
 

 

ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTAS DE PREÇOS DA SELEÇÃO PÚBLICA 

PARA FIRMAR TERMO DE COMPROMISSO N° 044/2022 

 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro de 2022, às 08h30min, 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 ao 

JULGAMENTO DO RESULTADO DA PROPOSTA DE PREÇOS da Seleção Pública 

de Fornecedores para firmar Termo de Compromisso nº. 044/2022. Após o 

recebimento dos documentos solicitados em diligência para a empresa 01 – NICK 

MÁQUINAS LTDA, a Comissão de Seleção analisou os orçamentos apresentados 

para os itens 17 e 21 para a comprovação do preço praticado no mercado. Baseado 

nos 03 orçamentos apresentados para os respectivos itens, a Comissão elaborou uma 

planilha estimativa, onde consta a média dos valores ofertados e encaminhou para a 

empresa 01 – NICK MÁQUINAS LTDA, solicitando a adequação da proposta de 

preços referentes aos itens mencionados. A empresa 01 – NICK MÁQUINAS LTDA, 

fez a adequação dos valores referentes ao item 17, chegando no valor final de 

R$27,00, reduzindo consideravelmente o preço apresentado na proposta inicial. No 

item 21, a mesma não reduziu o preço ofertado, apresentando a justificativa de que o 

respectivo item se encontra muito próximo ao menor custo apresentado pela 

Comissão e que neste valor estão embutidos o valor de deslocamento para a entrega 

dos itens nas 17 cidades, constantes no Edital. Diante do relato acima e considerando 

que o valor estimado para o Lote 01 é de R$1.341.200,00 (um milhão, trezentos e 

quarenta e um mil e duzentos reais) e a empresa 01 – NICK MÁQUINAS LTDA, após 

a negociação final ofertou o seguinte valor para o Lote 1: 

 



 

 

Lote 01 - Corte e Costura 

 

Item Descrição Valor Global Estimado 

01 Itens de Corte e Costura R$1.017.420,00 

 

A Comissão de Seleção solicitou a Assessoria Jurídica da Fundação RTVE, Parecer, 

acerca da proposta de preços apresentada pela empresa 01 – NICK MÁQUINAS 

LTDA, cujo inteiro teor encontra-se anexo para substanciar sua decisão final. Diante 

do exposto e por decisão colegiada dos membros da Comissão de Seleção, 

consideramos a empresa 01 – NICK MÁQUINAS LTDA, VENCEDORA do certame, 

com o valor final de R$1.017.420,00 (um milhão, dezessete mil e quatrocentos e vinte 

reais) para o Lote 01. Fica aberto, a partir da divulgação desta ata, no site da Fundação 

RTVE: www.rtve.org.br e aos participantes da sessão, o prazo de 30 (trinta) minutos 

para o registro de intenção de recurso e de 03 (três) dias úteis para a interposição de 

recurso, exclusivamente através do e-mail licitacao@rtve.org.br. Nada mais havendo 

a constar, a sessão pública foi encerrada às 08h30min, ficando determinada a 

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

Comissão de Seleção. Goiânia, 28 de novembro de 2022. 

 

 

 
 
 

 
 
GRAZIELA CUNHA BORGES 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ANA MAIRA DOS SANTOS BERNARDO 
MEMBRO COMISSÃO DE SELEÇÃO 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

DANYLO BORGES MAMEDE 
ASSESSORIA JURÍDICA FRTVE 

 

JORGE AUGUSTO G. RODRIGUES 
ASSESSORIA JURÍDICA FRTVE 
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