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SEGUNDA ATA DE JULGAMENTO 

TOMADA DE PREÇOS 09/2021 

Aos quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 10 horas, 

reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações para dar seguimento ao processo 

referente ao Edital de Tomada de Preços 09/2021 que se mantinha suspenso em 

observancia ao Lei Complementar 123/06. Considerando que foi recebido o documento 

relativo ao item 2.1.3 letra B do edital e conseguinte transcorrido o prazo para 

recebimento de documento, a comissão declara como primeira classificada Arki 

Projetos e Arquitetura LTDA inscrita no CNPJ 32.611.856/0001-90 com item 1 no 

valor de R$ 4.101,19 (quatro mil cento e um mil e dezenove centavos) e item 2 no valor 

de R$ 2.470,00 (dois mil quatrocentos e setenta reais) totalizando a proposta no valor de 

R$ 6.571,19 (seis mil quinhentos e setenta e um reais com dezenove centavos); como 

segunda classificada a empresa  Ochrona Engenharia e Consultoria LTDA, inscrita no 

CNPJ 36.256.411/0001-90 com item 1 no valor de R$ 4.855,00 (quatro mil oitocentos e 

cinquenta e cinco mil) e item 2 no valor de R$ 4.290,00 (quatro mil duzentos e noventa 

reais) totalizando a proposta no valor de 9.145,00 (nove mil cento e quarenta e cinco 

reais) e como terceira classificada a empresa Jose Ruan Herbstrith de Lara, inscrito no 

CNPJ 30.710.868/0001-46 com item 1 no valor de R$ 4.855,33 (quatro mil oitocentos e 

cinquenta e cinco mil com trinta e três centavos) e item 2 no valor de R$ 4.290,50 

(quatro mil duzentos e noventa reais com ciquenta centavos) totalizando a proposta no 

valor de 9.145,80 (nove mil cento e quarenta e cinco reais com oitenta centavos). 

Conseguinte, passa a suspensão do processo pelo período de recebimento condiocional 

do Termo de Renúncia do Direito de Recurso Restrito a Fase de Julgamento da proposta 

ou pelo prazo limite previsto no Art. 109 da lei n° 8.666/93. Nada mais havendo, 

encerrou-se a reunião, lavrou-se a presente Ata que foi lida e assinada pela Comissão.  

                                         

                                                             Santana da Boa Vista, 14 de janeiro de 2022. 
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Comissão de Licitação: 

 

 

 

MIRIAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

 

 

 

CLAITON OLIVEIRA DA SILVA 

 

 

 

FERNANDA PALIGA DA ROSA 

 

 

 

 


