
RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.LCT

CREDENCIAMENTO Nº 586/2022
 

Credenciamento de instituições especializadas na área de ensino, visando o atendimento de crianças
na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, sendo o início da prestação de serviço

para o ano letivo de 2023
 

 
Recebido em 12 de agosto de 2022 às 09:18 horas. 
Questionamento 1: "Devo colocar no PPP todas as Leis e Resoluções que estão no Termo de
referência ? Meu PPP foi atualizado e aprovado para o edital anterior vigente/2022, mas não citei
todas estas leis." 
Resposta: Conforme manifestação da secretaria requisitante, encaminhada através do Memorando SEI nº
0013900801/2022 - SED.UAD: "Não é necessário colocar todas as leis e resoluções que são citadas no
Termo de Referência no PPP. O Capítulo III em seus artigos 6º, 7º e 8º da Resolução nº
910/2021/CME,  é que normatiza como deve ser elaborado o Projeto Político Pedagógico de uma
instituição que oferece Educação Infantil no Sistema Municipal de Educação de Joinville."
 
Questionamento 2: "Será aceito como documento de Identidade de fé pública, a carteira de habilitação
digital impressa com o QR code?" 
Resposta: De acordo com o subitem 6.2 do edital "Serão aceitos comprovantes obtidos na rede internet,
desde que os mesmos tenham sua validade confirmada pela Comissão de Licitação." , sendo assim,
poderá ser apresentado como documento de identidade de fé pública a carteira de habilitação digital impressa,
desde que seja possível verificar a autenticidade do mesmo via internet.
 

Aline Mirany Venturi Bussolaro
Presidente da Comissão de Licitação - Portaria n° 136/2022

Documento assinado eletronicamente por Aline Mirany Venturi Bussolaro,
Servidor(a) Público(a), em 15/08/2022, às 16:36, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0013931762 e o código CRC A551E55F.
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