
 

 

ATA DE ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE 

PREÇOS DA SELEÇÃO PÚBLICA PARA FIRMAR TERMO DE COMPROMISSO 

N° 021/2022 

 
Aos 05 (cinco) dias do mês de dezembro de 2022, às 09h00min, reuniu-se a Comissão 

de Seleção, composta pelos membros: Sra. Graziela Cunha Borges, Sra. Ana Maira 

dos Santos Bernardo, e Sr. Guilherme Aires Vasconcelos, 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. 021/2022, que tem como objeto a contratação 

de empresa especializada para a prestação de serviços de locação e montagem, sob 

demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização de eventos em 

consonância com o Plano de Trabalho do Convênio no. 01/2021-SER (Processo nº. 

202119222000153), firmado entre o Estado de Goiás, através da Secretaria de Estado 

da Retomada e a Universidade Federal de Goiás – UFG, tendo como interveniente 

administrativo-financeiro a FUNDAÇÃO RTVE. A Comissão de Seleção iniciou seus 

trabalhos às 09h05min, 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 03 (três) 

empresas, abaixo discriminadas: 

 
01 - MS EVENTOS EIRELI - CNPJ: 23684531.0001-46 

02 - SHOWNEWS COMUNICAÇÃO & PRODUÇÕES - ME - CNPJ: 07.685.980/0001-52 

03 - JDV - EVENTOS E LOCAÇOES LTDA - CNPJ: 09.597.053.0001.06 

 
Iniciou-se a fase de credenciamento, onde todas as empresas participantes do 

certame foram credenciadas. 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. O valor total estimado para a presente 

contratação de acordo com o Edital para o Lote 01 foi o seguinte R$ 31.438.392,34 

(trinta e um milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, trezentos e noventa e dois reais 

e trinta e quatro centavos). A participante 01 - MS EVENTOS EIRELI, ofertou o 

seguinte valor para o Lote 01: R$ 29.080.348,00 (vinte e nove milhões, oitenta mil e 

trezentos e quarenta e oito reais). A participante 02 - SHOWNEWS COMUNICAÇÃO 

& PRODUÇÕES – ME, ofertou o seguinte valor para o Lote 01: R$ 28.792.739,40 

(vinte e oito milhões, setecentos e noventa e dois mil, setecentos e trinta e nove reais 

e quarenta centavos). A participante 03 - JDV - EVENTOS E LOCAÇOES LTDA, 

ofertou o seguinte valor para o Lote 01: R$ 23.496.940,00 (vinte e três milhões, 

quatrocentos e noventa e seis mil, novecentos e quarenta reais). 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 03 - JDV - EVENTOS E 

LOCAÇOES LTDA. Após a análise dos documentos de habilitação pela Comissão de 

Seleção, a sessão virtual foi suspensa por 01h00min e todos os documentos das 

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

para análise e eventuais apontamentos. Às 11h20min a sessão virtual foi reaberta, 

onde a participante 02 - SHOWNEWS COMUNICAÇÃO & PRODUÇÕES - ME, fez os 

seguintes apontamentos: A empresa alega que todas as declarações apresentadas, 

estão com a data em desacordo com item 8.3 do edital e seus anexos; Que a 

declaração apresentada referente ao Anexo II – Dos requisitos de habilitação, 

menciona a participação de Pregão Presencial nº 007/2022 e a nomenclatura correta 

para a referida licitação é Seleção Pública n° 021/2022; E que a referida empresa não 

apresentou a declaração de disponibilidade de banheiros químicos para uso de 

portadores de necessidades especiais, que deverão possuir todos os equipamentos e 

acessórios de segurança que atenda as exigências previstas nas normas técnicas 

aprovadas pelos órgãos oficiais competentes (ANVISA e ABNT), de acordo com o 

item 8.1.1.3 do Edital. Diante do exposto, a Empresa requer a inabilitação da 

participante - 03 - JDV EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA, por não atendimento ao 

Instrumento Convocatório. A Presidente da Comissão informou que irá analisar junto 

com os membros da Comissão os apontamentos apresentados, e que emitirá a sua 



 

 

decisão final na respectiva Ata de Julgamento que será encaminhada para o e-mail 

de todos os participantes da sessão. Nada mais havendo a constar, a sessão pública 

virtual, gravada em sua integralidade, foi encerrada às 11h35min, ficando determinada 

a lavratura desta ata, a qual, para constar, segue assinada pelos membros da 

Comissão de Seleção. Goiânia, 05 de dezembro de 2022. 
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