
 

 

ATA DE ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE 

PREÇOS DA SELEÇÃO PÚBLICA PARA FIRMAR TERMO DE COMPROMISSO 

N° 044/2022 

 
Aos 17 (dezessete) dias do mês de novembro de 2022, às 09h00min, reuniu-se a 

Comissão de Seleção, composta pelos membros: Sra. Graziela Cunha Borges e Sra. 

Ana Maira dos Santos Bernardo, designados pela Portaria nº. 003 de 18 de agosto de 

2022, da Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural - FRTVE, a Assessoria 

Técnica de Licitação composta pelo membro o Sr. Jorge Augusto Guimarães 

Rodrigues e a Assessoria Jurídica composta pelo membro Dr. Danylo Borges 

Mamede, na Sala de Reunião da FRTVE, com Subsede na Av. T7, n° 371, Qd. R-34, 

Lote 1-E, Setor Oeste - Goiânia - GO, CEP: 74.140-110 - Edifício Lourenço Office, 20º 

Andar, Salas 2001 a 2007, para na forma da legislação vigente, proceder à abertura 

da Sessão Pública Virtual, através da ferramenta Google Meet, da Seleção Pública 

de Fornecedores nº. 044/2022, que tem como objeto o registro de preços para a 

contratação de empresa especializada para o fornecimento sob demanda de materiais 

para corte e costura em geral para atender às atividades de extensão e cursos 

regulares dos Colégios Tecnológicos de Goiás (COTEC’s). A Comissão de Seleção 

iniciou seus trabalhos às 09h15min, certificando os lacres dos envelopes de 

documentos de habilitação e propostas de preços apresentados pelas empresas 

participantes no certame, rubricando os mesmos. Apresentaram os envelopes o total 

de 02 (duas) empresas, abaixo discriminadas: 

 

01 – NICK MÁQUINAS LTDA, CNPJ: 13.113.368/0001-08 

02 – HC CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, CNPJ: 12.072.522/0001-88 

 

Às 09h20min, deu-se início a fase de credenciamento, onde todas as empresas 

participantes do certame foram credenciadas, estando presentes na sessão virtual os 

representantes das empresas 01 – NICK MÁQUINAS LTDA e 02 – HC 

CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, o representante da empresa  02 

– HC CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, o Senhor Bruno Clementino 

Pereira, participou da sessão apenas como ouvinte, pois não apresentou a procuração 



 

 

que lhe daria plenos poderes para representar a empresa na licitação. Também estava 

presente a empresa DRAFT MANEQUINS INDUSTRIAIS, que participou apenas 

como ouvinte, haja vista que seus documentos que foram enviados via Correios não 

foram entregues a tempo a Comissão de Seleção. Após, a Comissão de Seleção 

iniciou a abertura dos envelopes de propostas de preços para a verificação da 

proposta mais vantajosa, de acordo com o critério de menor preço por Lote. Os valores 

estimados para a presente contratação de acordo com o Edital, foram os seguintes:  

 
Lote 01 - Corte e Costura 
 

Item Descrição Valor Global Estimado 

01 Itens de corte costura R$1.341.200,00 

 
Lote 02 - Manequins 
 

Item  Descrição  Qtd. 
Media Valor 

Unitário 
Media Valor 

Global 

01 
Manequins para moulage, femininos, meia 
perna, tamanho 40  

23 R$ 1.207,73  R$ 27.777,87  

02 
Manequins para moulage, femininos, saia, 
tamanho 40  

23 R$ 1.218,57  R$ 28.027,03  

Valor Total R$ 55.804,90 

 
A participante 01 – NICK MÁQUINAS LTDA ofertou os seguintes valores:  
 
Lote 01 - Corte e Costura 
 

Item Descrição Valor Global Estimado 

01 Itens de Corte Costura R$ 1.051.620,00 

 
Lote 02 - Manequins 
 

Item  Descrição  Qtd. 
Media Valor 

Unitário 
Media Valor 

Global 

01 
Manequins para moulage, femininos, meia 
perna, tamanho 40  

23 R$ 1.600,00 R$ 36.800,00 

02 
Manequins para moulage, femininos, saia, 
tamanho 40  

23 R$ 1.600,00 R$ 36.800,00 

Valor Total R$ 73.600,00 

 



 

 

 
A participante, 02 – HC CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA ofertou os 

seguintes valores:  

 
Lote 01 - Corte e Costura 
 
Item Descrição Valor Global Estimado 

01 Itens de corte costura R$ 1.238.341,50 

 

Seguindo as regras editalícias, abertos todos os envelopes contendo as propostas de 

preços, passou-se, em seguida, à abertura do envelope contendo os documentos de 

habilitação da empresa mais bem colocada, qual seja, a empresa 01 – NICK 

MÁQUINAS LTDA. Após análise dos documentos de habilitação pela Comissão de 

Seleção, a sessão virtual foi suspensa por 30min e todos os documentos das referidas 

empresas foram digitalizados e enviados no e-mail das demais participantes para 

análise e eventuais apontamentos. Às 10:30min a sessão virtual foi reaberta, onde a 

Presidente da Comissão  fez as seguintes considerações sobre a proposta de preços 

do Lote 01  apresentada pela empresa 01 - NICK MÁQUINAS LTDA, referente aos 

itens 17 (caixa de lápis grafite HB com 12 unidades) e ao item 21 (Rolo de algodão 

cru para confecção de vestuário), ambos os itens estão com os valores acima do valor 

estimado e por decisão colegiada dos membros da Comissão, com apoio no item 17.5 

do Instrumento Convocatório, foi empreendida a seguinte diligência: (I) apresentação 

de orçamentos que comprovem o valor de mercado dos itens supracitados, até o dia 

17/11/2022, às 10h00min. Foi informado, ainda, que assim que a Comissão receber a 

documentação, será feita a avaliação final dos valores ofertados. Relativo ao Lote 02, 

apenas a empresa 01 - NICK MÁQUINAS LTDA apresentou proposta de preços no 

valor total de R$73.600,00, valor este acima do estimado para a contratação. A 

empresa foi convidada pela Presidente da Comissão a negociar o valor ofertado, 

declinando do convite e não aceitando a negociação. Diante do exposto acima o Lote 

02 será declarado “FRACASSADO”. A ata com o julgamento da proposta de preços 

será encaminhada para o e-mail dos participantes da presente sessão, assim que a 

Comissão de Seleção emitir sua decisão final sobre a documentação apresentada 

pela empresa 01 - NICK MÁQUINAS LTDA. Nada mais havendo a constar, a sessão 



 

 

pública virtual, gravada em sua integralidade, foi encerrada às 10h45min, ficando 

determinada a lavratura desta ata, a qual, para constar, segue assinada pelos 

membros da Comissão de Seleção. Goiânia, 17 de novembro de 2022. 

 
 

 
 
 
 
 

GRAZIELA CUNHA BORGES 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 
                                     
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
         

 
 
    ANA MAIRA DOS SANTOS BERNARDO 
     MEMBRO COMISSÃO DE SELEÇÃO                                                         
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ASSESSORIA JURÍDICA FRTVE 

 
       JORGE AUGUSTO G. RODRIGUES 
       ASSESSORIA JURÍDICA FRTVE 

 


