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Gabinete do Secretário 
 
 

Chamada Pública de Parcerias SPPE/MTE Nº 23/2010 - PlanSeQ Telemarketing - ES 
 
 

A Secretaria de Políticas Públicas de Emprego torna público a resposta ao recurso impetrado pelas 
entidades Instituto Portas Abertas e Instituição APAD na Chamada Pública de Parcerias SPPE/MTE Nº 
23/2010: 

1. no que tange ao recurso impetrado pela entidade Portas Abertas: 
a) em relação ao pedido de vistas do processo, informamos que em virtude da grande 

quantidade de documentos produzidos em razão do certame, colocamo-nos à disposição 
para receber representante da instituição para que consulte o processo em tela, aqui no 
MTE, em horário a ser agendado com o Comitê de Chamada Pública; 

b) quanto aos prazos previstos em edital, especialmente ao recurso, cumpre informar que este 
é de dez dias. A intempestividade promovida pelo atraso na publicação dos resultados, 
decorrente da impossibilidade de agendamento das reuniões do Comitê, foi rigorosamente 
compensada a partir da data da publicação dos resultados, que ocorreu no dia 10 de 
novembro de 2010; 

c) especificamente sobre os documentos apresentadas pelo Instituto Portas Abertas, 
registramos que este não apresentou projeto satisfatório, pois não alcançou nota mínima nos 
itens A e B dos critérios de seleção; 

2. no que concerne ao recurso impetrado pela entidade  APAD: a entidade  não enviou  
proposta de Plano de Trabalho e documentação, em uma via impressa e assinadas, 
descumprindo o que está previsto no edital no item 8.1.2, complementado ainda,  a finalidade 
expressa no estatuto da entidade NÃO  tem correlação com o objeto da proposta de chamada 
pública no que tange à qualificação profissional, desta forma, o Comitê de Seleção informa que 
a entidade foi ELIMINADA, por não atender requisitos previsto  no referido edital.  

3. Acrescente-se que, a fim de dar maiores esclarecimentos no que tange ao resultado da 
Chamada Pública nº 23/2010 referente ao PlanSeQ Telemarketing – ES nos quais as referidas 
entidades participaram e apresentaram recurso, segue abaixo o quadro das instituições 
participantes e suas referidas pontuações: 
Instituição participante Nota final Justificativa/classificação 
Instituto Portas Abertas  Critério A 18 

 Critério B 36  
Eliminada por não atingir a pontuação mínima prevista 
no edital, (20 critério A e 40 critério B) – Obs.: Atestados 
e convênios não autenticados 

APAD  Eliminada a    entidade  não enviou  proposta de Plano de Trabalho e 
documentação, em uma via impressa e assinadas, 
descumprindo o que está previsto no edital no item 8.1.2, 
complementado ainda,  a finalidade expressa no estatuto 
da entidade NÃO  tem correlação com o objeto da 
proposta de chamada pública no que tange à qualificação 
profissional, desta forma, o Comitê de Seleção informa 
que a entidade foi ELIMINADA, por não atender 
requisitos previsto  no referido edital.  
–  

IMDC  Critério A 33,5 
 Critério B 54 
 Total – 87,5 

habilitado e classificado com melhor nota 

                                                                        
 Brasília 30 de dezembro de 2010. 
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