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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 003/2021/PMJ

 
Objeto: Chamamento Público de pessoas físicas e jurídicas de direito privado sem fins

lucrativos, com reconhecimento de utilidade pública municipal, por meio da seleção de projetos, que tenha
interesse em firmar com a Administração Pública Municipal Termo de Compromisso Cultural para a
execução de projetos de ações culturais selecionados por meio deste Chamamento Público.

 
 

ESCLARECIMENTO:
 

- Recebido em 04/08/2021 às 16h03min.
 
1º Questionamento: Nosso Vice Presidente é casado com uma servidora de carreira e

comissionada da Secretaria de Cultura e Turismo. Este fato se encaixa no item acima? Ou seja, nos
desabilita enquanto proponente junto ao SIMDEC? Estamos entrando em contato anteriormente, pois
assim como o Governo Municipal, zelamos pela transparência e legalidade em nossas ações.

 
Resposta: Nos termos da previsão contida no subitem 3.2, III do Edital, é vedada a

participação de proponentes que tenham como dirigentes, administradores, controladores ou membros de
conselhos que sejam servidores públicos da administração pública municipal ou unidades indiretas, ou das
Secretarias de Cultura e Turismo, Secretaria de Administração e Planejamento, Secretaria da Fazenda e
Procuradoria Geral do Município, estendendo-se tal vedação aos cônjuges, companheiros e parentes em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau.

 
 
2º Questionamento: "boa noite, estou escrevendo para você porque quero matricular

minha filha na aula de cultura e mecenatoGostaria de saber quais você tem disponível, minha filha gosta
de dançar, se ela tiver dança eu agradeço, quais são os passos a seguir para o seu cadastro. Moro no
bairro de aventureiros Joinville."

 
Resposta: O presente Edital como tem objeto a seleção de pessoas físicas e jurídicas,

sem fins lucrativos, por meio da apresentação de projetos que sejam relacionados à execução de ações
culturais, e não para a seleção de pessoas físicas que queiram participar de aulas de dança, música, teatro,
circo e demais modalidades culturais. Neste caso, deve-se entrar em conato com as unidades escolares,
especialmente Casa da Cultura, que disponibilizam vagas para os munícipes participarem de aulas
relacionadas às atividades culturais, tais como, canto coral, música, dança e demais modalidades.

 
 



 
Atenciosamente,
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de 30/01/2014.
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