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CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FACHADAS DO EDIFÍCIO DA BOLSA OFICIAL DE CAFÉ 
 

ATA DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS RECEBIDAS 
 

 
Conforme divulgado em ata específica, no dia 30 de abril de 2020 foi realizada a sessão de abertura dos envelopes 
com os planos de trabalho e propostas financeiras, conforme previsto na Carta Convite nº 001/2020 do Museu do 
Café.  
 
Após o encerramento da sessão, a Comissão de Chamada Pública se debruçou sobre a análise mais aprofundada 
da documentação encaminhada. Nesta fase, identificou que a proposta atribuída à empresa Pires e Giovanetti – 
que inclusive trazia cópia do Atestado de Visita Técnica em nome desta empresa – foi apresentada em nome de 
Supervenda Impermeabilização, com razão social e CNPJ diferente daquela anteriormente citada. Considerando 
que a empresa interessada não havia se habilitado em fases anteriores, conforme previsto no edital, sua proposta 
foi desconsiderada. Da mesma forma, não houve proposta atribuída à empresa habilitada Pires e Giovanetti, 
estando assim eliminada do presente processo. 
 
Já a empresa Novata Engenharia não cumpriu o prazo adicional concedido pela Comissão de Chamada Pública 
para complemento das informações necessárias e foi também eliminada do processo de contratação. 
 
Sendo assim, se habilitaram à fase de análise final as seguintes empresas: 
 

• Arruda Associados, Arquitetura, Urbanismo e Engenharia 

• Atryan’s Arquitetura, Restauração e Construção 

• Croma Arquitetura, Conservação e Restauro 

• Estúdio Sarasá Conservação e Restauração 

• Inaplan Planejamento e Construções 

• Incorplan Engenharia 

• Spalla Engenharia 

• Vitoria Regia (Companhia de Restauro – Sec. XXI)   
 

Primeiramente, a Comissão de Chamada Pública concentrou-se na análise das propostas financeiras e sua 
adequação aos descritivos e quantitativos presentes no modelo divulgado junto ao edital, bem como a 
exequibilidade dos preços ofertados. 
 
A análise evidenciou que todas as empresas se utilizaram dos mesmos quantitativos solicitados. Embora tenham 
apresentado diferenças significativas de valores em cada um dos grupos orçamentários, houve nitidamente um 
comportamento semelhante entre as propostas, com a maioria das empresas apresentando por vezes valores 
representativamente superiores ou inferiores à media de cada um dos grupos.  
 
A análise global resultou então no entendimento de que todas as propostas globais apresentadas indicam ser 
exequíveis, resultando na seguinte classificação final pelo critério menor preço: 
 
 

1) Estúdio Sarasá Conservação e Restauração – R$ 2.868.690,23 (dois milhões, oitocentos e sessenta e oito 
mil, seiscentos e noventa reais e vinte e três centavos). 
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2) Spalla Engenharia – R$ 3.343.731,46 (três milhões, trezentos e quarenta e três mil, setecentos e trinta e 
um reais e quarenta e seis centavos). 
 

3) Atryan’s Arquitetura, Restauração e Construção – R$ 3.352.044,59 (três milhões, trezentos e cinquenta e 
dois mil, quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos). 

 
4) Inaplan Planejamento e Construções – R$ 3.406.505,99 (três milhões, quatrocentos e seis mil, quinhentos 

e cinco reais e noventa e nove centavos). 
 

5) Incorplan Engenharia – R$ 3.469.238,25 (três milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, duzentos e 
trinta e oito reais e vinte e cinco centavos). 

 
6) Croma Arquitetura, Conservação e Restauro – R$ 3.679.184,12 (três milhões, seiscentos e setenta e nove 

mil, cento e oitenta e quatro reais e doze centavos). 
 

7) Vitoria Regia (Companhia de Restauro – Sec. XXI) – R$ 3.784.699,86 (três milhões, setecentos e oitenta e 
quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos).   

 
8) Arruda Associados, Arquitetura, Urbanismo e Engenharia – R$ 3.867.512,49 (três milhões, oitocentos e 

sessenta e sete mil, quinhentos e doze reais e quarenta e nove centavos). 
 

Em seguida, a Comissão de Chamada Pública passou à análise técnica das propostas. Após esse trabalho, pode-se 
opinar que todas atendem aos itens 3.3.2.1 Plano de Trabalho – Cronologia do Trabalho e 3.3.2.3 Outros 
Documentos, do Termo de Referência, e estão de acordo com o projeto executivo (Anexo I do Termo de 
Referência). Dessa forma, foi possível concluir que não há qualquer irregularidade nas propostas, bem como não é 
clara qualquer vantagem expressiva que garanta de maneira inequívoca a superioridade técnica de uma sobre a 
outra.  
 
Dessa forma, pelo critério melhor técnica e preço, por empreitada global, a Comissão de Chamada Pública 
considerou como a seguinte a classificação final do presente processo de contratação. 
 

1) Estúdio Sarasá Conservação e Restauração  
2) Spalla Engenharia 
3) Atryan’s Arquitetura, Restauração e Construção 
4) Inaplan Planejamento e Construções 
5) Incorplan Engenharia 
6) Croma Arquitetura, Conservação e Restauro 
7) Vitoria Regia (Companhia de Restauro – Sec. XXI) 
8) Arruda Associados, Arquitetura, Urbanismo e Engenharia. 
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Sendo assim, a Comissão de Chamada Pública indica à Diretoria Executiva que seja solicitada à empresa 
classificada em primeiro lugar a documentação necessária à efetiva contatação, prevista no item 6.1 do edital, e 
que, em caso de não observância do prazo estipulado, seja automaticamente solicitado aos classificados seguintes 
até que os todos requisitos exigidos para contratação sejam atendidos, conforme estipulado no item 6.2 do 
documento convocatório. 
 
Comissão de Chamada Pública 
André Barreiros 
Celso Nomoto 
Roberta Silva. 
Daniel Ramos 
Thiago Santos. 


