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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 005/PMJ/2019

 
Objeto: Chamamento Público de pessoas físicas, instituições privadas sem fins

lucrativos reconhecidas como utilidade pública, domiciliadas e localizadas no Município de
Joinville, regularmente constituídas, que tenham interesse em firmar com esta Administração Pública
Municipal Termo de Compromisso Cultural para a execução de projetos de ações culturais selecionados
por meio desta Chamada Pública, para a Secretaria de Cultura e Turismo e Fundo Municipal de Incentivo
à Cultura - FMIC.

 
ESCLARECIMENTO:

 
Recebido em 12 de julho de 2019 às 16h19min.
 
1º Questionamento: "O anexo VIII, deve ser preenchido pelo proponente, ou será

preenchido pela Secretaria?"
 
Resposta: O Anexo VIII refere-se à minuta do Termo de Compromisso Cultural, o qual

será elaborado pela Secretaria de Administração e Planejamento, em momento oportuno.  
 
2º Questionamento: "O item 3.2.1 - da relação de documentos: Esteja omisso no dever

de prestar contas de parceria anteriormente celebrada com a Secretaria de Cultura e Turismo, onde se
consegue?"

 
Resposta: O item citado no questionamento é requisito da condição de participação do

Edital.
 
3º Questionamento: "Os itens, 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5; 3.2.7 e 3.2.8 da mesma relação de

documentos a serem apresentados, se referem ao anexo IV?"
 
Resposta: Os itens citados no questionamento são requisitos da condição de

participação do Edital, que são atestados pelo proponente mediante a Declaração de Não Ocorrência de
Impedimentos (Anexo IV).

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Pricila Piske Schroeder, Gerente, em
22/07/2019, às 10:09, 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 4188825 e o código CRC B50A8856.
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