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

 
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 04/10/2021 às 09h36min.
Questionamento: "Gostaria de saber se para a entrega do envelope 1 precisa ser o

proponente cultural ou pode ser outra pessoa, no caso de afirmativo, precisa de procuração?"
Resposta: Os envelopes de nº 1 deverão ser protocolados, devidamente lacrados, no

protocolo eletrônico da Secretaria de Administração e Planejamento, de segunda a sexta-feira, das 08:00
às 17:00h, até as 09:00 horas do dia 14/10/2021, na Secretaria de Administração e Planejamento, Av.
Hermann August Lepper, 10 - Centro, Joinville – SC. Não há necessidade de que a entrega seja feita
pessoalmente.

 
- Recebido em 06/10/2021 às 13h23min.
Questionamento: "Gostaria de solicitar uma informação referente aos orçamentos que

devem ser enviados nos editais Mecenato e Apoio, podemos enviar os orçamentos que solicitamos via
sistema, conforme modelo anexo (0010691890)?"

Resposta conforme Memorando nº 0010697594/2021 - SECULT.UCP.ASDC: Os
orçamentos precisam constar os dados do proponente, do projeto, dos itens que o orçamento se refere, bem
como estar assinado e em folha timbrada. No caso do modelo em anexo, por ser um e-mail de orçamento,
deve ser anexado o e-mail recebido do mesmo.

 
- Recebido em 07/10/2021 às 09h47min.
Questionamento: "Complementando o e-mail anterior, o sistema utilizado para

orçamentos é o O** um sistema de compras da o******** que a U**** utiliza para orçamentos e
compras de projetos com recursos internos ou externos em esferas municipal, estadual e federal, inclusive
para prestação de contas como o projeto C***. "

Resposta conforme Memorando nº 0010697594/2021 - SECULT.UCP.ASDC: Os
orçamentos precisam constar os dados do proponente, do projeto, dos itens que o orçamento se referente,
bem como estar assinado e em folha timbrada. No caso do modelo em anexo, por ser um e-mail de
orçamento, deve ser anexado o e-mail recebido do mesmo.

 



08/10/2021 SEI/PMJ - 0010698259 - Resposta ao Esclarecimento

file:///C:/Users/u50331/Desktop/Resposta_ao_Esclarecimento_0010698259.html 2/2

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Seije Andre Sanchez, Servidor(a)
Público(a), em 08/10/2021, às 09:44, 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 0010698259 e o código CRC DBB12AF4.
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