
 

 

 

 

 

 

 

Ata de Abertura do Pregão Eletrônico DPRJ n.° 043/2017 

Processo n.° E-20/001/962/2017 

Data:  08/05/2017 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONDUTOS E 

ACESSÓRIOS. 

No dia vinte e nove do mês de novembro de dois mil e dezessete, às quatorze horas e quinze minutos, reuniu-se na sede da 

Defensoria Pública do Estado, sito à Av. Marechal Câmara, 314 - 3º andar - Centro, Rio  de Janeiro, a Comissão de Pregão 

Eletrônico da DPRJ, composta pelo Pregoeiro  LUIS CLÁUDIO DA COSTA BEZERRA, ID 4274792-9, Equipe de Apoio composta pelos 

servidores THAMARA DEOLA FERREIRA, ID. 3089809-2 e DIEGO REIS FERNANDES ALBINO, ID. 974827-8, pelo ato de nomeação, 

com o objetivo de instalar a sessão pública do Pregão em epigrafe, devidamente autorizado pela Exma. Sra. Secretária Geral, no 

processo E-20/001/962/2017. A presente sessão tem como objetivo dar continuidade ao julgamento da proposta de preço da 

empresa H REIS ENCADERNADORA BELO LIVRO LTDA EPP que realinhou o valor do item 02 no valor total de R$ 2.490,00 (dois mil 

quatrocentos e noventa reais); item 07 no valor total de R$ 8.000,00 (oito mil reais); item 12 no valor total de R$ 2.240,00 (dois 

mil duzentos e quarenta reais); item 13 no valor total de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais); item 14 no valor total de R$ 

13.000,00 (treze mil reais); item 15 no valor total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); item 16 no valor total de R$ 23.000,00 

(vinte e três mil reais); item 17 no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); item 18 no valor total de R$ 3.900,00 (três mil e 

novecentos reais); item 19 no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); item 20 no valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais); 

item 21 no valor total de R$ 2.400,00 (dois mil quatrocentos e reais). Ato contiuno o pregoeiro desclassificou as propostas dos 

proponentes: SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA-ME; e VINUX COMERCIO LTDA EPP; e H REIS ENCADERNADORA BELO LIVRO 

LTDA EPP para os itens 08, 09, 10, e 11,. Tendo em vista que as propostas dos licitantes ultrapassam o preço estimado pela 

administração e a infrutifera negociação por preço menor, após contra proposta no sistema, restaram desclassificadas as ofertas 

por não ser aceitável. Desta forma restaram FRACASSADOS os referidos itens. Nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro mandou 

encerrar a presente Ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelo mesmo, e pelos demais membros da Equipe de Apoio. 
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ASSINADO NO ORIGINAL 

LUIS CLÁUDIO DA COSTA BEZERRA 
Pregoeiro 

  
         ASSINADO NO ORIGINAL 
 
        THAMARA DEOLA FERREIRA – Equipe de Apoio DPRJ 

 
 

         ASSINADO NO ORIGINAL 
 

DIEGO REIS FERNANDES ALBINO – Equipe de Apoio DPRJ 

 


