
 

 

ATA DE REABERTURA E JULGAMENTO DA PROPOSTAS DE PREÇOS DA SELEÇÃO 

PÚBLICA N° 038/2022 

 
Aos 21 (vinte e um dias) dias do mês de outubro de 2022, às 14h00min, reuniu-se a 

Comissão de Seleção, composta pelos membros: Sra. Graziela Cunha Borges, 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 à reabertura da Sessão Pública Virtual, através da ferramenta 

Google Meet, da Seleção Pública de Fornecedores nº. 038/2022, que tem como objeto a  

contratação sob demanda de empresa especializada em locação de veículos nas categorias 

compacto, picape, SUV de luxo, veículo utilitário de carga com capacidade para 02 (dois) 

ocupantes, veículo utilitário de carga com capacidade para 03 (três) ocupantes, todos sem 

motorista, movidos à 4 gasolina, bicombustível ou diesel, com tanque cheio, em dia com 

todas as devidas revisões, manutenção preventiva e itens de segurança, pneus novos ou 

dentro do limite máximo de segurança permitido por lei, com fabricação não superior a 03 

(três) anos, quilometragem livre e seguro total sem franquia, para atender às necessidades 

da Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural – FUNDAÇÃO RTVE, bem como os 

Colégios Tecnológicos do Estado de Goiás (COTEC’s) e do CETT (Centro de Educação 

Trabalho e Tecnologia) em decorrência do Convênio nº. 01/021-SER (Processo nº. 

202119222000153), firmado entre os partícipes Secretaria da Retomada do Estado de Goiás 

(SER), Universidade Federal de Goiás (UFG) e Fundação. A Comissão de Seleção iniciou 

seus trabalhos às 14h05min e após a análise detalhada das condições e dos preços 

ofertados pela empresa 01 - CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI, CNPJ: 05.585.237/0001-

96, a  Comissão verificou que a proposta apresentada não oferece a cobertura total do seguro 

dos veículos, conforme solicitado no termo de referência, item 10.1 “Todos os veículos 

locados, sem exceção, deverão ter seguro total sem franquia com cobertura completa 

inclusive contra terceiros e de responsabilidade civil facultativa de veículos com abrangência 

em todo território nacional”, estando em desacordo com o edital. Foi solicitado a empresa 01 



 

 

- CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI, a adequação da proposta as condições solicitadas no 

edital, onde a empresa alegou não ser possível tal adequação, uma vez que, só trabalha com o 

seguro na modalidade de franquia. Por decisão colegiada dos membros da Comissão a 

empresa 01 - CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI está inabilitada no certame e diante do 

exposto acima a licitação será declarada FRACASSADA. 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 exclusivamente via e-mail 

e de 03 (três) dias úteis para a interposição de recurso, através do e-mail 

licitacao@rtve.org.br. Nada mais havendo a constar, a sessão pública virtual, gravada em 

sua integralidade foi encerrada às 14h30min, ficando determinada a lavratura desta ata, a 

qual, para constar, segue assinada pelos membros da Comissão de Seleção, em Goiânia, 

25 de outubro de 2022. 
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