
 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

 

 HOMOLOGO a Seleção Pública n.º 009/2022, acolhendo a manifestação da 

Comissão de Seleção, e por consequência ADJUDICO o certame referente à 

contratação sob demanda de empresa especializada em locação de veículos das 

seguintes categorias: compacto, caminhonete ou picape, SUV de luxo, furgão ou 

similar sem motorista, movidos à gasolina, biocombustível e/ou diesel, com tanque 

cheio de combustível e lubrificante trocado, com fabricação não superior a 03 (três) 

anos, com quilometragem livre, seguro total sem franquia, para atender o Convênio 

entre a UFG e a SER N° 01/2021 e a Fundação RTVE, em favor da empresa LS 

PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 08.532.353/0001-44, arrematante para 

os itens 01; 02 e 03 pelo valor global de R$697.500,00 (seissentos e noventa e sete 

mil e quinhentos reais). 

 
Goiânia, 02 de março de 2022. 

 
 
 
 

_______________________________ 

Graziela Cunha Borges 

Comissão de Seleção – Fundação RTVE 
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