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

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 002/2021/PMJ

 
Objeto: Chamamento Público de pessoas físicas e jurídicas de direito privado,

Organizações da Sociedade Civil - OSC, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP e
Organizações Sociais - OS, por meio da seleção de projetos, para a execução de ações culturais no
Município de Joinville, dos quais procederão com a captação de recursos, autorizada junto aos
contribuintes do ISSQN e do IPTU.

 
 

ESCLARECIMENTO:
 

- Recebido em 19/08/2021 às 15h22min.
Questionamento: "No que diz respeito aos editais número SEI n. 9930252/2021 -

SAP.UPL e SEI n. 9931416/2021 - SAP.UPL, no anexo I, projeto cultural, item número 60 cronograma de
desembolso, as informações devem ser preenchidas por etapa conforme o item 3) cronograma de
execução da parceria?"

Resposta conforme Memorando SEI nº 0010204958/2021 -
SECULT.UCP.ASDC: Não, o cronograma de desembolso é o total do projeto. Conforme Art. 10 do
Decreto 43.329 de 15 de junho de 2021, os repasses serão feitos em cota única.

 
 
- Recebido em 19/08/2021 às 15h43min.
Questionamento: "No que diz respeito aos editais do SIMDEC número SEI n.

9930252/2021 - SAP.UPL e SEI n. 9931416/2021 - SAP.UPL, no anexo I item período de execução, devo
preencher com a data exata do projeto ou posso colocar o número de meses que vai durar o projeto, por
exemplo: 01.01.2022 a 31.12.2022 ou 12 meses? "

Resposta conforme Memorando SEI nº 0010204958/2021 -
SECULT.UCP.ASDC: Sim, orienta-se que seja informado o número de meses de duração do projeto.

 
 
- Recebido em 20/08/2021 às 12h04min.
Questionamento: "Gostaria de tirar uma dúvida, o site do Mapa Cultural SC está fora

do ar por tempo indeterminado conforme comunicado no site da Secretária de Cultura do estado de Santa
Catarina desde o dia 01/08/21 impossibilitando o cadastro de novos agentes. Como Proceder nessa
situação ,já que um dos itens desclassificatórios seria não ter esse link."

Resposta conforme Memorando SEI nº 0010205171/2021 -
SECULT.UCP.ASDC: Sim o site do Mapa Cultural SC está fora do ar já a alguns dias. Estamos no
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aguardo de um posicionamento da FCC - Fundação Catarinense de Cultura sobre o prazo de retorno do
Mapa Cultural, o que deve ocorrer na semana do dia 23/08. A partir deste posicionamento tomaremos um
novo posicionamento referente a uma errata ou manutenção deste ítem.

 
 
- Recebido em 23/08/2021 às 09h49min.
Questionamento: "Com relação à Tabela Base de Valores do SIMDEC, anexo IX, qual

das colunas de DESCRIÇÃO devo considerar para formatar a planilha orçamentária do projeto em
conformidade com o edital: a "DESCRIÇÃO DO CLIENTE" ou a "DESCRIÇÃO DE MERCADO"?  "

Resposta conforme Memorando SEI nº 0010240786/2021 -
SECULT.UCP.ASDC: Ambas descrições serão consideradas. 

 
 
- Recebido em 23/08/2021 às 16h59min.
Questionamento: "Sobre orçamentos, gostaria de saber quais os itens necessários para

que o orçamento seja valido para o edital, se precisa ser em papel timbrado? se deve constar o cnpj da
empresa? ele precisa ter validade para quanto tempo? precisa ter registro em cartório?"

Resposta conforme Memorando SEI nº 0010240786/2021 -
SECULT.UCP.ASDC: Os orçamentos precisam estar em folhas timbradas, assinados e contendo prazo
de validade. Deverão constar as informações relacionadas ao emitente e também as informações do
proponente e do projeto.

 
 
- Recebido em 23/08/2021 às 19h52min.
Questionamento: "gostaria de propor ao mecenato um festival de contadores de

histórias e trazer alguns artistas de fora que já atuam há 20, 30 anos na área. Mas pelo valor da tabela
para cachês artísticos, por 1500, não consigo trazê-los. Inicialmente havia pensado se eu poderia somar
todo o valor dos outros profissionais e ações envolvidas e o valor restante após contabilizar tudo isso,
deixar como pagamentos de cachês já incluso o valor da passagem. E lançar um edital de inscrição para
contadores de todo o Brasil e ir remanejando o capital e aceitando os contadores a partir desse valor,
modelo que vi em festivais de outras cidades. Isso não seria possível aqui? Minha pergunta é então, caso
não seja possível, se eu posso fazer o convite a eles, pagando o valor que eles cobram e escrever uma
justificativa de notório saber para cada um desses artistas. Eu poderia ter 10, 15 cartas de justificativas
de notório saber no mesmo projeto? "

Resposta conforme Memorando SEI nº 0010240786/2021 -
SECULT.UCP.ASDC: No caso de notório saber, há a necessidade de se apresentar a justificativa da
contratação, bem como o currículo/portfólio e/ou atestado de capacidade técnica para que se comprove a
especificidade do contratado. Na hipótese em que o valor ultrapasse a tabela base de valores, deverá ser
anexado um orçamento do profissional a ser contratado e caberá à comissão a avaliação acerca da
justificativa apresentada pelo proponente. 

 
 
- Recebido em 24/08/2021 às 15h10min.
Questionamento: "Referente ao item 7.1.2 Para contratação de profissional é

necessário apresentação de 3 orçamentos? E quanto a profissionais que não estão na lista de valores em
anexo como proceder? "

Resposta conforme Memorando SEI nº 0010240786/2021 -
SECULT.UCP.ASDC: Para os serviços que não constam na Tabela de Valores anexa ao edital,
deverão ser apresentados 3 orçamentos para o item. 
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Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Seije Andre Sanchez, Servidor(a)
Público(a), em 27/08/2021, às 09:26, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0010251448 e o código CRC C06BE550.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br 
21.0.156237-0

0010251448v3


