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Chamada Pública 002/2021  
 

Chamada Pública 002/2021 – Serviços de atualização e modernização 

do sistema de climatização e controle de umidade do Museu da Imigração (1ª fase) 

 
Aviso de Contratação de 19 de abril de 2021 

 
ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES  

 
No dia 25 de maio de 2021 foi realizada a sessão de abertura dos envelopes com as propostas técnicas e 
financeiras conforme previsto no item 3.2 do Edital.  
 
Estavam habilitadas, após a primeira fase do processo de contratação, as seguintes empresas:      
 

• Constarco;  

• Diagrama Ar Condicionado; 

• GFG Climatização; e  

• Osvaldo Guilen Lopes – ME. 
 
Apresentaram propostas as seguintes empresas: 
 

• Constarco;  

• Diagrama Ar Condicionado; e 

• Osvaldo Guilen Lopes – ME. 
 
Apenas a empresa Constarco não enviou representante à sessão de abertura de envelopes.  
 
Iniciada a sessão, a Comissão de Chamada Pública realizou a conferência dos documentos solicitados no item 
3.2.2 do edital, constatando que todas as participantes entregaram a documentação solicitada de forma 
completa e satisfatória.  
 
Em seguida, a Comissão de Chamada Pública passou a leitura dos valores totais propostos para a realização dos 
serviços previstos no edital, a saber: 
 

• Constarco – R$ 769.100,00 (setecentos e sessenta e nove mil e cem reais); 

• Diagrama Ar Condicionado – R$ 1.141.600,00 (um milhão, cento e quarenta e um mil e seiscentos reais); e 

• Osvaldo Guilen Lopes – ME – R$ 924.600,25 (novecentos e vinte e quatro mil, seiscentos reais e vinte e cinco 
centavos). 

 
Feito tal anúncio, a Comissão dispensou os presentes e se debruçou sobre a análise das propostas, 
especialmente seu atendimento ao estabelecido no projeto e executivo. As três empresas concorrentes 
receberam e-mails com solicitações de esclarecimentos adicionais e responderam no prazo indicado.  
 
Em relação à proposta da empresa Constarco não resta pendências, estando integralmente adequada ao 
solicitado no edital. Já a empresa Diagrama Ar Condicionado atendeu de forma adequada às exigências 
técnicas do documento convocatório e seus anexos, contudo sua proposta financeira excede o limite 
determinado no item 5.1 do edital. Por fim, a empresa Osvaldo Guilen Lopes elaborou sua proposta 

http://www.museudaimigracao.org.br/


 
 

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                        
 

     _____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração 

Rua Visconde de Parnaíba, nº 1316 – Mooca – São Paulo – SP | CEP 03164-300 | Tel.: (11) 2692-1866 

www.museudaimigracao.org.br 

 

 

 

considerando pequenas adaptações ao estabelecido no projeto executivo, o que poderá exigir uma 
compatibilização antes do início dos trabalhos. 
 
Dessa forma, atenta ao princípio da economicidade, a Comissão de Chamada Pública estabeleceu a seguinte 
classificação final para o presente processo de contratação: 
 
1) Constarco; 
2) Osvaldo Guilen Lopes – ME; e 
3) Diagrama Ar Condicionado. 
     
Diante do exposto, a Comissão de Chamada Pública considerou a proposta da empresa Constarco a vencedora 
do processo de seleção e indica sua contratação para os serviços objeto da Chamada Pública 002/2021. Fica 
registrado, todavia, que em caso de impossibilidade de contratação da primeira colocada serão necessários os 
devidos ajustes nas propostas das demais classificadas para que atendam integralmente ao estabelecido no 
documento convocatório.  
 

 
Comissão de Chamada Pública  
 
Bruno Fedeli.   
César Pimenta. 
Daniel Ramos  
Thiago Santos. 
 

http://www.museudaimigracao.org.br/

