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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 18 de julho de 2019 às 15h59min.
 
1º Questionamento: "Na categoria de Cinema e Vídeo, entendendo que é preciso ter o

roteiro pronto no item 7.4.2.1, de que maneira vou cobrir 3 cotações diferentes, como pedido no item
7.1.2.3 para um material, que em tese, é para estar finalizado, até a entrega desse edital?"

 
Resposta: Deverá constar para cada elemento de despesa 03 (três) cotações de

mercado, conforme requisito do Edital, através do item 7.1.2. 
 
2º Questionamento: "No item 8.2.1.6 em que é solicitado o comprovante de domicilio

no Município de Joinville em 2017 e 2018, contudo eu não possuo nenhum comprovante de residência em
meu nome, moro com minha mãe desde que eu nasci, será aceito uma declaração feita a mão pela minha
mãe, que eu moro no respectivo endereço nos anos de 2017 e 2018 e posteriormente registrada em
cartório? Terei algum problema relacionado a esse item ?"

 
Resposta: Deverá ser observado as disposições do edital, sendo que caberá a Comissão

de Habilitação a avaliação e julgamento da documentação apresentada pelos proponentes em
observância ao regramento legal.

 
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Pricila Piske Schroeder, Gerente, em
22/07/2019, 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 4210942 e o código CRC 00F9F7F9.
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