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ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES

SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDOR Nº 06/2022

PROJETO FUSP Nº 3103

Aos 07 (sete) de junho de 2022, às 10h00 (dez horas), nas dependências da
Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo – FUSP, reuniram-se
presencialmente os membros da Comissão de Seleção Pública de Fornecedores nº
06/2022, conforme designado pelo Diretor Executivo da FUSP e de acordo com
Regulamento de Compras da FUSP, para abertura dos envelopes da referida
Seleção Pública, que tem como objeto o serviço de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
ÁUDIO, VÍDEO E INFORMÁTICA PARA OS SISTEMAS EXPOSITIVOS DO NOVO
MUSEU DO IPIRANGA. A publicidade do presente processo foi efetuada em
conformidade com o Regulamento de Compras e Contratos da FUSP. Entregou os
envelopes devidamente lacrados, a empresa: ON PROJETOS AUDIOVISUAIS
EIRELI – CNPJ 18.779.048/0001-05. Aberto o Envelope nº 01 – Proposta de Preços
e seus documentos, foi verificado o seguinte valor total:

Clas.
1º

Empresas ofertantes
ON PROJETOS AUDIOVISUAIS EIRELI

CNPJ

Valor (R$)

18.779.048/0001-05

2.000.000,00

Após a análise da referida proposta técnico-comercial, o Presidente da Comissão,
mediante a avaliação da equipe de apoio e dos demais membros da comissão, que
rubricaram o documento, verificou que a proposta é válida. Ato seguinte foi aberto o
Envelope nº 02 - Documentos de Habilitação e, após a análise dos documentos
apresentados pelos membros dessa comissão e pela equipe de apoio, foi verificada
que a documentação estava adequada, sendo declarada, assim, a habilitação da
ofertante. Considerando que o valor ofertado está acima do valor disponível para a
contratação, após negociação, foi acordada a redução do valor da proposta da
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empresa, com o valor final de R$ 1.600.000,00, a ser pago de acordo com um novo
cronograma, nos termos abaixo:
R$
R$
R$
R$
R$
R$

320.000,00
480.000,00
320.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00

20%
30%
20%
10%
10%
10%

ato
30/07/2022
30/08/2022
30/09/2022
30/10/2022
20/03/2023

A empresa ofertante se compromete a enviar, no prazo de até 3 dias, uma nova
proposta comercial adequada à negociação acima e, ainda, uma relação dos
equipamentos já disponíveis em estoque com o número de série, após o
recebimento, a comissão do museu realizará uma diligência a fim de verificar a
existência e o estado dos equipamentos já disponíveis, bem como, proceder a
indicação dos equipamentos faltantes. Caso aprovado pela comissão de apoio, a
empresa ofertante será convocada para assinatura do contrato, sendo, desde já,
acordada a possibilidade de emissão de garantia específica, em favor da FUSP,
relativa ao valor do adiantamento (pagamento no ato).
São Paulo, 07 de junho de 2022.

Flávio Vieira da Silva
Presidente
Patrícia Midori
1° Membro
Leonardo de Sales Dias
2° Membro

Equipe de Apoio:
Cristiane Batista Santana - Equipe técnica - FUSP
Maria Luiza de Sá - Museografia - Velatura Restaurações
Luciano Beraldo - Assistente Técnico de Direção IV - Infraestrutura Museu Paulista / USP
Vânia Carneiro de Carvalho - Coordenadora do Plano Expositivo Novo Museu do Ipiranga

