
 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

 HOMOLOGO a Seleção Pública n.º 020/2022, 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 para o fornecimento sob demanda de materiais para corte e costura 

em geral e de 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, tendo como interveniente administrativo-financeiro a 

FUNDAÇÃO RTVE em favor das empresas: HC CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE 

ROUPAS LTDA, CNPJ N° 12.072.522/0001-88, arrematante para os respectivos 

Lotes - Lote 02 com o valor de R$323.634,24 (trezentos e vinte e três mil seiscentos 

e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos) e para o Lote 04 com o valor de 

R$323.634,24 (trezentos e vinte e três mil seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e 

quatro centavos) e a empresa R3 COMÉRCIO E CONSULTORIA E TECNOLOGIA 

EM SEGURANÇA EIRELI, CNPJ N° 24.190.294/0001-20, arrematante para os 

respectivos Lotes - Lote 01 no valor de R$14.177,52 (quatorze mil cento e setenta e 

sete reais e cinquenta e dois centavos) e para o Lote 03 no valor de R$14.177,52 

(quatorze mil cento e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). 

 

 
Goiânia, 25 de maio de 2022. 

 
 
 

Graziela Cunha Borges 

Comissão de Seleção – Fundação RTVE 
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