
 

 

ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA SELEÇÃO PÚBLICA 

PARA TERMO DE COMPROMISSO N° 020/2022 

 
Aos 20 (vinte) dias do mês de maio de 2022, às 15:00h00min, 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 

001, de 10 de março 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 a Assessoria Jurídica composta pelo membro Dr. 

Danylo 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 análise final dos documentos solicitados através de diligência pela Comissão de 

Seleção à empresa - HC CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, CNPJ 

N° 12.072.522/0001-88. Após o recebimento da documentação antes do prazo 

estipulado pela Comissão, a mesma efetuou á analise dos documentos, constatando 

sua veracidade e conformidade com o solicitado no Edital. Diante do descrito acima, 

a Comissão de Seleção considera a empresa HC CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE 

ROUPAS LTDA, CNPJ N° 12.072.522/0001-88, VENCEDORA no Lote 02 com o 

valor de R$323.634,24 (trezentos e vinte e três mil seiscentos e trinta e quatro reais 

e vinte e quatro centavos) e no Lote 04 com o valor de R$323.634,24 (trezentos e 

vinte e três mil seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos) e considera 

também a empresa R3 COMÉRCIO E CONSULTORIA E TECNOLOGIA EM 

SEGURANÇA EIRELI, CNPJ N° 24.190.294/0001-20, VENCEDORA no Lote 01 no 

valor de R$14.177,52 (quatorze mil cento e setenta e sete reais e cinquenta e dois 

centavos) e no Lote 03 no valor de R$14.177,52 (quatorze mil cento e setenta e sete 

reais e cinquenta e dois 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 licitacao@rtve.org.br. Nada mais havendo 

a constar, a sessão pública foi encerrada às 15h25min, ficando determinada a 

lavratura desta ata, a qual, para constar, eu Janaina Lina Alencar Moreira lavrei e 

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


 

 

segue assinada pelos membros da Comissão de Seleção, em Goiânia, 20 de maio 

de 2022. 
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