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RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.UCP/SAP.UCP.PPP

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE
INTERESSE Nº 01/2022

 
Objeto: apresentação de estudos de modelagem operacional, econômico-financeira,

jurídica e de engenharia e arquitetura para a restauração, revitalização, modernização, operação,
manutenção e gestão do Complexo Cultural "Cidadela Cultural Antarctica".

 

ESCLARECIMENTOS:

 
Recebido em 15 de agosto de 2022 às 18h09 (documento SEI 0013935756).
 
1º Questionamento: "Prezados da Unidade Executiva do Programa Municipal de

Parcerias Público-Privadas de Joinville, Apresentamos um pedido de esclarecimento ao Edital de
Chamamento Público para Procedimento de Manifestação de Interesse nº 012022: Tendo em vista às
inundações na cidade de Joinville da semana passada, solicitamos uma extensão de prazo de 15 dias para
apresentação das propostas para este PMI? Grato,"

 
Resposta: Informamos que após deliberação da Unidade Executiva do Programa

Municipal de Parcerias Público-Privadas, entendemos que as intempéries climáticas ocorridas na data de
10 de agosto de 2022 não são fatores que justificam a extensão do prazo para apresentação dos
requerimentos de autorização para a apresentação dos estudos solicitados pelo Edital de Chamamento
Público para Procedimento de Manifestação de Interesse nº 01/2022, mantendo-se a data de 29 de agosto
de 2022 para o protocolo deste requerimento de autorização. Esclarecemos, ainda, que neste momento
devem ser enviados os pedidos de autorização para a apresentação dos estudos, conforme documentos
solicitados em edital. Os estudos, uma vez autorizados, deverão ser protocolados no prazo de 120 dias
após a publicação do extrato do Termo de Autorização.

 
Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretário (a), em
17/08/2022, às 08:52, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0013935795 e o código CRC 091FC616.
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