
CONVOCAÇÃO SEI

O Município de Joinville, através da Secretaria de Administração e Planejamento, nos termos do
Edital nº 007/2018, destinado à seleção de projetos culturais, para o Mecanismo Mecenato Municipal de Incentivo à
Cultura – MMIC, considerando a homologação do resultado ocorrida em 13/03/2019 publicada no Diário Oficial
Eletrônico do Município nº 1141, vem por meio deste, convocar os proponentes culturais ao final indicados, os quais
foram devidamente habilitados, para que no prazo de 10 (dez) dias providenciem:

- a abertura da conta corrente junto à instituição financeira oficial, a qual deverá ser exclusiva para a
movimentação financeira referente aos recursos vinculados ao Edital, e cujo comprovante deverá ser encaminhado para
o seguinte email: sap.upl@joinville.sc.gov.br.

- a confecção da assinatura eletrônica do proponente cultural, ou, em se tratando de pessoa jurídica,
seu representante legal, junto ao Sistema Eletrônico de Informações do Município de Joinville a fim de que se possa
dar continuidade aos procedimentos relativos à emissão das autorizações de captação de recurso e posterior assinatura
do Termo de Compromisso Cultural.

 
Proponentes Culturais: 
- Dante Luis Fagundes Lemos;
- Germano Haak;
- Instituto da Cultura e Educação;
- Isabel Mendes;
- Guilherme Bachtold;
- Nelsina Becker;
- Antônio Francisco Pereira de Araújo - em razão de medida liminar deferida em Mandado de

Segurança nº 038.2019/021562-5 autos nº 0307528-88.2019.8.24.0038.

Documento assinado eletronicamente por Pricila Piske Schroeder, Gerente, em 08/05/2019, às
16:02, 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.

Documento assinado eletronicamente por Monica Regina Correa, Coordenador (a), em
08/05/2019, às 16:03, 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 3702945 e o código CRC 567B3B2D.
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