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CARTA CONVITE Nº 002/2022 

 

Serviços de manutenção preventiva, corretiva e periódica de ar condicionado e CAG 

 
ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTAS 

 
No dia 18 de fevereiro de 2022, às 10h30, foi realizada a sessão de abertura dos envelopes contendo as 

propostas técnicas e financeiras para os Serviços de manutenção preventiva, corretiva e periódica de ar 

condicionado e CAG para o Museu da Imigração conforme Carta Convite nº 002/2022. 

 

Foram enviadas cartas-convites para as empresas: 

 

• Thermomatic do Brasil Ltda 

• Mecalor Soluções em Engenharia Técnica 

• Grupo Friotec  

• Frion - Refrigeração Industrial  

• Kalfritec  

• Catermo - Equipamentos para Climatização 

• Trox Brasil Difusão Ar Acústica 

• Transcalor – Soluções Inteligentes em Processos  

• Denteck Ar Condicionado 

• Constarco 

• Thermon 

• C&V Ar Condicionado 

• Enthal Engenharia  

• Diagrama Ar Condicionado 

• Natuclima 

• Celusa Instalações 

• CNS Ar 

 

Apresentaram propostas as seguintes empresas:  

 

• Constarco 

• Heating & Colling 

• Thermon 

• Frioplast 

 

A Chamada foi publicada no dia 28 de janeiro e os convites foram encaminhados a todas as empresas por e-

mail com destaque para o horário de entrega dos envelopes contendo as propostas e o horário da sessão de 

abertura dos envelopes. Nenhuma das empresas enviaram representantes à sessão de abertura dos 

envelopes. As empresas Celusa Instalações, C & V Ar Condicionado e CNS AR declinaram do convite por e-

mail, as demais não se manifestaram.  
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Iniciada a sessão, a Comissão passou à conferência preliminar dos documentos solicitados no item 3.1 do 

edital.  As empresas Constarco e Heating Cooling não entregaram o item c “Declaração de, no mínimo, duas 

empresas atestando a realização dos serviços prestados, datados de 2021 ou 2022, preferencialmente de 

entidades ligadas à gestão de equipamentos culturais”. Já a empresa Frioplast entregou apenas a proposta 

financeira, sem data de validade e sem assinatura, além de ter enviado os documentos referentes ao item 7 

do edital, não aplicáveis a esta etapa da Chamada Pública. A empresa Thermon entregou os documentos de 

maneira completa. 

 

Sendo assim, conforme estabelecido no 3.4 do edital, a Comissão de Chamada Pública concedeu prazo 

adicional até às 18h do dia da sessão de abertura dos envelopes (18 de fevereiro de 2022), para entrega dos 

documentos pendentes. As empresas Constarco e Frioplast não enviaram os itens pendentes, estando desta 

forma inabilitadas para participar do processo.  

 

Em seguida, a Comissão de Chamada Pública passou à leitura das propostas financeiras para os serviços, a 

saber: 

 

Empresa Valor 

Frioplast R$ 52.500,00 
Constarco R$ 29.492,97 
Heating Colling R$ 24.000,00 
Thermon R$ 16.800,00 

 

As 2 concorrentes habilitadas comprovaram satisfatoriamente a experiência prévia desejada, bem como 
apresentaram propostas técnicas detalhadas e adequadas ao escopo solicitado. 
 

Dada a equiparação técnica entre as propostas, a Comissão de Chamada Pública, levando em conta o 

princípio da economicidade, definiu como critério de seleção, o menor valor entre as propostas, 

estabelecendo a seguinte classificação final:  

 

1) Thermon 

2) Heating Colling 

 

Diante do exposto, a Comissão de Chamada Pública considerou a proposta da empresa Thermon vencedora 

do processo e indica sua contratação para o serviço objeto da Chamada Pública 002/2022 do Museu da 

Imigração. 

 

 


