
 

 

ATA DE ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE 

PREÇOS DA SELEÇÃO PÚBLICA N° 023/2022 

 
Aos 15 (quinze) dias do mês de junho de 2022, às 09h00min, reuniu-se a Comissão 

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

Alencar Moreira, Sra. Aleksandra Luiza de Oliveira, designadas 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 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, que tem como objeto a Aquisição de 

equipamentos (máquinas de costuras) para montagem/renovação dos laboratórios de 

moda dos COTEC´s e UDEPI´s, para atender ao Convênio n° 01/2021 – SER, firmado 

entre os partícipes Secretaria da Retomada do Estado de Goiás (SER), Universidade 

Federal de Goiás (UFG) e Fundação RTVE, o qual tem como interesse recíproco a 

implementação e desenvolvimento da educação profissional e tecnológico nos 

Colégios de Educação Tecnológica (COTEC's), Unidades Descentralizadas de 

Educação Profissional e Inovação – UDEPI’s e Arranjos Produtivos Locais - APL's, 

vinculados, integrantes da Rede Pública Estadual de Educação Profissional, em 

epígrafe, através da ferramenta Google Meet, transmitida ao vivo, mediante gravação 

da sessão pública. A Comissão de Seleção iniciou seus trabalhos às 09h15min, 

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 02 (duas) empresa, sendo: 01 - RIM SERVICE 

CENTRO OESTE COMÉRCIO IND. IMP. DE MÁQUINAS LTDA, CNPJ N° 

01.761.733-0001/01 e 02 - NICK MÁQUINAS LTDA, CNPJ N° 13.113.368/0001-08. 

Às 09h20min deu-se início à abertura dos envelopes de propostas de preços, para a 

verificação da proposta mais vantajosa, sendo está a de menor valor. Os valores 

unitários estimados para esta contratação são os discriminados nos seguintes itens:  

 



 

 

Item 01 - Máquina de costura reta eletrônica: R$3.834,33 (três mil oitocentos e trinta 

e quatro reais e trinta e três centavos); Item 02 - Máquina de costura overloque: 

R$3.895,33 (três mil oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos); Item 

03 - Máquina de costura interlock: R$4.196,00 (quatro mil cento e noventa e seis 

reais); Item 04 - Máquina de costura industrial zig zag: R$3.825,67 (três mil 

oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos); Item 05 - Máquina de 

costura industrial pespontadeira (ptf) 03 agulhas: R$9.469,33 (nove mil 

quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos); Item 06 - Máquina de 

costura industrial galoneira plana: R$5.374,33 (cinco mil trezentos e setenta e 

quatro reais e trina e três centavos); Item 07 - Máquina de costura reta industrial, 

pespontadeira, alternada, lançadeira grande: R$9.636,33 (nove mil seiscentos e 

trinta e seis reais e trinta e três centavos); Item 08 - Máquina de costura industrial, 

ponto corrente, base cilíndrica, 12 agulhas: R$12.189,33 (doze mil cento e oitenta 

e nove reais e trinta e três centavos); Item 09 - Máquina de cortar, tipo faca 8: 

R$2.326,67 (dois mil trezentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos) e Item 

10 - Máquina de cortar de disco 3,5: R$553,33 (quinhentos e  cinquenta e três reais 

e trinta e três centavos). A empresa 01 - RIM SERVICE CENTRO OESTE COMÉRCIO 

IND. IMP. DE MÁQUINAS LTDA, ofertou os seguintes valores: Item 01 - Máquina de 

costura reta eletrônica: R$3.691,00 (três mil seiscentos e noventa e um reais); Item 

02 - Máquina de costura overloque: R$3.895,00 (três mil oitocentos e noventa e 

cinco reais); Item 03 - Máquina de costura interlock: R$4.195,00 (quatro mil cento 

e noventa e cinco reais); Item 04 - Máquina de costura industrial zig zag: 

R$4.247,00 (quatro mil duzentos e quarenta e sete reais); Item 05 - Máquina de 

costura industrial pespontadeira (ptf) 03 agulhas: R$9.150,00 (nove mil cento e 

cinquenta reais); Item 06 - Máquina de costura industrial galoneira plana: 

