
 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

 HOMOLOGO a Seleção Pública n.º 013/2022, acolhendo a manifestação da 

Comissão de Seleção, e por consequência ADJUDICO a presente seleção pública 

para firmar Termo de Compromisso que tem por objeto a Contratação de empresa 

especializada no fornecimento, sob demanda, de cosméticos em geral, materiais de 

higiene e limpeza para atender às atividades de extensão e cursos regulares dos 

Colégios Tecnológicos de Goiás (COTEC’s), localizados em Goiânia e no interior do 

Estado de Goiás, em consonância com o Plano de Trabalho do Convênio nº. 

01/2021-SER (Processo nº. 202119222000153), firmado entre o Estado de Goiás, 

através da Secretaria de Estado da Retomada e a Universidade Federal de Goiás – 

UFG, em favor das empresas: VIP COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA, 

arrematatante para os respectivos Lotes - Lote 02: R$93.208,32 (noventa e três mil 

duzentos e oito reais e trinta e dois centavos); Lote 03: R$551.393,28 (quinhentos e 

cinquenta e um mil trezentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos); Lote 05: 

R$192.556,80 (cento e noventa e dois mil quinhentos e cinquenta e seis reais e 

oitenta centavos); Lote 07: R$93.208,32 (noventa e três mil duzentos e oito reais e 

trinta e dois centavos); Lote 08: R$551.393,28 (quinhentos e cinquenta e um mil 

trezentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos) e Lote 10: R$192.556,80 

(cento e noventa e dois mil quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos) e 

a empresa LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, arrematante 

para os respectivos Lotes - Lote 01: R$55.929,60 (cinquenta e cinco mil novecentos 

e vinte e nove reais e sessenta centavos); Lote 04: R$100.411,20 (cem mil 

quatrocentos e onze reais e vinte centavos); Lote 06: R$ R$55.929,60 (cinquenta e 

cinco mil novecentos e vinte e nove reais e sessenta centavos) e Lote 09: 

R$100.411,20 (cem mil quatrocentos e onze reais e vinte centavos). 

 
Goiânia, 23 de maio de 2022. 

 
 

Graziela Cunha Borges 

Comissão de Seleção – Fundação RTVE 
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