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

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 001/2022/PMJ

 
Objeto: Chamamento Público que especifica critérios objetivos para a realização do ressarcimento

de danos materiais e morais, e define o procedimento para o processamento dos pedidos de ressarcimento de prejuízos
formulados pelos atingidos pelo desabamento do passeio público da Avenida Albano Schulz, localizado em frente à
Praça Dario Salles, ocorrido no dia 22.11.2021, às 20:05hrs, em Joinville/SC.

 
 

ESCLARECIMENTO:
 

- Recebido em 16 de março de 2022 às 20h00min.
 
Questionamento: "A respeito da documentação, eu e minha namorada estávamos no acontecido, o

boletim de ocorrência está em uma só folha para os 2. Os documentos devem ser enviados juntos ou separados? Se for
separados devo fazer uma cópia do boletim?"

 
Resposta: Conforme disposição contida no Edital em seu subitens: 

"5.16 A avaliação da composição em Juízo poderá ser feita de forma
coletiva, abrangendo-se o núcleo familiar, buscando otimizar os
procedimentos e reduzir os prazos e o tempo para a adequada promoção
da indenização dos atingidos; e
"5.16.1 - Compreende-se por núcleo familiar a unidade os requerimentos
formulados por filhos por intermédio dos representantes legais genitores
ou, admitindo-se o processamento administrativo conjunto ".

Portanto o requerimento poderá ser protocolado com a documentação conjunta, ficando a critério do
interessado.

 
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Seije Andre Sanchez, Servidor(a) Público(a), em
17/03/2022, às 15:58, 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 0012276917 e o código CRC 09BDECA0.
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