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ATA DA REUNIÃO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS
APRESENTADAS A TOMADA DE PREÇOS 03/2022 - TJPB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021151064
No dia vinte e dois de março do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e cinco minutos, na
sala da Comissão Permanente de Licitação, instalada no 2º andar do Anexo Administrativo
João XXIII, localizado na Rua Prof.ª Batista Leite 15 - Róger - João Pessoa – PB reuniram-se
os membros da Comissão de Licitação, instituída pela Portaria nº 1391/2021, de 26 de outubro
de 2021, para proceder a abertura dos envelopes de PROPOSTA DE PREÇOS referente a
Tomada de Preços nº 03/2022 citada, que tem como objeto a Contratação de empresa
especializada no ramo da construção civil para execução de serviços de engenharia a serem
realizados na edificação que abriga o Depósito Judicial da Comarca de Guarabira/PB, conforme
especificações estabelecidas no Projeto Básico e demais anexos do edital. A Presidente deu
por aberta a sessão e foi constatada a presença do Sr. Jefferson T. Alexandre Alberto CPF:
088.777.214-56 apenas como ouvinte. Inicialmente informamos que não houve recurso na fase
de habilitação e que conforme e-mail constante no processo todos foram avisados da data e
horário da sessão. Ato contínuo, a Comissão, procede a abertura do envelope de proposta de
preços das empresas participantes do certame, quando foi constatada os seguintes valores das
propostas:
EMPRESA
VALOR DA PROPOSTA
1º

Viabilize Serviços de Engenharia e
Construção Ltda – ME

R$ 200.786,97

2º

Construtora e Locadora Alexandre Ltda
Epp

R$ 209.527,54

3º

WJX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA EPP

R$ 216.385,05

4º

Compacto Construções e Serviços Eireli
ME

R$ 219.625,98

5º

Zoih Engenharia Ltda

R$ 248.584,95

6º

EXA Engenharia Ltda

R$ 252.259,72

Em seguida, decide esta Comissão pela suspensão da sessão, para remessa das propostas para a
Gerência de Engenharia para análise e emissão de parecer. Nada mais havendo a tratar, foram
encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai
assinada pelos presentes.
Datada e assinada digitalmente
PRESIDENTE DA COMISSÃO
Datada e assinada digitalmente
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