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CONTRATAÇÃO DE UMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS OU UNIPESSOAL DEVIDAMENTE REGISTRADA NA
OAB/SC, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOM JESUS, DURANTE O EXERCÍCIO 2022.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2021

Participante: VALGOI & KOFF ADVOGADOS ASSOCIADOS

Item Qtd. Valor Unitário Valor TotalEspecificação Unidad Marca
1 Orientação no acompanhamento das inspeções feitas pelos

órgãos de controle externo;
orientação na formalização de justificativas, defesas e recursos
de reconsideração e de revisão junto aos órgãos de controle
externo;
orientação na condução das atividades de cadastro de
fornecedores e prestadores de serviços;
orientações junto ao setor jurídico sobre diversos assuntos
concernentes aos trabalhos rotineiros de controles
administrativos;
representar juridicamente o município em demandas ou assuntos
de interesse da municipalidade, sempre que requisitado pelo
Prefeito Municipal.

12,000 MES 8.890,00 106.680,00

Total do Participante: 106.680,00

Total Geral: 106.680,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão
de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Bom Jesus, 20/12/2021

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

LEANDRO LUÍS MOCELLIM

PRESIDENTE

No dia 20/12/2021 às 08:15 horas, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 2/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 77/2021 na modalidade de Tomada
de preços. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros
fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s)
vencedor(es), conforme segue abaixo:

OBJETO DO PROCESSO

PARECER DA COMISSÃO
Dando início  a  sessão de análise dos envelopes das propostas,  presentes o Presidente da Comissão Permanente de

Licitações,  Sr.  Leandro Luiz  Mocellin  e  Procuradoria  Jurídica,  passou-se a abertura dos envelopes de propostas.  Aberto  o
envelope da proposta, estando a mesma de acordo com o edital, ficando constatado que a empresa participante atendeu o
limite do certame, ficando considerada válida: VALGOI & KOFF ADVOGADOS ASSOCIADOS com proposta no valor de R$
8.890,0000 (oito mil oitocentos e noventa reais), mensal, totalizando o valor de R$ 106.680,00 (cento e seis mil seiscentos e
oitenta reais). Declarada, portanto, a empresa VALGOI & KOFF ADVOGADOS ASSOCIADOS como vencedora, com melhor
proposta  apresentada,  para  fins  de  homologação,  adjudicação  e  contratação.  Nada  mais  havendo,  encerra-se  a  presente
ata.


