE 20 DE SETEMBRO DE 2016
O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de

Defesa Civil, no uso de suas atribuições legais conferidas por ordenamento jurídico vigente e,

RESOLVE: 
Art. 1º - NOMEAR a MAJ QOBM VIVIAN ROSA LEITE, MF 5817013-1  como Fiscal do

Contrato nº 30 /2016  ,  cujo objeto  é a contratação de empresa especializada no serviço de
locação, execução de montagem e desmontagem de palanques para atender os eventos do
CBMPA, junto à  EMPRESA CL2 Arquitetura e Engenharia LTDS-EPP, CNPJ 13.101.650/0001-75,
para acompanhar e fiscalizar sua execução em obediência ao art. 67 da lei nº 8.666/93 e o art. 6º do
Decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013.

Art. 2º NOMEAR o CB BM DENISIO  PEDRO DE MACEDO MEDEIROS, MF 57189301-1
,  como fiscal suplente do contrato que assumirá todas as atribuições do fiscal titular, quando o fiscal,
nomeado no art. 1º, estiver em gozo de férias, em caso de ausência por motivo de força maior ou
quaisquer outros impedimentos e de outros afastamentos temporários do serviço, previstos nos art.
66, 67 e 71 da Lei Estadual nº 5.251/1985 (Estatuto dos Policiais Militares da PMPA) e  regulamento
do CBMPA.

Art. 3º - O fiscal do Contrato será o responsável por sua perfeita execução, cabendo-lhe
atestar  o  recebimento  dos  serviços  prestados  mediante  termo  de  recebimento  circunstanciado,
conforme arts 67 e 73 da lei nº 8.666/93.

Art. 4º DETERMINAR ao fiscal do Contrato Administrativo, que informe a Diretoria de
Apoio Logístico do CBMPA, dentro do prazo de 48h (quarenta e oito), qualquer afastamento que o
impossibilite em dar continuidade nos trabalhos inerentes à fiscalização do contrato. 

Art. 5º DETERMINAR ao fiscal que remeta, até o 5º (quinto) dia útil de cada bimestre,
relatório de acompanhamento do contrato à Diretoria de Apoio Logístico do CBMPA.

Art.  6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o
vencimento do contrato e de sua garantia quando houver

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Zanelli Antônio Melo Nascimento - CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil
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3 – ATO DO DIRETOR DE APOIO LOGÍSTICO DO CBMPA
PORTARIA Nº 002 DE 23 DE SETEMBRO DE 2016

O Diretor de Apoio Logístico do CBMPA, no uso da competência que lhe confere o art. 20
da Lei nº 5.731, de 15 de dezembro de 1992,  considerando as atribuições a este delegadas e a
falta de normatização quanto ao procedimento para o recebimento de água mineral por partes das
UBM's operacionais e seções administrativas alcançadas pelo contrato de fornecimento de água
mineral, no âmbito do CBMPA, o que vem causando transtornos à administração do CBMPA, bem
como dificultado o controle mais efetivo pelos fiscais deste contrato,

RESOLVE:
Art. 1° Aprovar a Instrução Reguladora (IR - 02/2016) nº 002/2016, que estabelece ações

para o desenvolvimento dos serviços de distribuição de Água Mineral às UBM”s que compõem o
CBMPA e que são beneficiadas com o fornecimento de água mineral referente ao Contrato n°21 de
2016.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º  Revogam-se as disposições em contrário. Publique-se, registre-se e cumpra-se.

ANDREI VICENTE DA COSTA – CEL. QOBM
Diretoria de Apoio Logístico CBMPA
(Fonte: Nota nº 005/2016 – CBMPA)

INSTRUÇÃO  REGULADORA  (IR-02/2016)  DO  RECEBIMENTO  DE
ÁGUA MINERAL POR PARTE DAS UBM’S E SEÇÕES ADMINISTRATIVAS NO
ÂMBITO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção I
Das Instruções Gerais
Art.  1º A presente Instrução Reguladora (IR-02/2016) define instruções e regras para

melhorar  o  recebimento  de  água  mineral  por  partes  das  UBM's  operacionais  e  seções
administrativas alcançadas pelo contrato de fornecimento de água mineral no âmbito do CBMPA. 

