
 

 

  ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA SELEÇÃO 

PÚBLICA N° 032/2022 

 

Aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2022, às 10h00min, reuniu-se a Comissão 

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

Lina Alencar Moreira, Sra. Aleksandra Luiza de Oliveira, 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 à reabertura da Sessão Pública Virtual, através da ferramenta Google 

Meet, da Seleção Pública de Fornecedores nº. 032/2022, que tem como objeto a 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de 

impressão, que consiste na locação de impressoras na modalidade de franquia mais 

excedente, incluindo o fornecimento e disponibilidade dos equipamentos, assistência 

técnica e manutenção preventiva e corretiva, substituição  de  peças,  componentes  

e  materiais  utilizados  na manutenção,  fornecimento  de suprimentos compatíveis 

de alta qualidade  (exceto  papel)  e  disponibilização  de software de monitoramento 

de cópias e impressões, 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) 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 RTVE. A Comissão de Seleção, recebeu da empresa 01 - LC 

SISTEMAS EIRELI os documentos solicitados em diligência, dentro do prazo 

estipulado, encaminhando ao Setor de Controladoria da Fundação RTVE o balanço 

patrimonial para análise e manifestação acerca da situação contábil e financeira da 

empresa.   

 



 

 

Conforme apontado pelo Setor de Controladoria da Fundação RTVE, a empresa 01 - 

LC SISTEMAS EIRELI, não apresentou os índices relacionados ao último exercício 

contábil de 2021, e sim o de 2020, pois os índices apresentados (2020) são 

inferiores ao padrão solicitado no edital, ou seja são inferiores a 1 (um), estando em 

desacordo com o item 8.5, alínea III “A boa situação financeira da empresa se dará 

mediante comprovação de patrimônio líquido igual ou superior a 5% do valor anual 

estimado da contratação, bem como índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente 

(LC), e solvência geral (SG) superiores a 1 (um)...”  foi constatado também que os 

documentos apresentados em diligência estão incompletos, uma vez que, a empresa 

apresentou o balanço patrimonial referente ao exercício de 2021 e não apresentou 

os índices relacionados a este exercício, dificultando assim a análise completa da 

boa situação financeira da empresa. Por decisão colegiada dos membros da 

Comissão e levando em consideração os documentos apresentados a empresa 01 - 

LC SISTEMAS EIRELI está inabilitada  por descumprimento do item 8.5, alínea II e 

III do Instrumento Convocatório e diante do exposto acima a licitação será 

considerada “FRACASSADA”. 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 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 foi encerrada às 10h48min, ficando 

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

membros da Comissão de Seleção, em Goiânia, 30 de agosto de 2022. 
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