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CARTA CONVITE Nº 05/2022 

 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E PAISAGISMO PARA EVENTO NO MUSEU DO CAFÉ 

 
ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTAS 

 
 

No dia 28 de julho de 2022, às 10h30, foi realizada a sessão de abertura dos envelopes contendo as propostas 
técnicas e financeiras para os serviços de conservação, manutenção e restauro de elementos de madeira, 
esquadrias, forro de estuque e luminárias no Museu do Café conforme Carta Convite nº 001/2022. 
 
Além de publicado no site do Museu do Café em 14 de julho de 2022, o edital também foi enviado em carta-
convite para as empresas: 
 

• Andre Pedrotti Flores  

• Cenographia – Projetos de Festas 

• Festejare Decorações e Flores  

• Flor de Lis - Assessoria em Eventos 

• Luiza Dória | Ambientação e Decoração de Festas 

• Marina Flores 

• Patrícia Andrade Designer de Festa 

• Setepack  

• Venerotti Decorações 
 

Apenas a empresa Raízes Arranjos Naturais LTDA apresentou proposta na data e local indicado no edital. A 
documentação de comprovação técnica revelou que a empresa participante possui a experiência desejada para a 
prestação do serviço solicitado, bem como a proposta técnica apresentada atendeu de maneira satisfatório ao 
escopo detalhado na Chamada Pública. O orçamento ofertado foi de R$ 79.500,00. Buscando a melhor negociação 
possível para o INCI, a Comissão de Chamada Pública conseguiu desconto adicional de 6%, obtendo proposta final 
no valor de R$ 79.730,00 (setenta e nove mil setecentos e trinta reais).   
 
Diante do exposto, a Comissão de Chamada Pública considerou a proposta da empresa Raízes Arranjos Naturais 
LTDA a vencedora do processo e indica sua contratação para o serviço objeto da Chamada Pública 05/2022. 
 
 
 
Comissão de Chamada Pública -05/2022 
 
Daniel Corrêa Ramos 
Thamara Malfatti  
Amanda Roberta Elisiário Gonçalves  


