
 

 

ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA SELEÇÃO PÚBLICA 

PARA TERMO DE COMPROMISSO N° 013/2022 

 
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de maio de 2022, às 09h00min, reuniu-se a Comissão 

de Seleção, composta pelos membros: Sra. Graziela Cunha Borges, Sra. Janaina Lina 

Alencar Moreira e o Sr. Igor Oliveira Gonçalves, designados pela Portaria nº 007, de 

08 de dezembro de 2021, da Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural – 

FRTVE, 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 análise 

final dos documentos solicitados através de diligência pela Comissão de Seleção à 

empresa - VIP COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA, CNPJ N° 14.270.609/0001-

95. Após o recebimento da documentação no prazo estipulado a Comissão efetuou á 

analise do balanço patrimonial, constatando sua conformidade com o solicitado no 

Edital. Diante do descrito acima, a Comissão de Seleção considera a empresa VIP 

COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA, VENCEDORA do certame nos Lotes a seguir 

com o valor final de: Lote 02: R$93.208,32 (noventa e três mil duzentos e oito reais e 

trinta e dois centavos); Lote 03: R$551.393,28 (quinhentos e cinquenta e um mil 

trezentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos); Lote 05: R$192.556,80 (cento 

e noventa e dois mil quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos); Lote 07: 

R$93.208,32 (noventa e três mil duzentos e oito reais e trinta e dois centavos); Lote 

08: R$551.393,28 (quinhentos e cinquenta e um mil trezentos e noventa e três reais 

e vinte e oito centavos) e Lote 10: R$192.556,80 (cento e noventa e dois mil 

quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos) e a empresa. E a empresa LS 

COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, VENCEDORA do certame nos 

Lotes a seguir com o valor final de: Lote 01: R$55.929,60 (cinquenta e cinco mil 

novecentos e vinte e nove reais e sessenta centavos); Lote 04: R$100.411,20 (cem 

mil quatrocentos e onze reais e vinte centavos); Lote 06: R$ R$55.929,60 (cinquenta 

e cinco mil novecentos e vinte e nove reais e sessenta centavos) e Lote 09: 

R$100.411,20 (cem mil quatrocentos e onze reais e vinte centavos). Fica aberto, a 

partir da divulgação desta ata, no site 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 

http://www.rtve.org.br/


 

 

licitacao@rtve.org.br. Nada mais havendo a constar, a sessão pública foi encerrada 

às 09h25min, ficando determinada a lavratura desta ata, a qual, para constar, eu 

Janaina Lina Alencar Moreira lavrei e segue assinada pelos membros da Comissão 

de Seleção, em Goiânia, 23 de maio de 2022. 
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