
RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.UPL/SAP.UPL.ART

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 008/PMJ/2019
 
Objeto: Chamamento Público de instituições privadas que sejam comunitárias, filantrópicas e/ou

confessionais, sem fins lucrativos, regularmente constituídas, localizadas no Município de Joinville, e que tenham
interesse em firmar, com esta Administração Municipal, Termo de Colaboração para atendimento de
até 212 (duzentos e doze) usuários e suas famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.

 
ESCLARECIMENTO:
 
Recebido em 25 de setembro de 2019 às 08:58 min.
 
1º Questionamento: Referente ao item 4 - Cronograma de atividades - Em qual local na tabela

abaixo devemos descrever as atividades que serão executadas no grupo?
 
Resposta: As atividades a serem executadas pela instituição encontram-se devidamente previstas

no Plano de Trabalho, o preenchimento do item 4 deve informar os dias da semana em que as atividades serão
executadas, bem como os meses de execução.

 
 
Recebido em 26 de setembro de 2019 às 16:10 min.
 
1º Questionamento: Conforme item 20.1.7 Anexo VII - Declaração de capacidade de

atendimento, solicitamos esclarecimento quanto o envelope que deve constar esse documento, pois não cita no item
7. Envelope n. 1 e nem no item 9. Envelope n. 2. Como forma de segurança, iremos em colocar nos dois envelopes,
até porque documentos apresentados a mais, não desclassifica a instituição de um processo. 

 
Resposta: Informamos que a apresentação do Anexo VII - Declaração de capacidade de

atendimento, encontra-se dispensada para o Edital 008/2019/PMJ.
 

Documento assinado eletronicamente por Pricila Piske Schroeder, Gerente, em 27/09/2019, às
14:58, 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 4707771 e o código CRC D73013CD.
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