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RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SECULT.GAB/SECULT.UCP

 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 003/SECULT/2021

 
Objeto: O presente Edital tem por objeto CONCURSO PÚBLICO de pessoas físicas e

jurídicas domiciliadas e sediadas no Município de Joinville, que tenham interesse em firmar com esta
Administração Pública Municipal TERMO DE CONTRATO para PREMIAÇÃO que visem a realização
de COMPRA DE ESPETÁCULOS PARA O NATAL presenciais ou que possam ser transmitidos pela
internet ou disponibilizados por meio de redes sociais e outras plataformas digitais.

 
 

ESCLARECIMENTO:
 

- Recebido em  - 25/08/2021 09:30
 
1º Questionamento:
"A primeira se refere ao proponente, aquele que for inscrito como o proponente, pode

ser a mesma pessoa física que receberá o valor do projeto, ou deve ser um terceiro que viabiliza o projeto,
sem receber o valor destinado?"

Resposta:
O proponente, pessoa física ou jurídica, é quem recebe o recurso financeiro em conta

bancária de sua titularidade.
 
 
2º Questionamento:
"Também gostaria de esclarecer os documentos necessários, quanto aos anexos, são

suficientes para a inscrição, ou devemos elaborar um documento próprio de apresentação do projeto? "
Resposta:
O projeto dever ser descrito no campo correspondente apresentado no anexo I.
 
 
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Octavio Negreiros de Mello,
Coordenador (a), em 25/08/2021, às 10:42, 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.
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Documento assinado eletronicamente por Cassio Fernando Correia, Gerente, em
25/08/2021, às 14:02, 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 0010243194 e o código CRC C37B819C.
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