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

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 003/2022/PMJ

 
Objeto: Chamamento Público de entidades sem fins lucrativos devidamente registradas

no Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente - CMDCA, na modalidade chancela, por
meio da seleção de projetos, para desenvolver ações e projetos voltados à área da infância e adolescência,
na garantia da promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, devendo contemplar
ações de cunho social, inovadoras ou complementares.

 
 

ESCLARECIMENTO:
 

- Recebido em 08/09/2022 às 09h50min.
Questionamento: "Sobre o edital de chamamento público municipal n. 003/2022/PMJ,

a entidade sem fins lucrativos pode propor um projeto para beneficiar as famílias vinculadas à
associação? Esse questionamento decorreu da leitura da seguinte parte do edital que dispõe uma
pontuação maior para o projeto que contemple mais de 200 crianças/adolescentes/profissionais. Neste
caso, contemplaria a família também?"

Resposta: Conforme disposição contida no subitem "1.3.1 Os projetos deverão
obrigatoriamente serem executados no município de Joinville, e aplicados à população deste Município";
Em relação a pontuação maior, o subitem 2.5 dispõe que "2.5 Os projetos apresentados que visam as
ações de interesse público, item 2.4 deste Chamamento Público, poderão ter acréscimo de pontuação e
nota no ato de aprovação do projeto pela Comissão de Julgamento Técnico, conforme especificado no
Relatório de Julgamento de Critérios."

 
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Seije Andre Sanchez, Servidor(a)
Público(a), em 08/09/2022, às 15:51, 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 0014214487 e o código CRC 07B90920.
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