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

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 001/2021/PMJ

 
Objeto: Chamamento Público de instituições e/ou mantenedoras de instituições

educacionais privadas que sejam comunitárias, filantrópicas e confessionais, sem fins lucrativos,
regularmente constituídas, localizadas no Município de Joinville, e que tenham interesse em firmar com
esta Administração Pública Municipal Termo de Parceria/Termo de Colaboração para o atendimento de
crianças de cinco meses a cinco anos, onze meses e vinte e nove dias, na Educação Infantil, primeira etapa
da Educação Básica.

 
 

ESCLARECIMENTO:
 

- Recebido em 13 de julho de 2021 às 12h20min.
 
1º Questionamento: Considerando que a data de abertura dos envelopes foi alterada e

os comprovantes exigidos deverão apresentar prazo de validade até a data limite fixada para a entrega
dos envelopes; gostaria de saber se será dada a oportunidade das empresas que já efetuaram o protocolo,
atualizar os documentos, fazendo constar novo prazo de validade.

 
Resposta: Atendendo ao disposto no item nº 8.4 do Edital, o qual versa que "Os

comprovantes exigidos, quando for o caso, deverão apresentar prazo de validade até a data limite fixada
para a entrega dos envelopes. Não constando a vigência, será considerado o prazo de 60 (sessenta) dias
da data da emissão", a Comissão de Seleção de Habilitação informa que os envelopes já protocolados
poderão ser retirados nesta Secretaria de Administração e Planejamento no horário de expediente das
08:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta, para a devida atualização da validade dos documentos.

 
 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Seije Andre Sanchez, Servidor(a)
Público(a), em 13/07/2021, às 16:35, 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 9808543 e o código CRC B5C22927.
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