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

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 002/2021/PMJ

 
Objeto: Chamamento Público de pessoas físicas e jurídicas de direito privado,

Organizações da Sociedade Civil - OSC, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP e
Organizações Sociais - OS, por meio da seleção de projetos, para a execução de ações culturais no
Município de Joinville, dos quais procederão com a captação de recursos, autorizada junto aos
contribuintes do ISSQN e do IPTU.

 
 

ESCLARECIMENTO:
 

- Recebido em 11/11/2021 às 11h33min.
Questionamento: "Olá bom dia, gostaria de saber se mudou o prazo de entrega do

segundo envelope, dos classificados para o mecenato 2021."
Resposta: Em relação a entrega dos envelopes de nº 02, conforme Errata SEI

nº 0010279993/2021 - SAP.UPL, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município nº 1791, de
27/08/2021 e no site do Município, no link do Edital, "Os envelopes de nº 2 dos projetos selecionados na
fase de seleção técnica, cuja publicação ocorrerá por meio do Diário Eletrônico do Município e no site
oficial do Município, deverão ser protocolados devidamente lacrados, no protocolo eletrônico da
Secretaria de Administração e Planejamento, de segunda a sexta-feira, a partir do dia 17/11/2021 das
08:00 às 17:00h, até as 09:00 horas do dia 24/11/2021, na Secretaria de Administração e Planejamento,
Av. Hermann August Lepper, 10 - Centro, Joinville – SC."

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Seije Andre Sanchez, Servidor(a)
Público(a), em 11/11/2021, às 17:06, 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 0011031436 e o código CRC 0981D7F1.
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