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Confecção e montagem de expografia da nova exposição temporária do 

Museu da Imigração “Mulheres em Movimento” 

 

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTAS 

 

No dia 18 de outubro de 2021, às 10h30, foi realizada a sessão de abertura dos envelopes contendo as propostas 

técnicas e financeiras para a Confecção e montagem da expografia da nova exposição temporária do Museu da 

Imigração “Mulheres em Movimento”. 

 

Além de divulgação no site do Museu da Imigração, foram ainda enviadas cartas-convite para as empresas: 

 
• Artos Cenografia 

• Base 7 

• Candotti Cenografia  

• Cenografia 3d 

• Cotidiano 

• Duzzi Cenografia e Pintura  

• Elástica 

• Eprom - Comércio de Expositores 

• Feel it Cenografia  

• Madai Produções 

• Metro 2 Cenografia  

• Mobile Studio 

• P&g Cenografia 

• Pirapora Cenografia 

• Secall Cenografia 

• Terragona Produção e Comunicação 

 

Apenas a empresa Duzzi Cenografia e Pintura apresentou proposta na data, horário e local previstos no edital. O 

convite foi encaminhado a todas as empresas por e-mail no dia 23 de setembro de 2021, e reiterado no dia 11 de 

outubro de 2021, com destaque para o local de realização e horário de entrega da documentação e da realização da 

sessão de abertura dos envelopes. As empresas Candotti Engenharia e Metro 2 Cenografia declinaram, por e-mail, 

do convite. As demais empresas não se manifestaram. 

 

Iniciada a sessão, que contou com a participação de representante da Duzzi Cenografia e Pintura, a Comissão de 

Chamada Pública realizou a conferência das comprovações solicitadas no item 5 da Carta Convite nº 003/2021, 

atestando a entrega integral da documentação prevista e a confirmação da capacidade técnica desejada. Em 

seguida, a Comissão passou à avaliação técnica e financeira da proposta. A análise evidenciou que a oferta da 

empresa atendeu integralmente ao escopo solicitado no edital, com valor global de R$ 206.000,00 (duzentos e seis 

mil reais). 

 

A análise de toda a documentação revelou que a empresa participante possui experiência no serviço objeto da 

Chamada Pública, assim como cumpriu o escopo solicitado oferecendo serviços de qualidade semelhante e 

compatíveis com o desejado.  

 

Buscando a melhor negociação possível, e com base no item 9.6 da referida Chamada Pública, que prevê que o INCI 

tem o direito de adquirir apenas parte dos itens propostos, foram excluídos da proposta os itens “6 – PINTURA DO 

PISO EXISTENTE E 14 ÁUDIO, VÍDEO E ILUMINAÇÃO” constantes no memorial descritivo, para os quais o INCI 
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realizará processo de contratação independente à Chamada e além da exclusão, foi realizada nova negociação de 

valores, resultando em proposta financeira final de R$ 95.870,00 (noventa e cinco oitocentos e setenta reais).  

 

Diante do exposto, a Comissão de Chamada Pública considerou a proposta da empresa Duzzi Cenografia e Pintura, a 

vencedora do processo e indica sua contratação para o serviço objeto da Chamada Pública 003/2021. 

 
 

 

Comissão de Chamada Pública 

 

Daniel Corrêa Ramos 

Mariana Esteves Martins 

Francisco César Rocha Pimenta 

Thiago da Silva Santos. 

 


