Chamada Pública 001-2021
Fornecimento de equipamentos para a 1ª fase do projeto de atualização e modernização do sistema de
climatização e controle de umidade do Museu da Imigração
Aviso de Contratação de 04 de janeiro de 2021

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTAS
No dia 27 de janeiro de 2021, às 10h30, foi realizada a sessão de abertura dos envelopes contendo as propostas
técnicas e financeiras conforme Carta Convite nº 001/2021.
Foram enviadas cartas convite para as empresas:
1. AGREKKO EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO INDUSTRIAL
2. CATERMO - EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO
3. DENTECK AR CONDICIONADO
4. FRION – REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL
5. GRUPO FRIOTEC
6. KALFRITEC – PRIORIZAM PROCESSOS INDURTRIAIS
7. MECALOR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA TÉRMICA
8. REFRISAT - SANTANA REFRIGERAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO LTDA.
9. STULZ BRASIL
10. THERMOMATIC DO BRASIL
11. TRANSCALOR SOLUÇÕES INTELIGENTES EM PROCESSOS
12. TROX DO BRASIL, DIFUSÃO DE AR, ACÚSTICA, FILTRAGEM E VENTILAÇÃO LTDA
Somente a empresa Mecalor demonstrou interesse no processo de contratação. As empresas Stulz Brasil, Kalfritec, e
Catermo encaminharam e-mail declinando de convite para participação no processo de Fornecimento de
equipamentos para a 1ª fase do projeto de atualização e modernização do sistema de climatização e controle de
umidade do Museu da Imigração. As demais empresas não se manifestaram.
Iniciada a sessão e não havendo representantes de quaisquer das empresas, a Comissão de Chamada Pública
realizou a abertura do envelope da empresa Mecalor identificando que a mesma havia ofertado preço apenas para
os equipamentos descritos no item 01 do documento convocatório, totalizando sua proposta em R$ 204.750,00
(duzentos e quatro mil setecentos e cinquenta reais).
Considerando que o preço do único item ofertado se encontra aproximadamente 85% acima do valor referencial
obtido por meio de levantamento de preços de mercado, a Comissão de Chamada Pública, tendo em vista o princípio
da economicidade, recomenda que o presente processo de contratação seja encerrado sem vencedor e que novas
cotações sejam buscadas para garantir o melhor custo-benefício ao INCI.
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