
 
 
 

Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré   
Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ: 05.351.606/0001-95 

 

PARECER: 516.12/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9/2019-044 PMVN  

ASSUNTO: Minuta edital e contrato do P.E / SRP Nº 044/2019 – PMVN 

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré 

 

I – Relatório 

      Vieram os autos à Procuradoria Jurídica do Município de Vigia de 

Nazaré para análise e manifestação acerca da solicitação de parecer da 

minuta de edital e contrato do P.E/SRP nº 044/2019 – PMVN, cujo objeto é a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, MONTAGEM DE 
ILUMINAÇÃO COM EFEITOS, SONORIZAÇÃO, PALCO E TRIO 
ELÉTRICO, PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E 
COMEMORAÇÕES QUE OCORRERÃO NO MUNICÍPIO DE VIGIA DE 
NAZARÉ/PARÁ.  

Inicialmente, convém ressaltar que o presente exame limita-se 

as questões jurídicas da matéria proposta, abstendo-se quantos aos 

aspectos técnicos, econômicos e financeiros, inclusive os que exijam 

exercício da conveniência e discricionariedade da Administração Pública. 

Ademais, frisa-se que o presente parecer jurídico é de cunho 

meramente opinativo e não vinculante, uma vez que as questões legais não 

são imutáveis e estão sujeitas a interpretações variadas, o que pode 

ocasionar divergência de tese. 

II – Fundamentos jurídicos 

O parágrafo único, do Art. 38, da Lei 8.666/93, reza que 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. 

Considerando a competência da Procuradoria Jurídica Municipal 

inserida no art. 4º, da Lei Municipal nº 229/2015, temos que o presente parecer 



deve se ater tão somente nas questões de ordem legal, cabendo ao 

parecerista exercer a consultoria jurídica ao Poder Executivo e Administração 

Direta em geral.    

Assim sendo, em análise dos aspectos formais e legais da Minuta do 

Edital e anexos ora em análise - parte integrante do processo de PREGÃO 

ELETRÔNICO PARA FINS DE REGISTRO DE PREÇO - cabem as seguintes 

colocações: 

a) Verifica-se que as minutas de edital e ata de registro de preço 

atendem ao Decreto 10.024/2019 relativo aos procedimentos de pregão 

eletrônico, e ao Decreto 7.892/2013 relativo aos procedimentos de registro de 

preço; 

c) No que tange a minuta contratual, ressalto que esta atende à Lei 

nº 8.666/93. 

III – Conclusão 

Em síntese, aprovam-se as minutas do edital, contrato e ata de 

registro de preços. 

É o parecer. 

Vigia de Nazaré, 20 de dezembro de 2019.  

 

 

 

 

TATIANE VIANNA DA SILVA 

OAB-PA 10.767    
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