Art.  2º As regras abaixo descritas deverão ser cumpridas rigorosamente pelas UBM's
operacionais e seções administrativas alcançadas pelo contrato de fornecimento de água e pelos
fiscais do Contrato n°21 de 2016;

Seção II
Do Fiscal do contrato
Art. 3º O fiscal do contrato deverá apresentar mensalmente relatório parcial do controle

de estoque da quantidade de água, evidenciando o que foi distribuído, para quem, quando e em
que evento foram utilizadas, anexando os documentos comprobatórios;

Seção III
Do Recebimento
Art.  4º O  horário  destinado  à  distribuição  de água para  as  unidades operacionais  e

administrativas  será  de  8h00  as  13h00,  nos  dias  de  Segunda  e  Sextas-Feiras,  devendo  ser
agendado  previamente  com  o  Fiscal  do  Contrato  ou  seu  Suplente,  em  virtude  dos  mesmos
desempenharem outras atividades no CBMPA.

Art. 5º O horário destinado ao recebimento dos recipientes contendo água, que serão
entregues pela empresa fornecedora, será de 8h00 as 13h00, nos dias de Quarta e Sextas-Feiras;
tal procedimento deve ser realizado exclusivamente pelo Fiscal ou seu Suplente.
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Art.  6º Os militares designados pelas UBM's operacionais e seções administrativas a
resgatar junto aos fiscais do contrato, os recipientes contendo água (garrafões de 20 litros) deverão
apresentar um documento de seu comandante, contendo a quantidade a ser fornecida e a natureza
do evento;

Art.  7º No  momento  do  recebimento  dos  garrafões  cheios  de  água  é  imperativo  a
apresentação de um recipiente vazio para a realização da troca. Não sendo admitidos, aqueles que
apresentarem algum tipo  de  avaria  que  os  inutilize,  bem como danos ao  material  acrílico  ou
período de validade vencida;

Art. 8º Somente em casos extraordinários, motivados pelo Comando Operacional ou seus
prepostos, concernentes ao serviço operacional da instituição, será disponibilizado água fora do
horário e dias definidos nos Artigos 1° e 2° deste regramento;

Art. 9º Em casos de suplementação da quantidade de recipientes (garrafões de 20 litros)
disponibilizados semanalmente a cada uma das UBM's operacionais e seções administrativas, o
comandante da UBM ou seu preposto deverá justificar,  por  escrito,  a necessidade enviando a
Diretoria de Apoio Logístico do CBMPA, com 48 de antecedência a realização do evento;

Art. 10º Não é permitido que as UBM's operacionais e seções administrativas realizem
transações que envolvam troca de garrafões com fornecedores que não sejam contratados pelo
CBMPA, pois os mesmos são de uso exclusivo da empresa contratada que não recebe outros.

Seção IV
Do Comando Operacional
Art. 11º Informar as demandas operacionais com antecedência, antes de publicação em

nota de serviço, evitando ações ou demandas inexequíveis, em função do quantitativo estabelecido
em contrato.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 12° Os casos omissos deverão ser encaminhados a esta Diretor de Apoio Logístico

do CBMPA.
ANDREI VICENTE DA COSTA – CEL. QOBM
Diretoria de Apoio Logístico CBMPA
(Fonte: Nota nº 005/2016 – CBMPA)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
SEM ALTERAÇÃO

ZANELLI ANTÔNIO MELO NASCIMENTO – CEL QOBM
Comandante-geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

Confere com o Original:

SÉRGIO NONATO BRITO DE SOUZA – CEL QOBM
Respondendo pela Ajudância Geral do CBMPA.

Boletim Geral nº 170 de 27SET2016 – e-mail:a  judancia.  G  eral@bombeiros.pa.gov.brPág.:4/4

   ________________
    Visto do Aj. Geral 

_______________
Aprovo do Cmt Geral 

mailto:Ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br
mailto:Ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br
mailto:Ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br

