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À 
COMISSÃO DE SELEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SAPUCAIA DO SUL – RIO GRANDE DO SUL. 
 

 

 

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Sul – ADRA Sul, 

inscrita no CNPJ sob o nº 17.578.142/0003-03, nos termos do item 7.2 do Edital de 

Chamamento Público nº 10/2022, interpor RECURSO em face da decisão de análise e 

classificação da peticionária na etapa de seleção do mencionado Edital – o que faz pelos termos 

abaixo aduzidos. 

 

1. Revisão da pontuação. Item 6.3.1.2.2 do Edital.  
Foi atribuída à peticionária a pontuação de 1,5 no item. No entanto, a peticionária apresentou 

documentação que comprova experiência em execução de parcerias com municípios de outros 

estados [quais sejam, os Município de Salvador-BA e Serra-ES], devendo receber mais 1,0 

ponto no item. Desta forma, a pontuação total no item deveria ser de 2,5 pontos. 

 

2. Revisão da pontuação. Item 6.3.1.2.3 do Edital.  
Foi atribuída a peticionária a pontuação de 1,5 no item. No entanto, a peticionária apresentou 

documentação que comprova experiência em execução de parcerias com municípios de outros 

estados, devendo receber mais 1,0 ponto no item; do mesmo modo, restou comprovada a 

experiência em execução de parcerias com entidade autárquica [qual seja, a Receita Federal do 

Brasil], devendo receber mais 0,5 ponto no item. Desta forma, a pontuação total no item deveria 

ser de 3,0 pontos. 

 

Pelo exposto, requer-se a revisão da pontuação atribuída à peticionária nos itens acima 

apontados – retificando-se a sua pontuação total, nos termos do Edital. 

 

 

Sapucaia do Sul, 26 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Daniel Fritoli 

Diretor Regional – ADRA RS 
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