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ATA DE REUNIÃO      MI - Nº193/2018 CGS 
 

Tema da reunião: Reunião da Comissão de Avaliação da exposição da Virada Inclusiva 

Data da reunião: 03.07.2018 (terça-feira)  

Horário: 14h30min às 17h30min 

Participantes:  Elza Ambrósio, Curadora e coordenadora do Memorial da Inclusão, Antônio Macedo, 

diretor cultural da Abaçaí Cultura e Arte Organização Social, Crismere Gadelha,  gerente e antropóloga do 

Memorial da Inclusão, Carla Grião,  museóloga do Memorial da Inclusão,  Eliana Filinto,  produtora da 

Virada Inclusiva,  Ricardo Tanoeiro, courrier responsável pelas itinerâncias da exposição, Bruna Pitteri, 

educadora do Memorial da Inclusão e convidados externos com expertise na área de acessibilidade e 

educação, a Larissa Foronda, coordenadora do educativo do Museu Histórico do Instituto Butantan e 

idealizadora do Programa “Butantan para Todos” e o Daniel Gonzales, educador do Memorial da 

Resistência. 

 

Objetivos: 

 

Apresentação de todos os participantes da Comissão de Avaliação; 

Abordagem sobre os critérios presentes no memorial descritivo da licitação a serem levados em 

consideração durante a avaliação; 

Abertura dos envelopes e conferência da entrega do atestado de capacidade técnica, do descritivo das 

propostas e do layout; 

Leitura de todos os descritivos das quatro propostas e visualização do layout de cada uma;  

Abertura para comentários, opiniões e considerações da Comissão Avaliadora tendo em vista os critérios 

durante a apresentação das propostas;  

Possibilidade de seleção de mais de uma proposta caso haja empate e agendamento de reunião presencial 

para esclarecimentos de dúvidas e resultado final. 

 

Desdobramentos: 

 

Devido ao resultado da escolha da empresa Inclua-me para a confecção da exposição da Virada Inclusiva, 

fora estabelecido pela Comissão de Avaliação a não necessidade da reunião de pré-seleção; 

Envio de e-mail às empresas não selecionadas e à selecionada com a justificativa da não necessidade da 

reunião de pré-seleção; 

Envio do resultado por e-mail ao Carlos Prado com cópia para a Comissão de Avaliação para publicação no 

site da Abaçaí Cultura e Arte Organização Social no dia 06 de julho de 2018, conforme o memorial 

descritivo da licitação; 

Realização de ata da reunião. 
 


