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EXTRATO – 1ª ATA DE JULGAMENTO 

 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2022 

 

 
No dia 04 de julho de dois mil e vinte e dois, entre 14 e 16 horas, reuniram-se na sala de 

reuniões da ADERES a Comissão de Seleção, designada pela INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 

Nº 003/2022 – ADERES, publicada no site da ADERES www.aderes.es.gov.br, para análise 

das propostas de interessados em participar do Edital para seleção de organizações da 

sociedade civil do segmento do artesanato, cultura, turismo e afins para desenvolver o 

processo de organização, curadoria e comercialização de peças de artesanato, conforme 

Edital de Chamamento Público nº 05/2022 publicado no site da ADERES 

www.aderes.es.gov.br. 

 

Foram apresentadas 04 (quatro) propostas/projetos  

 

Considerando a analise realizada as 04 (quatro) propostas para seleção de organizações 

da sociedade civil do segmento do artesanato, cultura, turismo e afins para desenvolver o 

processo de organização, curadoria e comercialização de peças de artesanato, em 

observância ao Edital de Chamamento Público nº 05/2022, esta Comissão de Seleção 

instituída através da Instrução de Serviço nº 003/2022, considera que após verificar todos os 

documentos apresentados, verificou que 01 (uma) proposta foi entregue fora do prazo e 

automaticamente desclassificada, 02 (duas) propostas não atingiram a pontuação prevista no 

item 9.1 do Edital 05/2022.  Somente 01 (uma) entidade cumpriu integralmente os dispositivos 

previstos ao Edital, sendo consideradas HABILITADA para celebração da parceria, conforme 

segue: 

COPBEM - Conselho Pinheirense do Bem 

Estar do Menor 

CNPJ – 28.495.109/0001-66 

 

A proposta/projeto classificadas poderão ser convidadas a celebrar a parceria, conforme 

critérios estabelecidos no Edital.  

 

http://www.aderes.es.gov.br/
http://www.aderes.es.gov.br/
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Desta forma, a Comissão de Seleção e Julgamento, designada pela INSTRUÇÃO DE 

SERVIÇO Nº 003/2022 – ADERES, vem comunicar o resultado da análise das propostas 

selecionadas para celebração da parceria. 

 

Juliano Nogueira Souza 
Gerente de Artesanato/ADERES 

Presidente 
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Assessor Especial/SETUR 

Secretária 
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Alcenir Maria da Cruz Rocha 
Assessora Especial/SETUR 

Membro 


