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· ·ATA DA 2~ REuNiÃo DA ·totvirs~Ão TÉCNICA DE cREDENCIAMENTO E SEL:-.:·:{)\ 0 -
CTCS_PARADARPROSS:E'GUIMENTO AO EDITAL DE CRED.ENCIAMEN'IO PÚBLICO 

. N"OlliOr7 -· STI)S·.- Aos· u (onze) dias do mês de setembro 'dé .2017, à$ ~h30m.iJl ·c oito horas e 
trinta minutos), r-~a ·-sata. âa ·coordenadoria de Desenvolyimea tÓ do Artesanato, localizad: ... no 

:·.complexo .-a~ . -comercialiZàção da. Praça Luíza Távora., sito- a Av~ida' Santos Dumont, 15 29 -
. AJ.deota, Fortaleza _- Ce~ reunürun-se~ ordinariamente, sob . a presídêntia· d?- Sra. Lucia de F;atima 
· .. Coelho Lima·, os mezpb_ros. d~ .Comissão· Técnica de Credencia;ffiento ' é S~lc;:ção .,... -CTCS; ·sr,:;. _Maria 

de Fátima Lima Santos, $ra .. L:ucià ·de ·Fatima de Sá Goridim, ·Sra:' Augusta Afigélieª-.. dc. Oliveira 
Freita·s e - ~ra. ·ratr:icia D'Oli':~ira . Araújo -Liebmann, com p · obje.ti~o . d~ .t~:mc!uir o 'processo de 
:Verificação, . análise; pr.O.cessap'Íento:· e julgamento da, dqÇumehtáçãb· ·-de' ·habili~ação 'jillídi'ca 

. -apresentada pelos .Artesãos e Entidades de Produ\ã.O Artesan_al que entregaràm env:-eiopes 
interessadas em concorrer ao EdÚal 'de Chamamento Publico n.oOl/~017 pa'ni er .. edenci2mento 
e Seleção :de Artesãos .e Entldades de Produção Artesanal com ·a 'fmalidade de forma\--ão de 
cadastro de artesão e entidades de produção artesanal, áptos a prestação· de serviços de produçãc- ~~ 

fornecimento de peças artesanais ao FUNDO ESTA DU:'\L ES.PECiAL DO DES.n-~"~:OL '-71MEN~rü 

E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO --· Flf.t\ITIA.~T, e.n, conforne E-:;~:-.: _ ";.;; 
Credenciamento Público n~ Oi!2017 - Processo n° SPU 3505864/2017. A .. Sra. Lúcia de Fátima 
Coelho Lima verificcu -a presenÇa de todos os ~1embros da éüÍnissã<.· · e deu por iniciados os 
traba!J,os saudauev .. .o.s pres~ntes e agradecendo o empenho dos mem~ros da.- Comissão TécrJcr~ de 

· :. Credenciamento e S.eleção- ÇTCS na conclusão dos trabalhos.-··Informou que todos os envdopes 
entregues foram devidamente abertos, conferidos e analisados confprm·e ·a-documentação exigida no 

. Processo, .. em confonnici.~de com os critérios estabelecidos no Item 03 e respectivos subi tens, 
constante no Edital · de Chamamento Público n° 0112017. Após a _ conferência de toda a 

.. documentação apr~sent~d~ para a habifitação jurídica, foram proclamados HABILITADOS 960 
( novecentos e sessenta) artesãos, 22 ·(vinte e duas) Entidades: ·de Produção Artesanal e NÃO 
HABILITADOS .12 (doze) de acbrdo com a Relação çle_ Artesãos e ~ntidades de Produção 

··.Artesanal' Habilitadas e Inabi:li!adaS, partes integrante desta Ata. Sem' mais nada a ..:elat~; a presente 
reUnião foi 'encerrada,- fici;UldO· a -CTC.S_ designada para ·efetivàr a. di:vulgaç_ão do -res,pectivo res-ultad9 · ·· 
poi.·meiq do site da STDS- www.stds-.ce.gov,br encerro ·.a presente ata, que após lida é aprovaria, 
-'vai assinada por mim Maria: de Fat'ún~ Lima Santos, que . se.c.retariei ·:a pre·ser,:f .;:eur;i~·i e· pe:os 

- ·demais membros da CTCS. · · 

Fortaleza, 11 de setembro de 2017· 
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