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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAGALHÃES BARATA 
 

Comissão Permanente 

de Licitação 

RELATÓRIO OPINATIVO PARA APLICAÇÃO DE MODALIDADE E ANÁLISE DE 

MINUTA DE EDITAL 

 

REFERÊNCIA: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 9/2019-240601 – CPL/PMB  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2019240601. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 

COM LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, 

MARKETING E SERVIÇOS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE MAGALHÃES BARATA. 

 

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA, DESPORTO, 

LAZER E TURISMO.  

 

À Procuradoria Jurídica Municipal, 

 

Na qualidade de Pregoeira, apresento manifestação prévia acerca da Contratação 

de pessoa jurídica a contratação de empresa para prestação de serviços de produção, 

organização e realização de eventos com locação e fornecimento de diversos 

equipamentos, materiais, marketing e serviços correlatos para atender as necessidades 

da prefeitura, secretarias e fundos municipais de Magalhães Barata, objetivando a 

emissão de Parecer Jurídico prévio aos procedimentos até então adotados e à minuta de 

edital.  

Face à solicitação da Secretaria requisitante e ao encaminhamento do Exmo. Sr. 

Prefeito Municipal para abertura de procedimento licitatório em fase interna para o 

objeto em questão, tenho a me - manifestar: 

 

ANTECEDENTES 
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A motivação inicial parte da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura, 

Desporto, Lazer e Turismo, conforme solicitação e Termo de Referência constantes dos 

autos;  

A prestação de serviço a ser licitado, destina-se ao atendimento da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo para atender ás 

programações tradicionais do município, que contará com diversas programações, assim 

como as programações realizadas pelas secretarias e fundos municipais, trazendo à 

população lazer e entretenimento, necessários à uma boa qualidade de vida, 

proporcionando a comunidade a oportunidade de comemorar este dia tão importante 

para o município. 

 A formalização do Sistema de Registro de Preço (SRP) para contratação de 

empresa para prestação de serviços de produção, organização e realização de eventos 

com locação e fornecimento de diversos equipamentos, materiais, marketing e serviços 

correlatos para atender as necessidades da prefeitura, secretarias e fundos municipais 

de Magalhães Barata, visa atender conforme especificações e quantidades constantes 

neste Termo de Referência.      

         A Formação do Registro de Preços objetiva a racionalização dos gastos públicos e 

pretende gerar maior economia, obtida por meio de ganhos em escala e redução na 

quantidade de processos licitatórios realizados durante o mesmo exercício financeiro, 

exercendo, ainda, um excelente comparativo dos valores praticados no mercado. 

Foram realizadas pesquisas de preço de mercado entre empresas do ramo 

pertinente, evidenciadas pelo mapa comparativo de preços, acostado aos autos, o qual 

estima média por itens unitários e também de forma global para o período pretendido; 

Em consulta, a Secretaria de Finanças ratificou a existência de recursos 

orçamentários ao custeio da despesa estimada. 

ENQUADRAMENTO 

A Lei 10.520/2002, com o amparo subsidiário da Lei 8.666/93, disciplina em seu 

artigo 1° e seu parágrafo único, o uso de Pregão para bens e serviços comuns, o que 

também é caracterizado pelo objeto que se pretende licitar.   

O uso do Sistema de Registro de Preços/SRP para prestação de serviços está 

fundamentado nos incisos I e IV, ambos do Artigo 3º do nº 7.892/2013, o qual confere 
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poderes à Administração para registrar os preços em ATA, com validade de até 12 

(doze) meses, para contratações futuras, facultando a Administração efetivar compras 

em sua totalidade e/ou parcial dos preços registrados.  

OPINO  

Por todas as razões apresentadas em primazia ao interesse público, a Comissão 

definiu pela realização de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL para Registro 

de Preço, do tipo menor preço por item unitário, o qual será conduzido pela 

Pregoeira Municipal.  

Solicito análise tendo em vista os procedimentos internos realizados. E que seja 

elaborado parecer jurídico para o prosseguimento ou não do processo em fase externa. 

Segue em anexo Minuta do Edital, conforme a referida modalidade, e demais 

documentos componentes do Processo. 

 

Atenciosamente,  

 

 

Priscilla Rodrigues de Araújo 
Pregoeira Municipal 
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