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P A R E C E R 
 

Processo: LICITAÇÃO 

 

Modalidade: Pregão Presencial 

Autuação nº: 00030/2020/SMF/PMON. 

 

“Objeto: Constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA, CONSULTORIA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA 
RELACIONADA À ÁREA DO GÊNERO TRIBUTÁRIO (ISSQN, IPVA e INSS), na realização dos 
serviços: 

a) Execução de auditorias em lançamentos fiscais em datas pretéritas, objetivando a 

recuperação administrativa de créditos tributários devidos ao município, sobre os 

tributos e taxas de origem e direito municipal; 

b) Efetuar auditoria no setor tributário, organização da sistemática de arrecadação 

municipal de tributos, com o concomitante fornecimento dos recursos humanos 

necessários à execução dos serviços, bem como da metodologia técnica para a 

racionalização da fiscalização, cobrança, implantação de mecanismos de aferição e 

acompanhamento da arrecadação municipal de ISSQN, além da recuperação de 

tributos Municipais (ISSQN), incidentes em obras e serviços contratados nos últimos 5 

(cinco) anos com o Município, o Estado e a União ou terceiros nos limites do 

Município;  

c) Execução de auditoria em folhas de pagamento para possível recuperação de créditos 

oriundos da contribuição previdenciária, possivelmente calculada e pagas a maior que 

o devido, referente aos últimos 05 (cinco) anos; 

d) Execução de auditoria e levantamento tributário no recolhimento e repasses ao 

Município de Ourilândia do Norte-Pará, sobre o IPVA, visando a possível recuperação 

de crédito financeiros repassados a menor, nos últimos 05 (cinco) anos. 

 

RELATÓRIO 

  

Requereu o Secretário Municipal de Fazenda do Município de Ourilândia do Norte, em 

data de 17/03/2020, autorização do Excelentíssimo Senhor PREFEITO MUNICIPAL, 

para abertura de Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial para Constitui 
objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE AUDITORIA, CONSULTORIA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA RELACIONADA À ÁREA DO 

GÊNERO TRIBUTÁRIO (ISSQN, IPVA e INSS). 

À vista da necessidade comprovada da referida licitação, para a compra 

acima especificados, o Excelentíssimo Senhor PREFEITO MUNICIPAL autorizou a 

abertura do Processo Licitatório requerido, recebendo o mesmo autuação, protocolo e 

sendo numerado sob o n.º 00030/2020/SMF/PMON. 

 

Face a autorização e autuação do Processo Licitatório na modalidade 

Pregão Presencial e, uma vez elaborado e confeccionado o Edital de Licitação, 

regulando as normas e procedimentos a serem observados para realização da  
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referenciada Licitação (art.40 da lei n.º 8.666/93), obedecendo ao disposto no art. 38, 

parágrafo único, da  lei n.º 8.666/93, vieram os autos do Processo de Licitação 

conclusos à Assessoria Jurídica da  PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA 

DO NORTE, ESTADO DO PARÁ, para PARECER. 

 

EXAME 

 

Observa-se que o Processo Licitatório em questão objetiva à Constitui objeto da presente 
licitação a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
AUDITORIA, CONSULTORIA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA RELACIONADA À ÁREA DO GÊNERO 

TRIBUTÁRIO (ISSQN, IPVA e INSS), na modalidade Pregão Presencial, haja vista enquadrar-

se monetariamente, nos termos da Lei n.º 9.648/98, Decreto n.º 852/93, Lei n.º 8.883/94, 

com os novos valores definidos pela Lei n.º 9.648/98, dentre os limites estabelecidos 

para este tipo de licitação. 
 

Por outro lado, autorizado e autuado o Processo Licitatório, deu-se a 

confecção e elaboração do Edital Convocatório, que nos termos do art. 40 da Lei n.º 

8.666/93 e Lei nº 10.520/02, 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 n.º 

8.666/93, segundo a redação constante do art.40. 

 

 CONCLUSÃO 

 

Face ao exposto, considero a regularidade do Processo Licitatório na modalidade Pregão 

Presencial, observadas as normas estatuídas pela Lei n.º 8.666/93 e Lei nº 10.520/02, 

Presente os requisitos indispensáveis à realização de Licitação na modalidade Pregão 

Presencial, APROVO para os fins de mister o Edital de Convocação de Licitação de n.º 

00030/2020/SMF/PMON, por conseguinte a Licitação Constitui objeto da presente 
licitação a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
AUDITORIA, CONSULTORIA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA RELACIONADA À ÁREA DO GÊNERO 

TRIBUTÁRIO (ISSQN, IPVA e INSS). É o parecer. Salvo Melhor Juízo. 
 

 

Departamento Jurídico da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

OURILÂNDIA DO NORTE, ESTADO DO PARÁ, em 13 de Abril de 2020. 

 

 

 

 

 

 

Jackson Pires Castro 

Procurador Geral do Município 
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