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Joinville, 10 de fevereiro de 2023.
CHAMAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 003/2022/PMJ

 
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.

 
A Comissão Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria nº 026/2023 -

SAP.GAB/SAP.DCO/SAP.LCT (0015636819), no uso de suas atribuições, vem por meio deste, informar
aos interessados no Edital de Chamamento Público nº 003/2022/PMJ, a data para realização de sessão
pública, conforme disposições contidas em seus itens 4.2 e 4.3:

 
"4.2 As propostas de projetos deverão ser enviadas até o
dia 31/05/2023.
4.3 A Comissão Permanente de Licitação promoverá
quinzenalmente, quando houver demanda, sessão
pública, para acolhimento das propostas
protocoladas pelas entidades interessadas no prazo
estipulado no item 4.2 deste Chamamento Público."
 

E m 17/02/2023 às 10:00 horas ocorrerá a Sessão Pública, na sala de Licitações da
Secretaria de Administração e Planejamento, para acolhimento das propostas protocoladas pelas entidades
interessadas no prazo estipulado no item 4.2 do Chamamento Público.

 
 

Documento assinado eletronicamente por Seije Andre Sanchez, Servidor(a)
Público(a), em 10/02/2023, às 14:26, 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.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0015859077 e o código CRC FB179297.
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