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CARTA CONVITE Nº 003/2021 

Aquisição de equipamentos para implantação da 1ª fase do projeto 

luminotécnico nas fachadas do edifício do Museu do Café. 

 

 

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTAS 

 

 

 No dia 24 de agosto de 2021, às 10h30, foi realizada a sessão de abertura dos envelopes contendo as 

propostas técnicas e financeiras para aquisição de equipamentos para implantação da 1ª fase do projeto 

luminotécnico nas fachadas do edifício do Museu do Café. 

 

 

Foram enviadas cartas-convites para as empresas: 

 

• E: Light  

• Ghidini  

• Interlight  

• Lightsource  

• Powerlume 

 

 

Apenas a empresa Lightsource encaminhou proposta na data, horário e local previstos no edital. A empresa 

Interlight apresentou, por meio de portador, envelope apenas às 14h26, ou seja, muito após o horário 

estabelecido no documento convocatório, a saber: 10h. Sendo assim, a proposta foi desconsiderada. A empresa E: 

Light, por e-mail, declinou do convite por não poder atender ao escopo solicitado. A Powerlume atestou 

recebimento da carta-convite e acenou com a intenção de participar do processo de contratação, contudo, não 

enviou proposta. Já a empresa Ghidini não se manifestou. 

 

Iniciada a sessão, que não contou com a participação de representantes de empresas interessadas, 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 Lightsource atendeu integralmente ao escopo solicitado no edital, com valor global de R$ 111.857,03 

(cento e onze mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e três centavos). 

 

Embora o valor ofertando estivesse dentro do referencial de mercado levantando na ocasião da elaboração do 

projeto executivo, buscando a melhor negociação possível ao INCI, foi realizada nova negociação de valores, 

resultando em proposta financeira final de R$ 106.264,17 (cento e seis mil duzentos e sessenta e quatro reais e 

dezessete centavos).  
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Considerando que a proposta recebida atende integralmente ao escopo do edital e com valor adequado ao 

praticado pelo mercado, a Comissão de Chamada Pública considerou a proposta da empresa Lightsource a 

vencedora do processo e indica sua contratação para o fornecimento dos equipamentos previstos na Chamada 

Pública 003/2021. 

 

Comissão de Chamada Pública 

 

Daniel Corrêa Ramos 

Francisco César Rocha Pimenta 

Thiago da Silva Santos. 

 

 

 

 


