
 

 

SELEÇÃO PÚBLICA N° 043/2022 

ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA TC ONLINE 

COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA.  

 

Aos 11 (onze) dias do mês de novembro de 2022, às 13h00min, 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 ao JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO da 

empresa TC ONLINE COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA., mais bem classificada no 

certame da Seleção Pública de Fornecedores nº. 043/2022, com o valor total de R$ 

854.850,00 (oitocentos e cinquenta e quatro mil e oitocentos e cinquenta reais) para 

o Item 01. De acordo com o Item 11.4, do Instrumento Convocatório, a sessão pública 

foi suspensa e as proposta de preços, juntamente com as especificações técnicas dos 

equipamentos, foram encaminhadas ao Setor de Tecnologia da Informação do 

CETT/UFG para análise e emissão de parecer técnico. Conforme Ofício n°. 705/2022 

- CETT/UFG, cujo inteiro teor encontra-se anexo, a equipe técnica verificou que os 

equipamentos ofertados pela aludida empresa mais bem classificada não atendem ao 

exigido no Termo de Referência, conforme delineado abaixo: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ante o exposto, acordam os membros da Comissão de Seleção Pública da Fundação 

RTVE em considerar habilitada e, amparando-se no parecer da área técnica do 

CETT/UFG, à luz do disposto nos Itens 9.6 e 10.1, do Edital, declarar desclassificada 

do certame a empresa TC ONLINE COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA. Por 

consequência, as proposta de preços apresentadas pelas demais proponentes serão 

encaminhadas ao Setor de Tecnologia da Informação do CETT/UFG para análise e 

emissão de parecer técnico com vistas a subsidiar o julgamento por parte da 

Comissão de Seleção, prosseguindo-se, oportunamente, com a reabertura da sessão 

pública, em estrita observância ao Item 9.7, do Edital,  a qual os interessados serão 

devidamente notificados da data e horário, ocasião em que será aberto o envelope 

contendo os documentos de habilitação da empresa mais bem classificada após 

julgamento das propostas. Ficam os interessados cientes do inteiro teor desta ata de 

Julgamento de Proposta de Preços e que o prazo para apresentação de intenção de 

recurso, na forma do Edital, somente terá início a partir da divulgação do VENCEDOR. 

Nada mais havendo a constar, a sessão pública foi encerrada às 13h30min, ficando 

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

membros da Comissão de Seleção e será devidamente publicada no sítio da 

Fundação RTVE, no endereço www.rtve.org.br, bem como encaminhada a todos os 

participantes da Seleção Pública no e-mail declinado na ficha pré-cadastral, tal como 

disposto no Item 20.2, do Edital. Goiânia, 11 de novembro de 2022. 

 

 

GRAZIELA CUNHA BORGES 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

 

 

GUILHERME AIRES VASCONCELOS                                  

MEMBRO COMISSÃO DE SELEÇÃO                                                                              

    

 

 

 

 

             ANA MAIRA DOS SANTOS BERNARDO 

             MEMBRO COMISSÃO DE SELEÇÃO                                                         

 

 

 

 

DANYLO BORGES MAMEDE 

ASSESSORIA JURÍDICA FRTVE 

            JORGE AUGUSTO G. RODRIGUES 

            ASSESSORIA TÉCNICA FRTVE 
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