
 

 

ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS DA SELEÇÃO 

PÚBLICA N° 023/2022 

 

Aos 15 (quinze) dias do mês de julho de 2022, às 14h00min, 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, para proceder ao JULGAMENTO DO RESULTADO 

DA PROPOSTA DE PREÇOS da empresa 02 - NICK MÁQUINAS LTDA, CNPJ 

N° 13.113.368/0001-08. Após a análise da proposta de preços e do catálogo 

contendo as especificações das máquinas de costura, a Coordenadora de Moda – 

COTEC, Lídia Kéllita B. Silva, concluiu que os documentos apresentados pela 

empresa retromencionada, atendem a todos os requisitos técnicos previstos no 

Instrumento Convocatório. A Seleção Pública foi do tipo menor preço por item, e a 

empresa NICK MÁQUINAS LTDA, ofertou proposta para os 10 itens pertencentes 

a licitação no valor total de R$687.625,00 (seiscentos e oitenta e sete mil, 

seiscentos e vinte e cinco reais). Iremos Homologar a licitação de forma parcial, 

uma vez que, a não homologação de todos os itens pertencentes a licitação se dá 

por erro no objeto, notadamente em relação as especificações e quantitativos 

referentes aos itens 09 (máquina de cortar, tipo faca 8”) e item 10 (máquina de 

cortar de disco 3,5”), que serão revistos pelo setor solicitante para que seja feita de 

forma correta uma nova aquisição. Diante do relato acima, a Comissão de Seleção 

considera a empresa NICK MÁQUINAS LTDA, “VENCEDORA” do certame, 

referente aos itens de 01 a 08 com o valor total final de R$674.850,00 (seiscentos 

e setenta e quatro mil e oitocentos e cinquenta reais).  Já os itens 09 (máquina de 

cortar, tipo faca 8”) e item 10 (máquina de cortar de disco 3,5”), foram 

considerados “REVOGADOS”.  



 

 

 

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 14h45min, ficando determinada a lavratura desta 

ata, a qual, para constar, segue assinada pelos membros da Comissão de 

Seleção, em Goiânia, 07 de julho de 2022. 
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