PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS

EDITAL N.º 13/2013 – SDH/PR, DE 25 DE SETEMBRO DE 2013.
A Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência
da República (SDH/PR), no uso de suas atribuições legais e considerando o
resultado final da seleção de projeto que promovam a integração das pessoas
com deficiência ao mundo do trabalho, a partir do desenvolvimento de ações
de articulação, mobilização e encaminhamento desse público aos cursos de
qualificação e formação profissional ofertados pelo Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), bem como o
monitoramento do seu desempenho, objeto do Edital de Chamada Pública n.º
04/2013 – SDH/PR, publicado no sítio da SDH/PR, em 19 de junho de 2013,
RESOLVE divulgar, na forma do presente instrumento, que todas as propostas
foram julgadas inabilitadas.
1 DO RESULTADO FINAL
1.1 Considerando o exame das propostas enviadas para análise por meio do
Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV), realizado
pela Comissão de Avaliação de Projetos, o resultado final da seleção dos
projetos apresentados encontra-se divulgado na forma de anexo, por ação,
contendo as seguintes informações:
1.1.1 Número de proposta SICONV;
1.1.2 Nome da entidade;
1.1.3 Número de inscrição do proponente no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ); e
1.1.4 Nota obtida e classificação, quando cabível.
1.2 Considera-se como propostas inabilitadas aquela que não cumpriu os
requisitos mínimos estabelecidos pelo Edital de Chamada Pública n.º 04/2013
– SDH/PR.
1.3 As propostas analisadas pela Comissão de Avaliação de Projetos estão
relacionadas no Anexo I do presente Edital, na seguinte forma:


1.1 PROPOSTAS INABILITADAS – CÓDIGO DO PROGRAMA
20.121.2013.0011 – Promoção dos Direitos da Pessoa com
Deficiência.

2 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1 Não houve interposição de recursos por parte dos proponentes em relação
à publicação do resultado preliminar do certame em comento.

MARIA DO ROSÁRIO NUNES
Ministra Chefe de Estado da Secretaria de Direitos Humanos
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