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ATA DA REUNIÃO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS
APRESENTADAS A TOMADA DE PREÇOS 02/2022 - TJPB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021156288
Aos trinta dias do mês 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 02/2022 citada, que tem como objeto a Contratação de
empresa especializada no ramo da construção civil para execução de serviços de engenharia
compreendendo a recuperação das estruturas de concreto armado da edificação que abriga o
Anexo Administrativo Des. Archimedes Souto Maior do Tribunal de Justiça da Paraíba.. Aberta a
sessão, 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 da única empresa
remanescente do certame a, Zoih Engenharia Ltda, onde esta ofertou o seguinte valor da
proposta:
EMPRESA
VALOR DA PROPOSTA
1º

Zoih Engenharia Ltda

R$ 550.200,00

Em seguida, decide esta Comissão pela suspensão da sessão, para remessa da proposta da
empresa Zoih 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.
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