
CONVOCAÇÃO SEI

O Município de Joinville, por intermédio da Secretaria de Assistência Social, e do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, leva ao conhecimento dos interessados
que homologa o processo de Chamamento Público levado a efeito através do Edital nº 002/2019/PMJ
(3118135) destinado à seleção de instituições privadas comunitárias, filantrópicas e/ou confessionais, sem
fins lucrativos, regularmente constituídas, localizadas no Município de Joinville, para a formalização de
Termo de Colaboração para a execução de projetos voltados à área da infância e adolescência,
para atuarem na garantia da promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente,
devendo contemplar ações de cunho social, inovadoras ou complementares, por tempo determinado,
vem por meio deste, convocar a instituição habilitada para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis
providencie:

- 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 representante legal da instituição 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 Colaboração.

Ressaltamos que, nos termos da Cláusula 14, itens 14.7 e 14.7.1 a conta bancária deverá
ser aberta em instituição financeira oficial (Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal), na modalidade
conta corrente, devendo conter os seguintes dados:

- Nome da instituição recebedora dos recursos, acrescido da expressão “Subvenção” e do
nome Prefeitura de Joinville/Secretaria de Assistência Social..

Documento assinado eletronicamente por Pricila Piske Schroeder, Gerente, em
06/08/2019, às 15:41, 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 Seije Andre Sanchez, Servidor(a)
Público(a), em 06/08/2019, às 15:46, 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 4284121 e o código CRC F0AB1DF8.
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