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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  -  14/09/2021 15:00
 
1º Questionamento:
"A SECULT disponibilizará dois palcos com estrutura técnica mínima de som e luz,

localizados na Praça Nereu Ramos e Praça Dario Salles, que caso haja interesse do proponente, poderão
ser utilizados. Vocês teriam algum tipo de descrição ou mapa de qual seria a estrutura oferecida, bem
como os profissionais que operarão a mesma? "

 
Resposta:
Uma empresa contratada dará suporte técnico para ambos os palcos para a operação. 
Na praça Nereu Ramos, a estrutura fornecida é apenas para a realização de espetáculos

diurnos, com 3(três) microfones e luz frontal branca.
 
Na praça Dario Salles, será oferecido o sistema de sonorização, iluminação e palco

coberto, como segue: 
01 sistema de sonorização de P.A para atender apresentações artísticas e musicais (bandas e 
corais), 
02 consoles digitais de 48 canais com sistema de back line. 
01 sistema de iluminação geral e efeitos de cores diversas programáveis para atender as 
dimensões do palco. 
01 canhão seguidor. 
01 Palco tablado 12mx10mx1.40m, 
Cobertura e altura 12mx10x7m, com fechamento em som brite. 
Praticáveis diversos para atender coral e banda. 
01 house mix 5mx5m (central de comando de som e iluminação)

 
Atenciosamente,
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Documento assinado eletronicamente por Marcelo Octavio Negreiros de Mello,
Coordenador (a), em 15/09/2021, às 08:58, 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.

Documento assinado eletronicamente por Cassio Fernando Correia, Gerente, em
16/09/2021, às 15:23, 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 0010447221 e o código CRC 048E2765.
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