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P A R E C E R 
 

 

Processo:  DISPENSA DE LICITAÇÃO  nº 38/2016 

 

Modalidade:  DISPENSA DE LICITAÇÃO – Art. 24 – V, Lei 8.666/93 

 

Autuação nº  PG  30/2016 

 

Processo nº 38/2016 

 

Objeto:  Locação de arquibancada metálica, camarote, e arena para rodeio, contratação de bandas 

musical. 

. 

                     RELATORIO 

 

                     Requereu a Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo da   PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTA  MARIA DAS BARREIRAS,  em data de  20/03/2016, autorização do 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, para licitação de aquisição de Locação de arquibancada metálica, 

camarote, e arena para rodeio, contratação de bandas musical,  dentro das normas legais da Lei 

8.666/93.   

 

 À vista da necessidade comprovada da referida licitação, para a aquisição acima especificada, 

Excelentíssimo Senhor prefeito autorizou a abertura do Processo licitatório requerido, recebendo a 

mesma autuação, protocolo e sendo numerado sob o nº  PG 29/2016, em 24 de março de 2016; e Pg nº 

30/2016, em 07 de abril de 2016.  

 

 Em face de autorização e autuação do Processo  Licitatório na modalidade pregão e, uma vez 

elaborado e confeccionado o Edital de Licitação, regulando as normas e procedimentos a serem 

observados para a realização da referenciada Licitação (Art. 40 da Lei  no 8.666/93), e Lei nº 10.520 de 

17 de julho de 2002, e obedecendo ao disposto no Art. 38, Parágrafo Único, da Lei no 8.666/93, vieram 

os autos do Processo de licitação conclusa à Assessoria Jurídica da PREFEITURA DE SANTA 

MARIA DAS BARREIRAS, ESTADOS DO PARÁ, para PARECER. 

 

 

EXAME 
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Observa-se que o Processo Licitatório em questão aquisição de Locação de arquibancada metálica, 

camarote, e arena para rodeio, contratação de bandas musical na modalidade pregão, haja vista 

enquadrar-se monetariamente, nos termos da Lei no 8666/93, Lei no 8883/94, com os novos valores 

definidos pela Lei  no 9.648/98, dentre os limites estabelecidos para este tipo de licitação. 

 

 Por outro lado, autorizado e autuado o Processo Licitatório, deu-se à confecção e elaboração do 

Edital Convocatório nos termos do Art. 40 da Lei no 8.666/93, Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 

dita as regras e procedimentos a serem adotados pela Administração e observados pelos Licitantes para 

a realização da Licitação. 

 

 Analisando o Edital constante do Processo Licitatório, vislumbra-se possuir o mesmo todos os 

requisitos imperativos indispensáveis e determinados pela Lei no 8.666/93, segundo a redação 

constante do Art. 40, e o seguimento, publicação, analise de propostas  através de laudo de julgamento 

e ata. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Face ao exposto, considerando a regularidade do Processo licitatório  pregão nº 29/2016;  

pregão nº 30/2016 – aquisição Locação de arquibancada metálica, camarote, e arena para rodeio, 

contratação de bandas musical, DESERTA, e por terem observadas as normas estatuídas pela Lei no 

8666/93, Lei no 8.883/94, Emenda Constitucional nº 19/98 e a Lei 9.648/98; e considerando a 

necessidade, emito o parecer favorável a dispensa de licitação dentro da norma legal do Art. 24 – V – 

lei nº 8.666/93.   É o parecer. Salvo melhor juízo. 

 

 Departamento Jurídico da Prefeitura de Santa Maria das Barreiras, Estado do Pará, em  02 de 

maio  de 2016. 

 

 

 

 

LUCIANO LIMA NERYS DE SÁ 

 Advogado 

OAB/PA  Nº. 20.161 
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