CARTA CONVITE Nº 005/2022
Locação de Grupo de Geradores para a 27ª Festa do Imigrante
ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTAS
No dia 29 de setembro de 2022, às 10h30, foi realizada a sessão de abertura dos envelopes contendo
as propostas técnicas e financeiras para os Serviços de locação de grupo de geradores para a 27ª Festa
do Imigrante, conforme Carta Convite nº 005/2022.
Foram enviadas cartas-convites para as empresas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thório Geradores
Planet Geradores
Exsergia
LDE Geradores
Prime Geradores
Potenza
3M Geradores
Cliver Geradores
ABC Geradores
AP Geradores
Deutz do Brasil Ltda.
Planet Geradores
Tec Max Geradores
Gera Forte Geradores
Dellphy Geradores
Albonett Grupo Geradores

Apresentaram propostas as seguintes empresas:
• Thório Geradores
• Prime Geradores
• Power Geradores
Nenhuma das empresas convidadas declinou do convite seja por e-mail, seja por telefone.
As empresas Thório e Prime enviaram representantes à sessão de abertura dos envelopes. Iniciada a
sessão, a Comissão de Chamada Pública realizou a conferência e análise preliminar dos documentos de
comprovação técnica, atestando o que as empresas Prime e Power cumpriram todos os requisitos
solicitados no edital, sendo necessário apenas a correção da data da proposta e a empresa Thório deixou
de entregar as declarações da letra “c” do item 3.1.1 e as declarações do item 3.1.2 Documentos adicionais,
além de também ser necessária a correção da data da proposta. Sendo assim, conforme estabelecido no
8.5 do edital, a Comissão de Chamada Pública concedeu prazo adicional até às 18h do dia da sessão de
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abertura dos envelopes (29 de setembro de 2022). As empresas Prime e Power entregaram a proposta com
a data corrigida, já a empresa Thório entregou apenas 1 declaração referente ao item 3.1.1, letra c e desta
forma foi considerada inabilitada para a Chamada. Em 30 de setembro, recebemos via correio, o envelope
da empresa Exsergia. Como o recebimento foi fora do prazo previsto no edital, a proposta não foi
considerada para o processo.
Em seguida, a Comissão de Chamada Pública passou à leitura das propostas financeiras para os serviços, a
saber:
Empresa
Prime Geradores
Power Geradores
Thório Geradores

Valor
R$ 86.000,00
R$ 92.51200
R$ 115.900,00

Ato Contínuo, conforme previsto no item 8.4 do edital, a Comissão de Chamada Pública abriu aos
representantes a oportunidade de revisão de seus valores dada a realidade apresentada. Ambos os
participantes dispensaram essa opção.
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) Prime Geradores
2) Power Geradores
Diante do exposto, a Comissão de Chamada Pública considerou a proposta da empresa Prime Geradores
vencedora do processo e indica sua contratação para o serviço objeto da Chamada Pública 005/2022 do
Museu da Imigração.
Comissão da Chamada Pública
Daniel Ramos
Jamile Arakaki
Lucinea Nascimento
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