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

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 004/2021/PMJ

 
Objeto: Chamamento Público de instituições privadas que sejam comunitárias,

filantrópicas e/ou confessionais, sem fins lucrativos, regularmente constituídas, interessadas em firmar
com a Administração Pública Municipal, Termo de Colaboração para a execução de projetos voltados à
área da infância e adolescência, para atuar na garantia da promoção, proteção e defesa dos direitos da
criança e do adolescente, devendo contemplar ações de cunho social, inovadoras ou complementares, por
tempo determinado.

 
 

ESCLARECIMENTO:
 

- Recebido em 30 de novembro de 2021 às 12h15min.
 
Questionamento: "Visto que o item 3.2.8 afirma como condição de participação a

entidade ser reconhecida como de utilidade pública municipal; Considerando que o I********
d* O*********** S***** conta com CEBAS nossa questão: essa certificação não é equivalente ao
reconhecimento de utilidade pública, podendo ser apresentada pela nossa organização e cumprindo os
critérios exigidos pelo Edital? Além disso, cumpre-nos comentar que nossa Organização atua em Joinville
há 10 anos e nesse período contribuímos de forma significativa com a redução de desigualdades sociais
no município, através da formação profissional gratuita e de qualidade, com encaminhamento dos alunos
para o mercado de trabalho"

Resposta: Conforme disposto no item 3 - Das Condições de Participação:
"3.2 - Fica vedada a participação de instituição que:"
"3.2.8 - não seja reconhecida como de utilidade pública
municipal;"

 
 
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Seije Andre Sanchez, Servidor(a)
Público(a), em 30/11/2021, às 16:58, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0011239743 e o código CRC BEE24974.
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