R$5.373,00 (cinco mil trezentos e setenta e três reais); Item 07 - Máquina de costura 

reta industrial, pespontadeira, alternada, lançadeira grande: R$11.011,00 (onze 

mil e onze reais); Item 08 - Máquina de costura industrial, ponto corrente, base 

cilíndrica, 12 agulhas: R$12.645,00 (doze mil seiscentos e quarenta e cinco reais);  

Item 09 - Máquina de cortar, tipo faca 8: R$2.290,00 (dois mil e duzentos e noventa 

reais) e Item 10 - Máquina de cortar de disco 3,5: R$890,00 (oitocentos e noventa 

reais). A empresa 02 - NICK MÁQUINAS LTDA, ofertou os seguintes valores: Item 



 

 

01 - Máquina de costura reta eletrônica: R$3.390,00 (três mil e trezentos e noventa 

reais); Item 02 - Máquina de costura overloque: R$3.430,00 (três mil e quatrocentos 

e trinta reais); Item 03 - Máquina de costura interlock: R$3.499,00 (três mil e 

quatrocentos e noventa e nove reais); Item 04 - Máquina de costura industrial zig 

zag: R$3.626,00 (três mil e seiscentos e vinte e seis reais); Item 05 - Máquina de 

costura industrial pespontadeira (ptf) 03 agulhas: R$8.890,00 (oito mil e 

novecentos e noventa reais); Item 06 - Máquina de costura industrial galoneira 

plana: R$4.760,00 (quatro mil e setecentos e sessenta reais); Item 07 - Máquina de 

costura reta industrial, pespontadeira, alternada, lançadeira grande: R$6.790,00 

(seis mil e setecentos e noventa reais); Item 08 - Máquina de costura industrial, 

ponto corrente, base cilíndrica, 12 agulhas: R$9.940,00 (nove mil e novecentos e 

quarenta reais); Item 09 - Máquina de cortar, tipo faca 8: R$2.156,00 (dois mil e 

cento e cinquenta e seis reais) e Item 10 - Máquina de cortar de disco 3,5: R$399,00 

(trezentos e noventa e nove reais). Conforme consta no edital, só será analisado os 

documentos de habilitação da empresa que ofertar o menor valor no certame, dessa 

forma dá se início a abertura dos documentos de habilitação da empresa 02 - NICK 

MÁQUINAS LTDA, para análise das condições de habilitação. Diante a análise feita 

pela Comissão de Seleção, a empresa se encontra habilitada no certame e conforme 

o item 21.5 do edital em que “É facultado à Comissão de seleção, em qualquer fase 

do julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo e a aferição do ofertado”. Esta Comissão solicitou que a 

empresa 02 - NICK MÁQUINAS LTDA, apresente as notas fiscais referentes aos 

atestados de capacidade técnica apresentados para a comprovação do quantitativo 

de máquinas entregues, juntamente com o catálogo e a ficha técnica das máquinas 

de costura ofertadas no certame. O prazo para a apresentação dos documentos 

solicitados se encerra dia 20/06/2022 às 14:00 horas. Assim que a Comissão receber 

a documentação, irá encaminhar a mesma ao Setor responsável pela solicitação para 

a avaliação final dos valores e da marca ofertada. A ata com o julgamento das 

propostas de preços será encaminhada para o e-mail dos participantes da sessão 

assim que obtivermos o parecer definitivo do Setor Solicitante. Nada mais havendo a 

constar, a sessão pública foi encerrada às 10:40min, 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, 15 de junho de 2022. 

 

 
  

GRAZIELA CUNHA BORGES 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

 
JANAINA LINA ALENCAR MOREIRA 
MEMBRO COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 
 

 

 
ALEKSANDRA LUIZA DE OLIVEIRA 

DEPARTAMENTO FINANCEIRO RTVE 
 
 

 
DANYLO MAMEDE 

ASSESSORIA JURÍDICA FRTVE 

 
JORGE AUGUSTO GUIMARÃES RODRIGUES 

ASSESSORIA JURÍDICA FRTVE 
 

 


