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Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze,  às treze  horas e quarenta e cinco minutos,na  
sala   de reuniões da PREFEITURA  MUNICIPAL   DE BOM JESUS , reuniu-se o  Pregoeiro e   respectiva   Equipe 
de Apoio,   nomeada    pelo  Senhor  Vilmar Sabino da Silva  - Prefeito,  neste  ato  assim  composta:  Marcelo 
Colombo   –     Pregoeiro;  Leandro Luiz Mocellin -  Equipe  de  Apoio; Alexandra Angonesi da Cruz – Equipe de 
Apoio;  Denise  Pedott  Brandalize  -  Equipe  de  Apoio;  Elisangela Hoinoski  -  Equipe  de  Apoio,  para  
procederem  ao julgamento  das  propostas  do  Pregão  Presencial    nº 0001/2013.   Cujo  o objeto 

corresponde a: Serviços de consultoria contábil e administrativa a serem prestados no exercício de 
2013, compreendendo: Serviços Externos:1- Serviços de consultoria contábil a distância com emissão 
de pareceres e orientações técnicas viam e-mail e outros meios de comunicação existentes; 2- 
Atendimento aos servidores municipais, quando necessário na sede da empresa, com treinamentos 
e/ou apoio no desempenho de suas atividades do setor contábil; 3- Acompanhamento das remessas 
de informações aos órgãos superiores de fiscalização (e-Sfinge normal, e-Sfinge Obras, STN, SIOPS e 
SIOPE), sendo que quando necessário, em casos excepcionais, serão atualizados, corrigidos ou 
gerados pela empresa contratada; Serviços Internos: 1- Serviços de consultoria contábil “in loco”, 
com no mínimo uma visita semanal por profissional autorizado pela empresa contratada; 2- Emissão 
de pareceres e orientações técnicas e legais, para elaboração das peças de planejamento (PPA, LDO e 
LOA), e respectivas revisões tempestivas; 3- Apoio no fechamento mensal e anual dos dados 
contábeis, com respectiva conferência nos procedimentos contábeis, para posterior remessa das 
informações aos órgãos superiores de fiscalização; 4- Apoio na execução e remessa dos dados 
relativos ao e-Sfinge normal, e-Sfinge Obras, STN, SIOPS e SIOPE, visando assim manter o município 
em dia com suas obrigações rotineiras; 5- Apoio ao setor jurídico do município, quando da 
necessidade de informações contábeis para defesa judicial ou administrativa dos interesses da 
administração municipal; 6- Apoio ao setor administrativo municipal, nos procedimentos normais do 
dia-dia, com rotinas a serem definidas; e 7- Estar sempre em “sobreaviso”, para atendimentos “in 

loco”, quando necessários e requisitados pelo Prefeito Municipal, num tempo máximo de 01:00 hora 
a partir da requisição.  A forma de avaliação é Menor Preço por Item. Inicialmente, procedeu-se o 
credenciamento dos licitantes, ato que ocorreu nos moldes do  edital,  foram credenciados o Sr. Edson Antonio 
Valgoi pela empresa INSTITUTO FAEE S/C LTDA, e o Sr. FERNANDO DA SILVA pela empresa S&B AUDITORIA E 
CONSULTORIA PUBLICAS LTDA, também participa do processo a empresa LORENZON CONTABILIDADE AB 
LTDA, a qual apenas mandou os envelopes sem credenciar pessoa específica para lances. Em seguida foram 
rubricados todos os envelopes, contendo as propostas de preços e documentações de habilitação. 
Prosseguindo, foram abertos os envelopes contendo as propostas iniciais as quais foram as seguintes: 
INSTITUTO FAEE S/C LTDA cotou o valor de R$5.100,00 (cinco mil e cem reais), a empresa  S&B AUDITORIA E 
CONSULTORIA PÚBLICAS LTDA, cotou o valor de R$ 5.399,00 (cinco mil trezentos e noventa e nove reais) e 
LORENZON CONTABILIDADE AB LTDA, cotou R$5.450,00 (cinco mil quatrocentos e cinqüenta reais). Passando-
se à fase de lances a empresa S&B AUDITORIA E CONSULTORI PUBLICAS LTDA lançou o valor de R$5.050,00 
(cinco mil e cinqüenta reais), sendo que, em seguida, a empresa INSTITUTO FAEE S/C LTDA lançou o valor de 
R$5.000,00 (cinco mil reais). Consultados os credenciados acerca de novos lances, estes não manifestaram 
interesse. Passou-se então à abertura dos envelopes contendo a habilitação do licitante melhor classificado, 
qual seja, INSTITUTO FAEE S/C LTDA. Foi constatado que a documentação encontra-se em perfeita 
consonância com as exigência editalícias, sendo o objeto licitado, então, adjudicado pelo Pregoeiro à citada 
empresa. Declarado o vencedor, não houve manifestação no sentido de interposição de recursos pelas demais 
empresas participantes, decaindo de tal direito.  Nada mais havendo a tratar,o Pregoeiro encerra os trabalhos 
e submete à apreciação do Sr. Vilmar Sabino da Silva - Prefeito, para posterior homologação. Nada mais 
havendo a tratar será assinada pelos presentes. 
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