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

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 003/2021/PMJ

 
Objeto: Chamamento Público de pessoas físicas e jurídicas de direito privado sem fins

lucrativos, com reconhecimento de utilidade pública municipal, por meio da seleção de projetos, que tenha
interesse em firmar com a Administração Pública Municipal Termo de Compromisso Cultural para a
execução de projetos de ações culturais selecionados por meio deste Chamamento Público.

 
 

ESCLARECIMENTO:
 

- Recebido em 04/08/2021 às 13h21min.
Questionamento: "Todos os participantes que irão compor o projeto, ou seja, Atriz,

Cenógrafo, iluminador e Etc... Necessitam de documentação?, Ou seja fotocópia de identidade e CPF?
Para anexar junto a carta de anuência? digo isso em relação ao envelope 1".

Resposta: Não há a necessidade de envio de cópia do documento de identidade e CPF
juntamente com a carta de anuência. Referente a Carta de Anuência em si, há a necessidade de ser incluído
de todos os principais participantes do projeto mencionados no ítem "Ficha Técnica" do Anexo I - Plano
de trabalho.

 
 
- Recebido em 06/08/2021 às 04h23min.
1º Questionamento: "1. É possível disponibilizar os materiais referentes aos anexos em

formato PDF? Nem todos utilizam a plataforma Windows, por isso não possuem Microsoft Word e não
conseguem abrir o documento, assim como eu. PDF é um formato universal aceito por todas as
plataformas. Também é possível disponibilizar em formato Google Docs (versão Word do Google), de
forma que o público possa fazer cópia do arquivo e depois editar a sua própria cópia."

Resposta: Estaremos disponibilizando os anexos em PDF. 
 
2º Questionamento: "2. Referente ao item 2.5 Dos projetos a serem executados voltados

à EDIÇÕES DE LIVROS DE ARTE, LITERATURA "2.5.1 O proponente cultural poderá apresentar
projetos de eventos culturais, produção, pesquisas, comunicação, discussões, finalização, formação em
livros de arte, literatura, exposições, projetos de experimentação na área de livros de arte, literatura e
humanidades, performances, intervenções urbanas, realização de seminários, oficinas, debates, cursos,
palestras e workshops, destinados a artistas, professores, alunos da rede de ensino em geral, projetos de
promoção de livros, literatura local, escritores e leitura, difundindo a literatura e o escritor por meio da
valorização da bibliodiversidade e da produção literária nas mais diversas regiões da cidade." O
proponente não necessita necessariamente produzir um livro? Pode ser somente um evento cultural ou
uma performance?"



Resposta: Sim, não há a necessidade de ser exclusivo para a edição de livros, porém o
projeto necessariamente precisará atender a área da Literatura. 

 
 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio Dallabarba, Servidor(a)
Público(a), em 10/08/2021, às 12:01, 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 Andrea Cristina Leitholdt, Servidor(a)
Público(a), em 10/08/2021, às 12:03, 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 0010079708 e o código CRC 9E872544.
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