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CONVOCAÇÃO SEI

O Município de Joinville, por intermédio da Secretaria de Esportes, leva ao
conhecimento dos interessados que homologa o processo de Chamamento Público levado a efeito através
do Edital nº 007/2019/PMJ (4384056) destinado à seleção de instituições e/ou mantenedoras de
instituições educacionais privadas que sejam comunitárias, filantrópicas e confessionais, sem fins
lucrativos, regularmente constituídas e que ofertam os cursos de Educação Física Bacharelado e/ou
Licenciatura reconhecidos pelo MEC, e que tenham interesse em firmar, com esta Administração
Municipal, Termo de Colaboração para a disponibilização de 60 (sessenta) acadêmicos, os quais receberão
bolsa auxílio, sendo 20 bolsas com carga horária de 10 horas e 40 bolsas com carga horária de 20 horas,
para auxiliarem a Secretaria de Esportes em atividades esportivas, desportivas e recreativas ofertadas aos
munícipes de Joinville, vem por meio deste, convocar os as instituições habilitadas 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, 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 e posterior assinatura do Termo de Colaboração.

Para tanto, encaminhamos os manuais relativos ao Sistema Eletrônico de Informações -
SEI para auxílio.

Ressaltamos que, nos termos da Cláusula 12, 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 Esportes.

Documento assinado eletronicamente por Pricila Piske Schroeder, Gerente, em
06/01/2020, às 16:37, 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 5381972 e o código CRC 77C935D8.
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