
21/05/2020 SEI/PMJ - 2721996 - Errata

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=100000030197… 1/2

 

ERRATA SEI Nº 2721996/2018 - SECULT.UCP.ASDC

 

 

Joinville, 14 de novembro de 2018.
 
Devido à retirada da Modalidade de Formação em Cultura do Edital 2017, fez-se

necessária a atualização dos valores das Modalidades ofertadas no Edital de Apoio à Cultura. Os valores
lançados na ATA (2721996) referente as Modalidades de Patrimônio Cultural e Museus e Coletiva de
Artistas não foram devidamente atualizados na referida Ata. 

Assim sendo corrigimos tais informações:
Na linha nº 73 onde lê-se:

" Coletiva de Artistas, dez projetos no valor de seis mil, seiscentos e onze reais e
dezoito centavos cada"

 
Leia-se:

"Coletiva de Artistas, doze projetos no valor de sete mil, oitocentos e oitenta e
quatro reais e trinta e seis centavos cada".

 
Nas linhas nº 74 à 76 onde lê-se:

"para o Edital de Patrimônio Cultural e Museus, sete projetos no valor de oitenta e
dois mil, seiscentos e quarenta reais cada, e quatro projetos no valor de trinta e três mil e cinquenta
e cinco reais cada"

 
Leia-se:

"para o Edital de Patrimônio Cultural e Museus, sete projetos no valor de oitenta e
seis mil, setecentos e onze reais e cinquenta centavos cada, e quatro projetos no valor de quarenta
mil, cento e oitenta reais e treze centavos cada".

 
Sendo, o que temos a alterar.

 
 

Documento assinado eletronicamente por Fabiana Senna de Souza Ferreira,
Servidor(a) Público(a), em 14/11/2018, às 10:52, 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 Anderson Dresch Dias Correa, Usuário
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Externo, em 19/11/2018, às 11:29, 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 2721996 e o código CRC C1A998DB.
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