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 ATO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO INCI 

Nº 004/2020 

 

Dispõe sobre a transmissão virtual da sessão de 

abertura dos envelopes, bem como nomeação de 

Comissão de Chamada Pública para a 3ª fase do 

processo 001/2020 do Museu do Café e dá outras 

providências. 

 

A Diretora Executiva do Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração (INCI), no uso de 

suas atribuições que lhe conferem o inciso XXII, do artigo 31 do Estatuto Social,  

 

RESOLVE:  

 

1 – Estabelecer, diante da atual situação de isolamento social, a transmissão por meio virtual da sessão de 

abertura dos envelopes do processo 001/2020 do Museu do Café, por meio do seguinte endereço de acesso: 

https://us02web.zoom.us/j/89701557499?pwd=SUUvc0JKQkV2cGxmVlo2RXUwcHNLZz09  
 
ID da reunião: 897 0155 7499 
Senha: 279915 
 

Dessa forma, o INCI recomenda fortemente que os interessado acompanhem e participem da sessão de 

abertura dos envelopes por meio virtual, evitando assim aglomeração e zelando pela segurança de todos os 

envolvidos. Cumpre reforçar, todavia, que continua sendo obrigatório o encaminhamento em via física impressa 

de todos os documentos previstos no item 3.3 do edital até a data e horário estabelecidos no documento 

convocatório, ou seja, 30 de abril de 2020, 10h.  

Diante disso, o item 3.4 do Chamamento Público passa a ter a seguinte redação: 

“3.4 A Sessão de Abertura dos envelopes ocorrerá no dia 30 de abril de 2020, às 10h30, no Museu do Café, e 
poderá ser acompanhada pelos interessados, preferencialmente por meio virtual através do endereço 
https://us02web.zoom.us/j/89701557499?pwd=SUUvc0JKQkV2cGxmVlo2RXUwcHNLZz09”  
 
2 – Nomear a Comissão de Chamada Pública, a qual será responsável por todos os atos necessários à 3ª  fase da 

Chamada Pública 001/2020 do Museu do Café, conforme o Regulamento de Compras e Contratações de Obras 

e Serviços da entidade; 

 

3 – Ficam designados os seguintes membros para compor a Comissão de Chamada Pública, e suas respectivas 

funções, quais sejam: 

https://us02web.zoom.us/j/89701557499?pwd=SUUvc0JKQkV2cGxmVlo2RXUwcHNLZz09
https://us02web.zoom.us/j/89701557499?pwd=SUUvc0JKQkV2cGxmVlo2RXUwcHNLZz09
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 a) Thiago Santos – Diretor Administrativo do INCI; 

b) Daniel Ramos – Gerente Administrativo do INCI; 

c) André Barreiros – Engenheiro e consultor do INCI para o presente processo; 

d) Roberta Martins – Arquiteta da Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico da Secretaria de 

Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo; 

e) Celso Yassumi Nomoto – Engenheiro do Grupo de Projetos e Acompanhamento de Obras da Secretaria 

de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. 

 

4 – Ficam designados também, como membros suplentes, os funcionários César Pimenta – Analista de 

Infraestrutura -, Mauro Ribeiro – Analista de Infraestrutura –, e Amanda Elisário – Analista Administrativo.   

 

5 – A presente Comissão é designada com o fim específico de atuar na 3ª fase da Chamada Pública 001/2020 – 

Conservação e Manutenção das Fachadas do Edifício da Bolsa Oficial de Café. 

 

 

São Paulo, 24 de abril de 2020. 

 

 

 

 

Alessandra de Almeida Santos 

 Diretora Executiva 

 


