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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 005/PMJ/2019

 
Objeto: Chamamento Público de pessoas físicas, instituições privadas sem fins

lucrativos reconhecidas como utilidade pública, domiciliadas e localizadas no Município de
Joinville, regularmente constituídas, que tenham interesse em firmar com esta Administração Pública
Municipal Termo de Compromisso Cultural para a execução de projetos de ações culturais selecionados
por meio desta Chamada Pública, para a Secretaria de Cultura e Turismo e Fundo Municipal de Incentivo
à Cultura - FMIC.

 
ESCLARECIMENTO:

 
Recebido em 22 de julho de 2019 às 12h51min.
 
1º Questionamento: "No que se refere a Imposto de Renda. Por exemplo, em uma área

que o valor por projeto é de R$ 62.664.90. Quando eu for fazer a planilha orçamentária e os 3
orçamentos eu recurso que tenho que orçar a partir de R$ 62.664.90 menos 27.5% de Importo de Renda?
Isto é o capital real que terei para executar o projeto é o valor R$ 62.664.90 menos 27.5%? "

 
Resposta: No valor do repasse financeiro, será descontado o valor respectivo do

imposto de renda no momento do desembolso.
 
2º Questionamento: "Sobre o item 8.2.1.11 “Certidão de Débitos de Prestação de

Contas (apresentar certidões de todas as Secretarias/Fundações/Autarquias municipais das quais receba,
ou tenha recebido, recursos)”. Se nunca recebi ou recebo recurso público da Prefeitura tenho mesmo
assim que apresentar estas certidões. Estas certidões eu tenho de tirar uma certidão de débito para cada
Secretaria, para cada Fundação, para cada Autarquia ou o sistema da internet fornece de uma só vez uma
certidão para tudo. Outra pergunta o sistema fornece automaticamente estas certidões ou tenho de
requisitar esta certidão em algum departamento?"

 
Resposta: A Certidão Negativa de Débitos de prestação de contas deverá ser requerida

junto à Secretaria que o Proponente recebe os recursos públicos.
 
3º Questionamento: "Nos documentos obrigatórios de proponente Pessoa Física para

estar no envelope nº 2 requisitado pelo item nº 8.2.1.9 a “Declaração de Responsabilidade de
recebimento, aplicação na forma do avençado e prestação de contas dos recursos públicos, conforme
modelo Anexo XI”. Minha pergunta é que embora o modelo XI seja para Pessoa Física o texto da
Declaração está assim “Na qualidade de representante legal da .............................................................
estabelecida no endereço ............................................., inscrita no CPNJ nº
....................................................., declaramos para os devidos fins que nos comprometemos a receber,



aplicar e prestar contas dos recursos que nos forem concedidos pelo Governo Municipal, na forma de
Parceria.” Isto é o modelo de declaração fala em representante legal da (…) inscrita no CNPJ (…), mas
se o proponente é Pessoa Física não é representante legal de um instituição e é inscrito em CPF e não em
CNPJ. O que faço adapto a declaração modelo? "

 
Resposta: O Anexo citado trata-se de modelo e está disponível no link do Edital (site da

Prefeitura) de forma editável."
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Pricila Piske Schroeder, Gerente, em
31/07/2019, às 11:05, 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 4219694 e o código CRC F7EAFFA6.
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