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Joinville, 14 de junho de 2018.
 
Considerando as condições estabelecidas no item 4. Do local e data de recebimento dos envelopes,

do Edital de Chamamento Público Municipal nº 003/PMJ/2018, para Seleção de Organização da Sociedade Civil para
firmar parceria com esta Administração Municipal Termo de Colaboração para a execução de atividades de incubação
de base tecnológica, visando a formação de novos empreendedores, e o desenvolvimento da cultura de empreendedor e
do ecossistema de inovação, com vistas no fortalecimento e ampliação da matriz econômica e geração de emprego e
renda no Município de Joinville.

Considerando que o item 4.2 estabelece que "Os envelopes de nºs 1 e 2 deverão ser entregues no
horário das 8:00 às 14:00 horas, na Gerência de Planejamento da Secretaria de Administração e Planejamento, Av.
Hermann August Lepper, 10 - Centro, Joinville – SC.".

Considerando o disposto no item 4.4 que destaca que " Os envelopes que forem entregues fora do
prazo estabelecido no subitem 4.2 deste edital não serão objeto de análise, não sendo permitida a participação de
interessados retardatários e em desacordo com o Edital."

Considerando que foi recebido nesta Secretaria em 14/06/2018 às 14:49 h sob Protocolo
(021922/PMJ - 1/2 e 2/2) os envelopes 1- Plano de Trabalho e 2 - Documentos de Habilitação, entregues pela
FUNDAÇÃO SOFTVILLE.

COMUNICAMOS que os envelopes sob o referido protocolo não serão analisados, tendo em vista a
entrega fora do prazo estipulado no item 4.2, conforme comprovantes constantes nos seguintes documentos
(1987124 e 1987133).

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Pricila Piske Schroeder, Gerente, em 15/06/2018, às
11:40, 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 1987246 e o código CRC E80DC5FC.
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